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verbonden in zorg
Om goede, toegankelijke en betaalbare zorg  

ook op termijn te waarborgen staat landelijk 

én in West-Brabant de vraag centraal hoe de  

doelmatigheid van de zorg kan worden  

verhoogd. Met deze vraag als speerpunt  

heeft Het Huisartsenteam afgelopen juni  

een symposium georganiseerd voor  

belanghebbenden uit de regio. 

Het symposium kreeg de titel Regionalisering en 

diende als initiatief om de krachten te bundelen  

en gezamenlijk de problematiek in de zorg aan  

te pakken. 

Deze problematiek uit zich voornamelijk in de 

explosieve stijging van zorgkosten. Het Huisartsenteam 

wil deze kosten reduceren en de gezondheid in de 

regio verbeteren. Samenwerking van echelons in 

West-Brabant is hierbij zeer gewenst. De patiënt 

moet zorg dichtbij huis kunnen ervaren, waarbij 

genezing en verzorging samensmelten. Een groot 

aantal stakeholders uit het zorgveld van West-

Brabant heeft de visie uit ‘Verbonden in Zorg’ 

omarmd, een ambitieus plan dat een 

gecompliceerde uiting kent. De neuzen in de regio 

staan in één richting. Het ontkiemende zaadje is 

gepland, nu moet het groeien en bloeien.

verbinden 
2012 stond voor Het Huisartsenteam in het teken van verbinden. 

Door de druk op de kosten in de zorg ontstaat er nog meer 

behoefte aan regionale samenwerking. Een groot aantal 

stakeholders uit de regio heeft hier haar visie over gedeeld. 

Samen werken we nu aan concrete initiatieven. 

Goede zorg lever je met elkaar. Door open en helder te 

communiceren over de zorg die we aan patiënten leveren 

zetten wij hoog in op draagvlak, vertrouwen en respect. We 

willen zo transparant mogelijk zijn: over wat we doen, hoe we 

het doen en de effecten hiervan op de zorg voor de patiënt. 

Onze Diabetes-, CVRM- en COPD-zorgresultaten delen we met 

elkaar en de wereld om ons heen. Dit doen wij eveneens met 

de patiëntervaringen, die we meten met de Huisarts Prestatie 

Monitor.

Een andere vorm van verbinding, is het verbinden van expertise. 

Afgelopen jaar is er een breed pallet aan cursussen voor 

medewerkers en zelfmanagementprojecten voor patiënten 

georganiseerd. Het beleidsplan lag ten grondslag aan de 

cursussen en heeft als doel goede zorg voort te zetten en daar 

waar nodig te optimaliseren.

Tijdens het opstarten van de social mediakanalen van Het 

Huisartsenteam is verbinding eveneens een uitgangspunt 

geweest. Patiënten moeten met elkaar in dialoog kunnen en hun 

mening over bepaalde thema’s kunnen uiten. Om die reden is er 

een forum en Facebookpagina gecreëerd die nauwlettend in de 

gaten worden gehouden door onze cliëntenraad.

De zorg voor mensen met een chronische aandoening 

is aantoonbaar verbeterd. Het inzichtelijk maken van 

zorgprestaties stimuleert ons tot beter. Het gaat er echter 

ook om hoe patiënten onze zorg ervaren, wat ze zelf willen en 

kunnen, en hoe wij zorg op maat kunnen bieden. Dit daagt ons 

uit tot initiatieven te komen die leiden tot gezonde burgers met 

een goede kwaliteit van leven, met minder maar betere zorg.

Jan Frans Mutsaerts

directeur Het Huisartsenteam

4    Continuering van de zorg voor mensen  

met diabetes, COPD en een verhoogd 

risico op hart- en vaatziekten. Hierbij lag 

het accent op het behoud van de bereikte 

kwaliteit en een verbetering van  

zorgprocessen.    

4    Personeelsbinding en uitdragen  

Brand Key Het Huisartsenteam. Huisartsen,  

assistenten en praktijkondersteuners weten 

en ervaren dat ze deel uitmaken van Het 

Huisartsenteam. Dit is onder andere  

gestimuleerd door een personeelsfeest  

en de speciale cursus “Het Gastvrije  

Huisartsenteam”.

4    De huisartspraktijken behoren zichtbaar en 

merkbaar tot Het Huisartsenteam.   

De praktijken van Het Huisartsenteam zijn te 

herkennen aan de uniforme naamgeving, de 

uitstraling, de website en het drukwerk. Alle 

praktijken zijn uitstekend bereikbaar, ook 

via digitale functionaliteiten als e-herhaal-

recepten en online afspraak maken. 

4    Meten patiëntervaringen. In 2012 is Het 

Huisartsenteam gestart met de Huisarts 

Prestatie Monitor. Een gevalideerde digitale 

enquête (CQ Index) die de kwaliteit van zorg, 

de servicegerichtheid van de praktijk en de 

bejegening door medewerkers meet.

4    Verkenning Astma zorg. In november is  

officieel het startsein gegeven voor de  

implementatie van de Zorgstandaard Astma 

in alle praktijken van Het Huisartsenteam.

4    Verkenning aanstellen POH-GGZ.  

Het Huisartsenteam heeft een plan opgesteld 

om de huisartsen vanaf 2013 te ondersteunen 

in het verlenen van psychische zorg door het 

inzetten van praktijkondersteuners-GGZ in  

de huisartspraktijk. Het Huisartsenteam 

heeft gekozen voor een duo van externe 

werkgevers: SHL-Groep en Indigo Brabant.

4    Zelfmanagement. Er is op diverse  

manieren geïnvesteerd in zelfmanagement. 

Alle patiënten met Diabetes mellitus,  

COPD en hart- en vaatziekten hebben  

een individueel zorgplan en een zorgwijzer 

gekregen. Daarnaast is er geëxperimen-

teerd met Mijn Gezondheids Platform, is er 

een samenwerking aangegaan met Weight 

Watchers Health Services en werd er  

PRISMA groepseducatie aangeboden. 

Speerpunten 2012

4    Het Huisartsenteam heeft als organisatie 

een professioneel, innovatief karakter in het 

speelveld van de (regionale) zorg.   

Op landelijk niveau heeft Het Huisartsenteam 

actief meegewerkt aan visievorming over 

toekomstige (financierings)structuren om  

het kwaliteitsniveau en de betaalbaarheid van 

eerstelijns zorg te kunnen blijven borgen.  

4    De huisartsen van Het Huisartsenteam leren 

continu, ook van elkaar.  Er is een platform 

voor het onderling uitwisselen van kennis en 

kunde. Innovaties en expertise zijn en worden 

gedeeld.

Symposium juni 2012
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verbetering resultaten van Het Huisartsenteam
Het Huisartsenteam heeft haar zorg met betrekking tot Diabetes, COPD en CVRM 

de afgelopen jaren continu verbeterd. Opvallend in de resultaten is de verbetering 

van het uitvoeren van voetonderzoek bij diabetespatiënten, het longfunctieproces 

bij COPD-patiënten, en de bloeddrukcontrole, nierfunctiebepaling en  

cholesterolbepaling voor mensen met hart-en vaatziekten.

Hoog houden van kwaliteit belangrijk
Het vastleggen van gegevens over zorgprocessen en zorguitkomsten is een goed middel  

om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Het Huisartsenteam doet hier graag aan mee. 

De huisartsen van Het Huisartsenteam kennen elkaars resultaten en elke huisarts wil 

graag de beste resultaten leveren. Dit is een extra stimulans om de kwaliteit van zorg  

voortdurend hoog te houden.
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Percentage patiënten dat een betere gezondheid heeft gekregen
peildatum juli 2010         peildatum januari 2012         peildatum januari 2013

* (systolische bloedruk lager dan 140 mm Hg)
** (LDL-cholesterolwaarde lager dan 2,5 mmol/l)

Goede bloeddruk patiënten Primaire Preventie * 

Cholesterol goed bij patiënten Secundaire Preventie ** 

Goede bloeddruk patiënten Secundaire Preventie *

Verbetering zorguitkomsten CVRM Primaire en Secundaire Preventie
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Percentage patiënten dat een betere gezondheid heeft gekregen
peildatum april 2007         peildatum januari 2012         peildatum januari 2013

HbA1c <53 mmol/mol

BMI <25 kg/m2

Systolische bloeddruk 
<140 mmHG

LDL <2,5 mmol/l

Verbeterde zorguitkomst Diabetes Mellitus, type 2
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Percentage patiënten dat zorg heeft gekregen
peildatum april 2007         peildatum januari 2012         peildatum januari 2013

HbA1C bepaald

Bloeddruk bepaald

Lipidenprofiel bepaald

Nierfunctie bepaald

BMI berekend

Rookgedrag bekend

Voetonderzoek uitgevoerd

Funduscontrole uitgevoerd

Verbetering zorgproces Diabetes Mellitus, type 2
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Verbetering zorgproces CVRM secundaire preventie

Percentage patiënten dat zorg heeft gekregen
peildatum juli 2010         peildatum januari 2012         peildatum januari 2013

SMR advies gegeven 

Rookgedrag bekend

BMI berekend

Nierfunctie bepaald

Lipidenprofiel bepaald

Glucose bepaald

Bloeddruk bepaald
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Colofon
Dit jaarverslag is een uitgave van  

Het Huisartsenteam. 

Directie en managementteam:  

Jan Frans Mutsaerts – directeur

Wil Rijnders – adjunct directeur

Ivo Lichtendahl – manager diabetes

Cos Beukers – manager COPD

André van den Broek – manager CVRM

Dominiek Rutters – algemeen manager

De resultaten van CVRM primaire preventie kunt u inzien op www.hethuisartsenteam.nl 

Prisma
Het Huisartsenteam hecht veel waarde aan de 

ontwikkeling van zelfmanagement. In 2012 is hier dan 

ook op diverse manieren aandacht aan besteed. Zo 

deden zeven praktijken en 150 patiënten mee aan het 

PRISMA project. PRISMA is een voorlichtingsprogramma 

voor mensen met diabetes type 2. Het programma 

heeft als doel patiënten meer bewust te laten worden 

van hun ziekte en te leren hoe zij hier, door middel van 

zelfmanagement, de regie over kunnen nemen. Uit een 

eerste evaluatie is gebleken dat het project als erg zinvol 

is ervaren, zowel door patiënten als door de PRISMA 

trainers. De uitkomsten van het onderzoek worden 

medio 2013 verwacht. 

Weight Watchers
Medio 2012 is Het Huisartsenteam een innovatieve 

samenwerking met Weight Watchters Health Services 

aan gegaan. Meer dan vijftig patiënten werden 

doorgestuurd naar de bekende cursus. De eerste 

resultaten zijn bemoedigend voor 2013. Gemiddeld wordt 

9% gewichtsverlies 

binnen de eerste 

veertien weken bereikt. 

Voor praktijken van 

Het Huisartsenteam is een brochure ontwikkeld 

waarin uiteen wordt gezet wat Weight Watchers Health 

Services is, waarin de meest recente onafhankelijke 

studies worden toegelicht en waarin het belang van een 

preventieve integrale aanpak wordt onderstreept. 

Mijn Gezondheids Platform
Helaas zijn niet alle projecten succesvol geweest. Rond 

de zomer hebben zes praktijken van Het Huisartsenteam 

een instructie ontvangen om in de praktijk te kunnen 

gaan werken met Mijn Gezondheids Platform (MGP). Dit 

is een programma dat door Het Huisartsenteam werd 

toegespitst op het zelfmanagement van diabetici. Door 

allerlei technische perikelen in de testfase is er, na een 

voorbereiding van bijna twee jaar, voor gekozen om dit 

project te beëindigen. 

Zelfmanagement

Voorsteven 94

4871 DX Etten-Leur

secretariaat@hethuisartsenteam.nl

www.hethuisartsenteam.nl

telefoon: (076) 526 4768

fax: (076) 5023 474
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“Bij COPD kun je niet, zoals bij bijvoorbeeld Diabeteszorg, aan de hand van waarden 

zien hoe het met de patiënt gaat. Een vraaggesprek is daarom dé manier om de patiënt 

te sturen in zijn aandoening”, legt hij uit. “De CCQ brengt de patiënt goed in beeld. Er 

wordt gekeken op wat voor manier de kwaliteit van leven verhoogd kan worden en wat de 

patiënt onder begeleiding van de praktijk hiervoor kan doen”, vult Zaagman aan. 

Ruimte voor verbetering
Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering. Zo kan de exacerbatiefrequentie, een 

graadmeter die de plotselinge verergering van een ziekte meet, volgens Zaagman nog 

wel een kwaliteitsslag gebruiken. De exacerbatiefrequentie is een belangrijke indicator 

die in sommige Huisarts Informatie Systemen niet ingevuld kan worden. “Door  

zelfmanagement aan te leren is het mogelijk om de schade door plotselinge  

verergering van COPD, te beperken of zelfs te voorkomen”, legt de Astma/ COPD- 

consulente uit. Beukers vindt dat het COPD-bestand in de praktijken nog wel wat  

aandacht kan gebruiken. “Het COPD-bestand is wat onzuiver geraakt. Het bevat  

patiënten die in het verleden, met toen geldende richtlijnen, gediagnosticeerd zijn  

met COPD, maar dit aan de hand van de huidige criteria toch niet hebben. Dit bestand 

moet opgeschoond worden zodat we veel gerichter kunnen behandelen.”

Blijvend streven naar betere resultaten
In 2013 zet Het Huisartsenteam binnen de COPD-zorg wederom haar beste beentje voor. 

Op het programma staat onder andere het ontwikkelen en vaststellen van een stoppen 

met rokenbeleid en een afgeronde implementatie van het Astma zorgprogramma.  

Zaagman neemt een kwaliteitsaudit over de longfunctie in de praktijk voor haar rekening.  

“In het najaar doe ik de audit bij uitvoerders die geen audit krijgen via de gevolgde  

LF-opleiding”, licht ze toe. De projectgroep COPD wil zichzelf steevast blijven uitdagen. 

Daarom wordt er in 2013 gestreefd om de procesresultaten COPD naar 85% te brengen.

Jaarverslag
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Zorg COPD maakt  
grote stappen 
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Verbetering zorgproces COPD

Percentage patiënten dat zorg heeft gekregen
peildatum april 2009         peildatum januari 2012         peildatum januari 2013

Spirometrie uitgevoerd

MRC bepaald

CCQ vastgesteld

Rookgedrag bekend

SMR advies gegeven

BMI berekend

Bewegen gecontroleerd

De projectgroep COPD, die bestaat uit Cos Beukers (huisarts en manager COPD), 

Pieter Snijders (huisarts), Margriet Zaagman (Astma/ COPD-consulente),en Sylvia 

Hoogedeure (coördinator zorgprogramma’s) heeft in 2012 een druk jaar gehad. 

Een van de belangrijkste speerpunten was het ontwikkelen van een Astma zorg-

programma. “Met de presentatie van het Astma zorgprogramma hebben we in  

november 2012 officieel het startsein gegeven voor de implementatie van  

Astmazorg binnen Het Huisartsenteam”, vertelt Hoogedeure. 

“De ambitie is om de kwaliteit van Astmazorg naar een hoger niveau te tillen. In alle 

praktijken van Het Huisartsenteam willen we de zorg op een uniforme manier organise-

ren en inrichten.” Vanzelfsprekend was dit niet het enige punt waar de projectgroep zich 

in 2012 op heeft gericht. Zo stond het bereiken van een 80% score op de procesresultaten 

hoog op het lijstje. 

Trots
Op dit behaalde resultaat is Het Huisartsenteam dan ook erg trots. “We zijn vooral zeer 

tevreden over de CCQ, een vragenlijst die de kwaliteit van leven meet”, zegt Beukers. 

Sylvia Hoogedeure, Cos Beukers en Margriet Zaagman van de projectgroep COPD.

 Kwaliteit van leven 
beter zichtbaar.

Digitale patiëntencommunicatie is een thema waar  

Het Huisartsenteam veel waarde aan hecht. De patiënt 

staat immers altijd centraal. Het is daarom fijn om te 

zien dat het websitebezoek dit jaar wederom is gestegen 

en patiënten de mogelijkheid hebben om zaken zelf te 

regelen, zoals online een afspraak maken en online  

herhaalrecepten bestellen. 

Blijvende groei in websitebezoek

26%
bezoek via

mobile 
device

+25%
Stijging pageviews

t.o.v. 2011

Ruim 458.000 pageviews

+30% herhaalrecepten
Toename aanvraag online herhaalrecepten t.o.v. 2011

Totaal 28.239 aanvragen
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Cliëntenraad

regionalisering

participeren aan 
social media

De cliëntenraad is in 2012 vier keer bijeengekomen. 
Een aantal onderwerpen die de revue hebben gepasseerd:

het beleidsplan
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Diabetes Dialoog

Scholing

De Diabetes Dialoog is een programma dat gericht is 

op verbetering van de diabetesketenzorg in de eerste 

lijn en in het bijzonder op adequate verstrekking van 

geneesmiddelen. Zorgverzekeraar CZ is initiatiefnemer 

van de Diabetes Dialoog. Het Huisartsenteam heeft 

samen met twee andere zorggroepen de inhoud 

van het programma verzorgd. Deze bestaat uit 

Medicatiebeoordelingen, een Formularium en 

Concordantiegesprekken om patiënten eenduidig te 

informeren over medicatievoorschriften. De kern van dit 

project is dan ook dat huisartsen meer in lijn moeten 

staan met apothekers zodat zij er samen voor kunnen 

zorgen dat de juiste medicatie op het juiste moment 

wordt genomen. Dit programma heeft geresulteerd in een 

hogere patiënttevredenheid. Zowel Het Huisartsenteam 

als de apothekers vinden de Diabetes Dialoog zeer 

waardevol en willen dit programma graag continueren. 

Het Huisartsenteam heeft het afgelopen jaar een breed pallet aan scholingen aangeboden voor haar medewerkers. Er 

werden liefst 19 cursussen gehouden, verspreid over 28 avonden. De thema’s van deze cursussen waren Astma/COPD, 

Diabetes Mellitus, CVRM, Stoppen met roken, Geïntegreerde ketenzorg en Zelfmanagement. De cursus Het Gastvrije 

Huisartsenteam behaalde de meeste roem. Meer dan honderd huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes namen 

deel aan de cursus om de gastvrijheid naar patiënten te optimaliseren. 

Het Huisartsenteam in getallen
Patiënten 108.895 

In Diabetes DBC 5.490 

In COPD DBC 1.713 

In CVRM DBC 13.036

Zorgverzekeraars % patiënten

CZ 58%

Uvit 18%

Achmea 14%

Multizorg 5%

Menzis 4%

Overig 0%

Zorgverleners aantal

Huisartsen 39

Praktijkmedewerkers 120

Diëtisten 18

Podotherapeuten 16

Fysiotherapeuten 27

Apothekers 31

Specialisten Amphia Ziekenhuis 

Specialisten Franciscus Ziekenhuis 

SHL-Groep

Financiële informatie

Opbrengsten ketenzorg € 5.274.243

Bedrijfsresultaat € 36.711

Forum
In opdracht van Het Huisartsenteam hebben studenten 

van Fontys Hogeschool een onderzoek uitgevoerd 

naar passende social media voor de zorggroep. De 

aanleiding voor dit onderzoek is de met hoog tempo 

toenemende technologie en medische kennis van 

patiënten. Patiënten moeten nog beter geïnformeerd 

worden, via andere kanalen worden bereikt en de 

gelegenheid krijgen om hun mening over bepaalde 

thema’s te uiten. Uit de resultaten van het onderzoek 

blijkt dat Het Huisartsenteam zich het best kan richten 

op een medisch forum, waarop patiënten lotgenoten 

kunnen vinden en de cliëntenraad meningen van de 

achterban kan polsen. Naast het forum werd ook een 

Facebookpagina aanbevolen om patiënten naar het 

forum en de website te leiden. Het Huisartsenteam heeft 

het advies van de studenten opgevolgd. Zowel het forum 

als de Facebookpagina zijn eind 2012 gelanceerd. 

het belang van 
meepraten

medische
actualiteiten
uit de media

de digitale
bereikbaarheid

Toekomst
Digitale Patiënten Communicatie
2013 staat voor Het Huisartsenteam onder meer in het 

teken van digitale patiënten communicatie. Het forum, 

dat als platform voor (chronische) patiënten dient en 

waar meningen van de achterban worden gepolst, 

staat hierbij centraal. Daarnaast worden patiënten 

in 2013 twee keer per maand voorzien van digitale 

gezondheidstips en lezen zij het laatste nieuws over  

Het Huisartsenteam in de digitale nieuwsbrief, op 

Facebook en Twitter. Mijn Gezondheid.Net zal in dit  

genre ook een grote rol spelen. Er gaan liefst 

24 huisartsen aan de slag met dit digitale 

gezondheidsdossier, waarmee een aantal patiënten  

hun eigen gezondheidszaken snel en eenvoudig zelf 

kunnen regelen. 

Uniforme Astma Zorg
Het Astma zorgprogramma dat Het Huisartsenteam 

heeft samengesteld, is gebaseerd op de recent 

verschenen Zorgstandaard Volwassenen.  

Het Huisartsenteam heeft de ambitie om de kwaliteit  

van Astmazorg vanaf januari 2014 verder verbeterd te  

hebben in alle praktijken. Om deze reden wordt in 2013 

het datamanagement voor Astma ingericht en wordt er  

een 0-meting bij alle praktijken uitgevoerd. 

POH-GGZ
Medio 2013 start Het Huisartsenteam met het inzetten 

van Praktijkondersteuners-GGZ huisartsenzorg  

(POH’s-GGZ). Met een praktijkondersteuner-GGZ 

komen huisartspraktijken tegemoet aan de behoefte 

aan laagdrempelige psychosociale zorg dicht bij huis. 

Het inzetten van een praktijkondersteuner-GGZ in 

iedere huisartspraktijk, op een uniforme wijze, centraal 

gecoördineerd vanuit Het Huisartsenteam, creëert meer 

samenhang in de GGZ-zorg in de eerste lijn.  

Deze nieuwe medewerker wordt de spin in  

het GGZ-netwerk in de wijk; hierdoor ontstaat 

samenhangende zorg met korte lijnen. 

Verkenning Zorgprogramma Kwetsbare 
Oudere
De zorg voor kwetsbare oudere patiënten verdient 

een proactieve werkwijze van de huisarts. Wenselijk 

is immers dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig 

kunnen wonen. Het helpt kwetsbare patiënten om hun 

gezondheidsproblemen tijdig en volledig kenbaar te 

maken zodat er op tijd passende en wellicht preventieve 

zorg kan worden geleverd. Om de huisartsen van Het 

Huisartsenteam te ondersteunen en te faciliteren in 

deze zorg en om als team uiteindelijk tot georganiseerde 

uniforme zorg te komen, zal in dit kader in 2013 een 

verkenning worden uitgevoerd. 


