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Onze
missie 
en visie

Onze zorg ZorgverlenersOnze missie en visie

  Waar staan we voor?
  Hoe doen we dat?
  Terugblik op 2021
 HABREL

Als huisartsen ondersteunen wij elkaar  
optimaal in het realiseren van toegankelijke en 
kwalitatief hoogwaardige geneeskundige zorg. 
Samen met andere zorgaanbieders in een  
snel veranderend zorgveld. 
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Waar staan we voor?
Ontwikkelingen in de (huisartsen)zorg gaan razendsnel. Daarom moeten wij, 
als Het Huisartsenteam, voortdurend alert zijn op de verdere ontwikkeling 
van onze organisatie. Vergrijzing speelt een belangrijke rol. Net als het 
persoonlijker maken van onze zorg en meebewegen met steeds weer 
nieuwe technologische mogelijkheden. We streven naar zorg op maat, 
passend bij wat nodig is, nóg dichter bij de patiënt.  
 
Belangrijke speerpunten zijn: verbetering van de gezondheid van de 
mensen uit ons werkgebied, het bieden van constante kwaliteit en het 
betaalbaar houden van zorg. Ook met een tekort aan doktersassistentes, 
praktijkondersteuners en huisartsen. 
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Hoe doen we dat?  
We werken regionaal nauw samen met andere 
zorginstellingen en gemeentes. Bijvoorbeeld 
bij projecten voor kwetsbare groepen en 
arbeidsmarktproblematiek. 

We bieden persoonsgerichte zorg op maat aan 
chronisch zieken en kwetsbare groepen. We kennen 
onze patiënten en weten wat ze nodig hebben.  
We richten ons op preventie en bieden Gecombineerde 
Leefstijl Interventie (GLI). We waarborgen onze kwaliteit 
door onderling kennis en expertise uit te wisselen. 

Onze aangesloten praktijken staan voor bereikbaarheid, 
beschikbaarheid en toegankelijkheid. Hier gebruiken we 
slimme en innovatieve technologie voor, conform de 
eisen van de privacywetgeving. 
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Terugblik op 2021
Corona
Voor alle betrokkenen bij Het Huisartsenteam was 
2021 een bijzonder jaar. Corona en alle maatregelen die 
daarbij kwamen kijken, liepen als een rode draad door 
het jaar heen. Samen met de collega zorggroepen is 
veel tijd en moeite gestoken in het organiseren van de 
vaccinaties voor alle huisartsen en zorgmedewerkers. 
Een mooi voorbeeld van samenwerking in de regio!

Helaas was er weinig fysiek contact door corona. 
Toch zagen we elkaar regelmatig online tijdens 
bijeenkomsten en nascholingen, georganiseerd door 
de zorggroep. De viering van ons lustrum kon jammer 
genoeg niet doorgaan, maar hopelijk kunnen we dit in 
2022 inhalen!

Focus 
In 2021 maakten we flinke stappen op gebied van 
ICT. Inmiddels zijn we een heel eind op weg met de 
conversie naar het gezamenlijke telefoniesysteem, 
ICT infrastructuur en hetzelfde Huisartsen Informatie 
Systeem (HIS). Daar kunnen we nu de vruchten van 
gaan plukken. Door deze onderlinge samenwerking 
vergroten we de bereikbaarheid en toegankelijkheid 
van onze praktijken. Zo kunnen doktersassistentes 
nu voor meerdere praktijken werken. Dit zorgt 
ervoor dat we het hoofd kunnen bieden aan het 
huidige arbeidsmarktprobleem. Taakherschikking en 
functiedifferentiatie spelen hierbij ook een belangrijke 
rol. Steeds meer van onze praktijken zetten naast de 
praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten  
in en ook is er een physician assistant in opleiding. 

Dit zijn belangrijke thema’s van ons vijfjarenplan. 
We zijn nu halverwege en kunnen gaan oogsten. 

Aandacht 
Onze doktersassistenten doen veel meer dan patiënten 
denken. Soms hebben ze het zwaar te verduren aan  
de telefoon. Dat bleek ook uit het medewerkers-
tevredenheidsonderzoek dat eind 2021 plaatsvond. 
In maart hebben we de doktersassistenten en 
hun werkzaam-heden extra onder de aandacht 
gebracht door de campagne ‘de doktersassistente 
#hethartvandepraktijk’. 

Groei
Het Ondersteunend Team heeft het druk met alle 
lopende en nieuwe projecten. Daarom is er gezocht 
naar uitbreiding. Er zijn drie nieuwe programma-
managers gestart en de aangenomen ICT-medewerker 
wordt zeer gewaardeerd door de praktijken. Door de 
uitbreiding pasten we niet meer in ons jasje in 
Gezondheidscentrum De Keen. Samen met Finacura 
zijn we in oktober verhuisd naar de Bredaseweg 137.  

Trots
Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt  
dat heel veel mensen trots zijn op Het Huisartsenteam 
en dat is dankzij ieders betrokkenheid en inzet.  
Wij danken iedereen hiervoor! 

Jan Frans Mutsaerts en Ronald Roothans 
(Directie)
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Huisartsen Breda Etten-Leur (HABREL) is een 
samenwerking tussen onze zorggroep en Huisartsen 
Zorggroep Breda. We werken samen op meerdere 
regionale projecten om alle huisartsenpraktijken uit het 
werkgebied van beide zorggroepen te ondersteunen. 
Zo ook tijdens de pandemie. 

Vaccinatie
De HABREL werkgroep vaccinaties heeft de 
organisatie van de covid-vaccinaties voor de 
huisartsen, medewerkers praktijken en bewoners 
binnen instellingen en kleinschalige woonvormen 
georganiseerd. De GGD West-Brabant heeft het 
mogelijk gemaakt dat huisartsen gebruik hebben 
kunnen maken van de vaccinatielocaties van de GGD. 
Met hulp van de huisartsen is gerealiseerd dat de  
niet-mobiele patiënten hun boostervaccinatie 
thuis konden krijgen. Samen met en door onze 
zorgprofessionals zijn onze patiënten en medewerkers 
van de praktijken gevaccineerd. Een mooie prestatie!
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Astma/COPD
Een patiënt met een chronische ziekte, zoals een 
longaandoening, kan bij ons rekenen op professionele 
en persoonsgerichte zorg volgens de laatste richtlijnen. 
De patiënt staat hierbij centraal. Wat zijn de wensen en 
wat is daarbij de juiste zorg? De praktijkondersteuner 
bespreekt dit samen met de patiënt. Het belangrijkste 
doel daarbij is een hogere kwaliteit van leven en 
zelfredzaamheid door vermindering van klachten. We 
werken daarbij samen met andere zorgverleners uit 
de eerste lijn. Als het nodig is volgt consultatie van of 
verwijzing naar een longarts.  

Ontwikkelingen
1.  Ook dit jaar hadden we nog te maken met 

beperkingen door corona. Dit had grote invloed  
op de zorg voor patiënten met astma en COPD.  
Toch probeerden onze huisartsen en POH-S  
deze zorg zo goed mogelijk door te laten gaan. 
Spirometrie kon worden uitgevoerd bij Star-shl  
en werd ook langzaam weer opgepakt in de 
praktijken zelf. Verder is geprobeerd om patiënten  
via telefonisch contact in beeld te houden en zo 
goed mogelijk te begeleiden. Ook zijn inhalatie-
technieken via beeldbellen uitgevoerd.

2.  Het regionaal Longformularium Inhalatiemedicatie 
West-Brabant heeft een update gehad en ook de 
standaarden zijn herzien.

3.  Er heeft één CASPIR training plaatsgevonden.

Onze zorg ZorgverlenersOnze missie en visie

Waar we  
trots op zijn:

Het feit dat de astma en 
COPD zorg kon doorgaan, 
ondanks beperkingen door 
corona. Bovendien geven 
we nieuwe astma en 
COPD patiënten duidelijke 
instructies met een goed 
afgestemde nazorg. Beide 
is mogelijk dankzij een grote 
inzet van en samenwerking 
tussen zorgprofessionals en 
samenwerkingspartners.
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Diabetes/
Hart en vaatziekten
Patiënten met een chronische ziekte, zoals diabetes mellitus of een hart- 
en vaatziekte, kunnen bij ons rekenen op professionele zorg volgens de 
NHG-standaard Diabetes Mellitus type 2 en CVRM. Door corona kan het 
zijn dat afspraken in 2021 op een andere manier zijn verlopen. Zeker voor 
deze kwetsbare groep zijn bepaalde innovaties aangegrepen om maximale 
kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren. Meer aandacht voor leefstijl 
en preventie zal in de toekomst steeds belangrijker worden. 

Hoogtepunten
1.  Na intensief overleg met zorggroepen en internisten van het Amphia 

en Bravis ziekenhuis is het Regionaal transmuraal formularium Diabetes 
Mellitus tot stand gekomen. Onze zorgprofessionals hebben daarmee 
een goed handvat voor hun medisch handelen. 

2.  In 2021 is het EIS (eerstelijns internistisch spreekuur) gestart in  
Breda en Etten-Leur. Er is veel werk verzet om dit voor elkaar te krijgen. 
Doel ervan is de juiste zorg op de juiste plek dichtbij huis te kunnen 
bieden en onnodige wachtlijsten te voorkomen. 

3.  Steeds meer praktijken gebruiken samen met de patiënt de 
zelfmanagement app MiGuide voor diabeten. Met deze app kunnen 
patiënten zelfstandig werken aan hun leefstijl en zo beter omgaan  
met hun diabetes. 

Onze zorg ZorgverlenersOnze missie en visie

Waar we  
trots op zijn:

Door de opvlammende 
corona pandemie kwamen 
veel patiënten met 
hart- en vaatziekten en 
diabetes, waarbij meerdere 
zorgverleners betrokken 
zijn, niet meer regelmatig 
op de praktijk. Door de 
inzet van technologie en 
flexibiliteit hebben onze 
zorgprofessionals toch zorg 
van hoge kwaliteit kunnen 
leveren.   
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GGZ
In 2021 zagen we een toename in de vraag naar GGZ 
hulpverlening. Dit leidde tot langere wachtlijsten in  
de keten en daarmee een toenemende vraag voor  
de huisartsenpraktijken.  

Hoogtepunten:
1.  Ondanks corona konden er toch twee online  

POH-GGZ bijeenkomsten plaatsvinden. 

2.  De start van een intensieve samenwerking met  
GGz Breburg die de GGZ zorg in de keten verder gaat 
professionaliseren. Dit vormt de basis voor samen-
werkingsafspraken, mentale gezondheidscentra en 
een vast contactpersoon vanuit GGz Breburg voor 
elke praktijk. 

3.  Het platform Minddistrict is verder geprofessionali-
seerd. Zo is er inmiddels een SSO knop in VIPLive 
en zijn er anderstalige modules toegevoegd zodat er 
makkelijker en vaker gebruikt gemaakt kan worden 
van het platform. 

Waar we  
trots op zijn:

Ondanks corona en 
de daarmee gepaarde 
toenemende zorgvraag zijn 
wij trots op de geleverde GGZ 
zorg door onze professionals. 
Zo zien we nog altijd een 
beperkte wachtlijst voor de 
POH-GGZ. Verder zijn we 
trots op de initiatieven en 
de bereidheid in de regio 
om te blijven ontwikkelen, 
verbeteren en evalueren in de 
samenwerking met elkaar.
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Ouderenzorg
Het nog beter organiseren van de zorg rondom 
kwetsbare ouderen heeft in 2021 een ontwikkeling 
doorgemaakt. Vooral het afstemmen van zorg en het 
uitwisselen van informatie krijgt steeds meer vorm en 
zal ook in 2022 verder opgepakt worden.  

Hoogtepunten:
1.  Samen met het Amphia Ziekenhuis en HZG Breda 

hebben we afgelopen jaar de prestatie Transmurale 
zorg vormgegeven. Hierbij is de overdracht van 
huisartsenpraktijk naar ziekenhuis en vice versa 
op een eenduidige manier georganiseerd, zodat 
we tijdig in beeld krijgen of er bij de patiënt een 
risico op functieverlies ontstaat. Op deze manier 
wordt eerder duidelijk of er meer of andere zorg 
nodig is na opnamen in het ziekhuis. Samen met de 
verschillende zorgprofessionals werken we aan de 
juiste zorg op de juiste plek.

2.  Ook Het Aanmeldportaal is een goed voorbeeld 
van het gezamenlijk organiseren van de zorg voor 
kwetsbare ouderen. Dit is vanuit een samenwerking 
met huisartsen, het ziekenhuis en verschillende 
VVT-organisaties. Het doel van Het Aanmeldportaal 
is dat kwetsbare ouderen de juiste zorg op de 
juiste plek ontvangen. We willen voorkomen dat 
deze kwetsbare ouderen onnodig in het ziekenhuis 
opgenomen worden. 

3.  Vanuit de ouderenzorg is afgelopen jaar ook een 
eerste aanzet gegeven voor het ACP (advance care 
planning). De ACP zal in 2022 verder vorm krijgen. 
Hierbij ligt de focus op de visie van de patiënt en het 
op een makkelijke en veilige manier uitwisselen van 
informatie.

Waar we  
trots op zijn:

Ook in 2021 bleven onze zorgprofessionals 
openstaan voor scholing en verdieping. Zo 
heeft eind 2021 de scholing ‘ouderen met 
onbegrepen gedrag’ plaatsgevonden. Hier 
kwamen niet alleen praktijkondersteuners op 
af, maar ook huisartsen, wijkverpleegkundigen 
en specialisten ouderenzorg. Zo ontstonden er 
interessante dialogen tussen zorgprofessionals. 
Dialogen die input geven voor de invulling 
en organisatie van de ouderenzorg voor de 
toekomst.
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Jeugd
In 2021 is de pilot jeugdprofessional bij de 
huisartsenpraktijk voortgezet. Deze pilot is een 
samenwerking tussen Het Huisartsenteam, Huisartsen 
Zorggroep Breda en de gemeente Breda. Het doel is 
om een effectievere, efficiëntere en laagdrempelige 
zorg (zonder wachtlijst) te kunnen bieden aan kinderen 
en jongeren met een jeugd- en opvoedvraag in de 
huisartsenpraktijk.

Kinderen en jongeren met een opvoedvraag en hun 
ouders kunnen via de huisarts bij de jeugdprofessional 
terecht. De jeugdprofessional biedt kortdurend 
begeleiding. En als het nodig is, wordt tijdig, dichtbij en 
gericht zorg ingezet. 

Binnen onze zorggroep werken bijna alle praktijken 
in Breda met een jeugdprofessional op de praktijk. 
De samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en 
jeugdprofessional is hierdoor versterkt. Zo ontvangen 
jeugdigen snel de juiste zorg, dichtbij en laagdrempelig, 
door de juiste zorgverlener. 
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Stoppen met roken
Het Huisartsenteam stimuleert haar patiënten om 
te stoppen met roken. Onze zorggroep werkt al 
jaren samen met Sinefuma. Zij bieden op meerdere 
manieren een effectief stoppen met roken programma. 
Patiënten kunnen kiezen voor groepsbegeleiding, 
telefonische coaching of persoonlijke begeleiding. Door 
Corona kozen steeds meer deelnemers voor digitale 
begeleiding, wat ook erg succesvol bleek. Een groot 
deel van hen is daadwerkelijk gestopt. Daarnaast haakt 
Het Huisartsenteam aan bij landelijke campagnes zoals 
Stoptober. 

Hoogtepunt:
  In 2021 zijn 3 op de 4 patiënten die hebben 
deelgenomen aan de stoppen met roken training 
succesvol gestopt!
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Leefstijl
Onze zorgverleners hebben steeds vaker gesprekken 
met chronische patiënten over hun manier van 
leven. Wat is je eigen invloed op je ziekte? Helpt een 
gezonde leefstijl daarbij? Inmiddels hebben de eerste 
deelnemers aan het CooL (Coaching op Leefstijl) 
programma hun traject afgerond. Dit programma is in de 
hele regio te volgen en wordt steeds beter gevonden 
door praktijk en patiënt. Mede door corona is de 
aandacht voor preventie en leefstijl toegenomen. Zo ook 
bij de zorggroep. In 2021 is de basis gelegd voor een 
nieuw te ontwikkelen zorgplan ‘Leefstijl’.

Hoogtepunten
1.  Dit jaar begonnen 117 patiënten met overgewicht 

aan het CooL programma. Over een periode 
van twee jaar zetten zij samen stappen naar een 
gezondere leefstijl. Dit onder begeleiding van 
enthousiaste en betrokken leefstijlcoaches.

2.  De start van een pilot waarbij we een 
beweegprogramma koppelen aan het CooL 
programma. Dit doen we in samenwerking met de 
gemeenten Etten-Leur en Breda.

Onze zorg ZorgverlenersOnze missie en visie

Waar we trots  
op zijn:

Er is steeds meer tijd en 
aandacht voor leefstijl. Achter 
de schermen werken we 
hard aan een completer 
aanbod leefstijl voor al onze 
patiënten. Er is goed contact 
met gemeenten en andere 
samenwerkingspartners over 
dit thema.
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Steeds meer luisteren naar wat de patiënt écht nodig 
heeft. Dat is persoonsgerichte zorg. In de praktijk 
streven we naar meer eigen regie voor de patiënt. Een 
zorgverlener en zijn patiënt hebben daardoor een ander 
soort gesprek. Wat is de zorgvraag? Wat voor advies, 
welke acties of handelingen zijn daarvoor nodig?
Van ‘Ziekte en Zorg’ naar ‘Gezondheid en Gedrag’.   

Hoogtepunten
1.  Alle praktijken volgden intensieve trainingen om 

het gedachtegoed van persoonsgerichte zorg in de 
praktijk te kunnen brengen. Tijdens deze training 
kregen zij handvatten en tools aangereikt om de 
vertaalslag te kunnen maken. Elke praktijk zal hier op 
zijn eigen manier invulling aan geven. 

2.  De start van het ontwikkelen van een persoons-
gerichtere omgeving voor zorgverlener en patiënt 

waarbij de patiënt in zijn regie  
wordt gezet. Denk hierbij aan  
het doorontwikkelen van de app  
Het Huisartsenteam en tools voor  
in de praktijken.  

3.  Het oppakken en uitbreiden van het netwerk die 
dit gedachtegoed ondersteunen om zo een sterker 
samenwerkingsverband te creëren. Gemeenten, 
externe zorgverleners en bedrijven die ook staan  
voor eigen regie bij de patiënt zijn welkome partners. 

Waar we  
trots op zijn:

De kennis, wil en bereidheid 
van onze zorgverleners 
om te denken en werken 
vanuit de wens van de 
patiënt. Hoe kunnen wij als 
zorgprofessional de patiënt 
optimale zorg verlenen? Met 
die ontwikkelde competentie 
komen we tot de kern van 
het probleem en ervaart de 
patiënt optimale zorg. 

Onze zorg ZorgverlenersOnze missie en visie

Persoonsgerichte zorg

Het Huisartsenteam

JAARVERSLAG 2021 – Het Huisartsenteam

   16   



ICT
Na veel voorbereidingen is in 2021 de conversie van huisartseninformatie-
systeem (HIS) Medicom naar Promedico ASP voor alle praktijken succesvol 
verlopen. Het was een lang traject, waarbij kwaliteit boven kwantiteit stond. 
Het streven naar een bijna feilloze conversie is dan ook gelukt. En daar zijn 
we trots op!  

Ook zijn al onze praktijken overgestapt op één ICT-systeem met nieuwe 
verbindingen en apparatuur. Iedereen binnen Het Huisartsenteam werkt  
nu met hetzelfde HIS, telefoniesysteem en veilige en betrouwbare  
ICT-infrastructuur. Bij nood kunnen we elkaar helpen en zaken van elkaar 
overnemen. Dit gebeurt vanuit de eigen praktijk, maar ook vanuit huis. 
Fysiek bij elkaar in de keuken kijken kan natuurlijk ook. Iets wat de 
praktijkmedewerkers ook heel leuk vinden! Het is de bedoeling om dit 
structureel vorm te gaan geven. Zo kunnen we namelijk ook het hoofd 
bieden aan de tekorten op de arbeidsmarkt die op ons afkomen. 

De inzet van de eerstelijns ICT-medewerker wordt door alle praktijken  
erg gewaardeerd. Hiermee worden praktijken echt ontzorgd! 

We worden met alle praktijken steeds ‘digitaler’. Onze eigen app  
Het Huisartsenteam voor onder andere het online maken van afspraken, 
versturen van berichten of aanvragen van herhaalrecepten wordt steeds 
beter en meer ingezet. 

Dit maakt Het Huisartsenteam toekomstbestendig in een maatschappij  
die in een snel tempo aan het digitaliseren is.

Onze zorg ZorgverlenersOnze missie en visieJAARVERSLAG 2021 – Het Huisartsenteam
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Kwaliteit
Op het gebied van kwaliteit stond 2021 in het teken van de 
NPA praktijkaccreditatie. In het eerste kwartaal hebben de PKC-
‘ers (Praktijk Kwaliteit Coördinatoren) zich vooral gericht op de 
voorbereiding hiervan. De audits zijn naar tevredenheid verlopen! 
Naar aanleiding hiervan is het jaarverslag van praktijken onder de 
loep genomen en anders vormgegeven. Ook zijn alle protocollen 
opnieuw tegen het licht gehouden. Deze uitwerking loopt door 
in 2022.

Het verder vormgeven van persoonsgerichte zorg in de praktijken is 
vertraagd. In 2022 zullen de programmamanagers in samenwerking 
met de praktijkmanagers verdere invulling geven hieraan. In aanloop 
daarnaartoe is er een ontwikkeltraject ‘Veranderen in Verbinding’ 
gestart.

JAARVERSLAG 2021 – Het Huisartsenteam
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  Ouderen met onbegrepen  
gedrag, wat kan je ermee? 

  Deze scholing was gericht op de 
zorgverleners in de huisartsen-
praktijk die te maken hebben met 
ouderenzorg. Verschillende vragen 
kwamen aan bod en werden 
behandeld rondom kwetsbare 
ouderen met mogelijke signalen 
van cognitieve achteruitgang of 
depressie en andere psychiatrische 
problematiek. Welk gedrag kan 
duiden op een mogelijke vorm van 
dementie? Wat zijn de signalen? 
Welke onderzoeken kun je 
verrichten? Aan de hand van 
casuïstiek werd het stappenplan 
‘onbegrepen gedrag’ besproken,  
net als de behandelmogelijkheden. 

  Leefstijl
  Verzorgd door kaderarts Diabetes 

Mellitus Jan Peters en leefstijlcoach 
Ron Bekker. Tijdens deze scholing 
kwamen verschillende thema’s 

aan bod. In hoeverre kunnen we 
een beroep doen op de eigen 
verantwoordelijkheid van de 
patiënt? Hoe ziet ondersteuning 
er daarbij uit? Vanuit het CooL 
leefstijlprogramma stonden zij 
stil bij verschillende vragen. 
Wat is gezondheid eigenlijk? 
Hoe staat het ervoor met de 
Nederlands gezondheid? Wat is 
een gezonde leefstijl? Hoe werkt 
een leefstijlcoach? Wat is het Cool 
traject? En hoe en wie kan je hier 
naar doorverwijzen?  

  Online scholing spirometrie
  Vanwege corona was het niet 

mogelijk om spirometrie uit te 
voeren. Des te belangrijker om  
de kennis op peil te houden. 
Daarom was er tijdens deze  
online scholing spirometrie tijd  
voor verdieping in de theoretische 
kant ervan aan de hand van 
voorbeelden. 

Onze zorg ZorgverlenersOnze missie en visie

Scholing
In 2021 organiseerden we verschillende online (bij)scholingen voor 
huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten, ketenpartners en 
coördinerend wijkverpleegkundigen.

JAARVERSLAG 2021 – Het Huisartsenteam

   19   



 
 Praktijkmedewerkers 247

 Huisartsen 48 
 Hidha’s en waarnemers 24 

 

 
 Doktersassistenten 103 
 POH-GGZ 25 
 POH-S 47 

247

48

47

25

103

24

Afkortingen:

Hidha:
 Huisarts in dienst van een 
huisarts

POH-GGZ: 
PraktijkOndersteuner 
Huisartsenzorg – Geestelijke 
GezondheidsZorg 

POH-S:
 PraktijkOndersteuner 
Huisartsenzorg – Somatiek

Somatiek verwijst naar alle 
behandelingen die betrekking 
hebben op het menselijk 
lichaam

2021

Onze zorg ZorgverlenersOnze missie en visie

Zorgverleners
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Het Huisartsenteam

Bredaseweg 137
4872 LA Etten-Leur

www.hethuisartsenteam.nl

https://www.hethuisartsenteam.nl/
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