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Gezond houden
net zo belangrijk
als gezond maken

Jaarverslag 2011

Het Huisartsenteam is een samenwerkingsverband van veertig zelfstandig werkende
huisartsen in West-Brabant. De huisartsen
werken verspreid over achttien locaties
en hun praktijken zijn voor patiënten
uitstekend toegankelijk door een goede
fysieke en optimale telefonische en
digitale bereikbaarheid.

		

Heldere visie op zorg en kwaliteit
Patiënten staan
centraal in alles
wat we doen

Kennis, ervaring, kracht en innovatie. Belangrijke
begrippen die passen bij de intensieve samenwerking binnen Het Huisartsenteam. Veertig
zelfstandig gevestigde huisartsen vinden hun
eigen autonomie belangrijk en zien tegelijkertijd
óók de voordelen in van samenwerking.

Ons doel
Kwaliteit van zorg staat voor al deze artsen hoog in
het vaandel. Zij richten zich op een moderne en
patiëntvriendelijke praktijkvoering die voldoet aan

Het is niet altijd eenvoudig om deze twee zaken

door de beroepsgroep - het Nederlands Huisartsen

harmonieus met elkaar te verenigen. Omdat

Genootschap (NHG) - vastgestelde kwaliteits-

iedereen zich echter inzet om de anderen te

en efficiencynormen. De patiënt staat voor Het

vinden in een gemeenschappelijke visie op

Huisartsenteam in het middelpunt van het

zorg, ondersteuning en innovatie, hebben we

zorgproces. Hij is de klant van de huisarts en de

een solide basis gecreëerd waarop we verder

overige zorgverleners en kan rekenen op deskundige

kunnen bouwen, gesteund door onze korte

hulp dichtbij huis, in ziekte én gezondheid.

communicatielijnen.

Want gezond houden is minstens zo belangrijk
als gezond maken.

Dankzij de bundeling van zoveel knowhow zijn
we met Het Huisartsenteam in staat om ons

Kiezen voor kwaliteit
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werk efficiënter te organiseren en meer tijd vrij
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te maken voor het gezamenlijk ontwikkelen van
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zorgvernieuwende producten. Dat dit zijn vruchten
afwerpt, blijkt onder meer uit de goede

Zevenbergen
‘t End

Alle leden van Het Huisartsenteam zijn NPA
geaccrediteerd. Door met elkaar samen te werken
bundelen de huisartsen kennis, ervaring en kracht.
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resultaten die met ketenzorg worden geboekt.
We kunnen trots zijn op onze samenwerking,
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want samenwerking loont. De kwaliteit van
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de zorg met betrekking tot Diabetes, COPD

Het werk in de huisartspraktijk wordt hierdoor

Hoeven
Terpstra
Maat & van Hooff

Het Huisartsenteam

efficiënter georganiseerd en de continuïteit van zorg
wordt geborgd door goede arbeidsomstandigheden
te creëren in een uitdagend en innovatief
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en CVRM is de afgelopen jaren aantoonbaar
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Zegge
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Prettig voor Het Huisartsenteam en iets om trots
op te zijn, maar het belangrijkst is vanzelfsprekend
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dat we hierdoor meer tevreden patiënten gekregen
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hebben. Want zij staan ten slotte centraal in alles
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wat we doen!
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Rijsbergen
De Weerijs

zorgverlening kan niet zonder betrokken en kundige
zorgverleners. Huisartsen en medewerkers weten
welke bijdrage zij moeten leveren om de patiënt
professioneel van dienst te zijn en optimale zorg
te leveren. Het Huisartsenteam leert continu,
ook van elkaar.

Inzetten op innovatie
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Zundert
De Welborg

Jan Frans Mutsaerts

arbeidsklimaat. Kwalitatief hoogwaardige

De werkwijze binnen Het Huisartsenteam leidt tot
ruimte voor het gezamenlijk ontwikkelen van

directeur Het Huisartsenteam

zorgvernieuwende producten. De huisartsen spreken
als één partij met zorgverzekeraars over innovatie en
kwaliteit van zorg en kunnen beter inspelen op de

Het Huisartsenteam in getallen
Patiënten

Zorgverleners
104.866

Huisartsen

aantal
40

toenemende zorgvraag van bijvoorbeeld ouderen
en patiënten met een chronische ziekte.

In Diabetes DBC

5.051

Praktijkmedewerkers

In COPD DBC

1.766

Diëtisten

15

Samen sterker staan

In CVRM DBC

16.902

Podotherapeuten

20

Het Huisartsenteam werkt intensief samen met veel

Fysiotherapeuten

20

regionale zorgverleners uit de eerste en tweede lijn:

Apothekers

30

met paramedici zoals diëtisten, fysiotherapeuten en

Zorgverzekeraars

% patiënten

100

CZ

59%

Specialisten Amphia Ziekenhuis

podotherapeuten, met apothekers, specialisten

Uvit

19%

Specialisten Franciscus Ziekenhuis

uit de ziekenhuizen en met de SHL-Groep. Ook

Achmea

12%

SHL-Groep

samenwerking met thuis- en wijkzorgorganisaties

Multizorg

4%

Menzis

4%

Financiële informatie

2%

Opbrengsten ketenzorg

Overig

en met instanties in de zogenaamde nulde lijn komt

Bedrijfsresultaat

steeds dichterbij.
€ 5.020.288
€ 37.667
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Deze COPD Pas is mede mogelijk gemaakt door:

Deze Diabetes Pas is mede mogelijk gemaakt door:
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Deze Hart & Vaten Pas is mede mogelijk gemaakt door:
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Verbetering in vijf jaar indrukwekkend
Het Huisartsenteam kent drie DBC’s:
Diabetes, COPD en CVRM. Bij elk van deze
zorgstraten laat de aanpak van Zorggroep
Het Huisartsenteam via de ketenzorgorganisatie aanzienlijke verbeteringen
zien in vergelijking met voorheen.

de eerste lijn en tussen eerste en tweede lijn. Kijkend

met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten is de

naar Diabetes, dan wordt inmiddels meer dan 90 procent

afgelopen jaren sterke vooruitgang te zien. De mooie

van deze patiënten behandeld volgens de zorgstandaard

cijfers stimuleren een verdere verbetering van de zorg

van de Nederlandse Diabetes Federatie. Daarnaast is het

die conform zorgstandaarden door Het Huisartsenteam

aantal goed ingestelde diabeten met meer dan 50 procent

geleverd wordt. Hieraan is door de integrale bekostiging

toegenomen. Meer patiënten hebben een normaal choles-

een zeer belangrijke bijdrage geleverd. Ketenzorg

terolgehalte en een normale bloeddruk. Ook hebben zij

bekostigd met DBC-financiering heeft geleid tot een forse

hun suikerwaarde en gewicht beter onder controle.

kwaliteitsverbetering van de zorg, met meer tevreden

Intensieve regionale samenwerking

patiënten tot gevolg. Op basis hiervan worden de

De positieve resultaten konden mede worden bereikt

Forse kwaliteitsverbetering

contracten met alle zorgverzekeraars voor de drie

dankzij vijf jaar intensieve regionale samenwerking binnen

Ook bij de zorg voor mensen met COPD en voor degenen

DBC’s ook in 2012 voortgezet.

Verbetering zorgproces CVRM Primaire Preventie

Verbetering zorgproces Diabetes Mellitus, type 2
HbA1C bepaald

BMI berekend

Bloeddruk bepaald

SMR advies gegeven

Lipidenprofiel bepaald

Rookgedrag bekend

Nierfunctie bepaald

Nierfunctie bepaald

BMI berekend

Lipidenprofiel bepaald

Rookgedrag bekend

Glucose bepaald

Voetonderzoek uitgevoerd

Bloeddruk bepaald

Funduscontrole uitgevoerd
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Verbetering zorguitkomsten Diabetes Mellitus, type 2
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Verbetering zorgproces CVRM Secundaire Preventie

HbA1c < 53 mmol/mol

BMI berekend
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SMR advies gegeven
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Verbetering zorgproces COPD
Spirometrie uitgevoerd

Verbetering zorguitkomsten CVRM Primaire en Secundaire Preventie

MRC bepaald
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 e contracten met alle verzekeraars voor
D
de DBC’s worden ook in 2012 voortgezet.

Verdieping van deskundigheid

Koploper zijn en blijven

Het Huisartsenteam investeert in de kwaliteit van medewerkers en biedt elk jaar een

Het is moeilijk om koploper te worden maar misschien nóg wel lastiger om

pakket van cursussen en bijeenkomsten aan, afgestemd op wat nodig is voor een verdere

die koppositie vast te houden. Het Huisartsenteam heeft voor 2012 een

verbetering van de zorg. Voor 2012 is opnieuw een veelomvattend aanbod ontwikkeld

aantal speerpunten geformuleerd om zowel in kwaliteit als innovatie

voor de huisartsen, hun praktijkondersteuners, praktijkassistenten en gecontracteerde

tot de Nederlandse voorhoede te blijven behoren.

zorgverleners.
De belangrijkste zijn:
De cursussen sluiten aan bij de speerpunten die vanuit de drie zorgstraten zijn
geformuleerd of spelen in op zorgstraatoverschrijdende thema’s, zoals bijvoorbeeld
multimorbiditeit. De cursussen zijn ook gericht op het uitdragen van de gezamenlijke

4

De succesvolle DBC’s voor Diabetes, COPD en CVRM worden in alle
praktijken voortgezet. Zorgprocessen die verbetering behoeven,
worden verder geoptimaliseerd.

visie en missie en het stimuleren van het teamgevoel bij alle medewerkers van
Het Huisartsenteam.
Het aanbod van cursus-

4

Praktijken worden voorbereid op en begeleid bij het leveren van
Astma-zorg conform de Astma Zorgstandaard en bij het aanstellen
van Praktijkondersteuners-GGZ.

sen en bijeenkomsten
heeft een verplichtend
karakter. Hiermee
wordt gestuurd op

4

De hoge kwaliteit van de verleende zorg krijgt een nieuwe positieve impuls
door patiëntervaringen te gaan meten. Dit gebeurt in samenspraak met

kwaliteit. Inzet is om ook

de Cliëntenraad die enkele jaren geleden in het leven geroepen werd.

nieuwe huisartsen en

Het Huisartsenteam was een van de eerste zorggroepen die een dergelijk

praktijkondersteuners zo

adviesorgaan heeft opgezet.

snel mogelijk naar het
deskundigheidsniveau
van de rest van het team

4

Het Huisartsenteam blijft investeren in innovatieve zelfmanagement
instrumenten, zoals individuele zorgplannen, PRISMA groepseducatie en

te brengen. Daarnaast

het digitale patiëntenplatform Mijn Gezondheids Portaal (MGP). Tevens

krijgen zij op maat een

worden patiënten die streven naar gewichtsreductie vanuit de huisartsen-

inwerkprogramma

praktijken gemotiveerd om naar regionale WeightWatchers-bijeenkomsten

aangeboden. De specifieke

te gaan.

manier van werken die
Het Huisartsenteam heeft
afgesproken - inclusief

4

Het Huisartsenteam werkt regionaal samen met relaties van de nulde
tot en met tweede lijn. Professionaliteit en innovatie staan hierbij centraal.

de wijze van registreren

Op landelijk niveau wordt actief meegedacht aan visievorming over

in het HIS (Huisartsen

toekomstige (financierings)structuren om het kwaliteitsniveau en de

Informatie Systeem) ten

betaalbaarheid van eerstelijns zorg te kunnen blijven borgen. Intern kent

behoeve van de ketens

Het Huisartsenteam een platform voor het onderling uitwisselen van

Diabetes, COPD en

kennis en kunde. Zo houden de huisartsen elkaar scherp!

CVRM - staat hierin
centraal.

Cliëntenraad: de stem van de patiënt wordt gehoord
Om de kwaliteit van de aangeboden zorg
verder te optimaliseren, heeft Het Huisartsenteam medio 2010 een Cliëntenraad
opgericht. Naast formele zaken worden
ook de ervaringen van patiënten met de
zorg besproken en ideeën voor verbetering
hiervan getoetst. De Cliëntenraad heeft
daarmee een belangrijke klankbordfunctie.
Onderwerpen die samen besproken (zullen) worden,
zijn de bewaking van de kwaliteit van zorg, zelfmanagement en individuele zorgplannen, de
klachtenregeling, wijzigingen in de doelstelling of
juridische structuur van de zorggroep, de begroting en
de jaarrekening. Cliëntenraad-voorzitter Jan van Weeghel
is tevreden over de gang van zaken. “Ieder lid van de
Cliëntenraad heeft vanuit zijn eigen ziekte een specifieke
inbreng in de te behandelen onderwerpen. De gekozen
overlegstructuur bevalt de leden prima en wij vinden
dat door Het Huisartsenteam op een goede wijze wordt

omgegaan met de geleverde input van de Cliëntenraad.”
Nieuwe ontwikkelingen die voor het lopende jaar op de
agenda staan, zijn de ontwikkeling van een patiëntenportaal, het opzetten van een patiënttevredenheidsonderzoek en de inzet van sociale media om de
achterban van de Cliëntenraad meer te betrekken
bij het leveren van feedback en input. Tot slot wordt
samen naar manieren gezocht om patiënten sterker
te betrekken bij ontwikkelingen op het gebied van
zelfmanagement, waarbij de rollen tussen
zorgverlener en patiënt aan het veranderen zijn.

 e gekozen overlegD
structuur bevalt
de leden van de
Cliëntenraad prima
Clientenraad van links naar rechts:
Jan van Weeghel, Peter Leenaars, Jacqueline Floor,
Jan Boogaarts, Gert de Jong.
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Meten = weten
De registratie van zorg in het HIS
(Huisartsen Informatie Systeem) is
een van de belangrijkste pijlers van
het kwaliteitsmanagement van Het
Huisartsenteam. Via het centrale
datamanagementsysteem - ondersteund
vanuit SHL-Groep - wordt de
geregistreerde zorg in rapportages voor
in- en externe doeleinden gebruikt.

chronische patiënten, zoals diëtisten, podotherapeuten

Een persoonlijk zorgdossier, door de patiënt in te

en specialisten. Dit jaar oriënteert Het Huisartsenteam

zien en te onderhouden (aandoeningen, zorgdoelen,

zich op een Keten Informatie Systeem (KIS), dat

meetwaarden, leefstijlfactoren, medicijnen etc.).

de samenwerking tussen de verschillende en

Een uitgebreide digitale bibliotheek

geautoriseerde ketenzorgverleners ondersteunt,

met gezondheidsinformatie.

vereenvoudigt en verbetert.

Een aantal digitale coaches: beweegcoach,

Mijn Gezondheids Portaal (MGP)

Een beveiligde functie voor E-consult.

voedingscoach en een Stoppen Met Roken-coach.
Samen met CZ en Medic Info, de ontwikkelaar van MGP,
wordt nagedacht over de inrichting van dit portaal als
digitale applicatie voor het bevorderen van zelfmanage-

Praktijken moeten
nauwkeurig kunnen
sturen op zorgprestaties

ment en tevens over de introductie van het concept
De factor tijdigheid wordt namelijk steeds belangrijker:

‘meer zorg op maat’. Gezamenlijke doelstelling is

praktijken moeten nauwkeurig kunnen sturen op

om met minder fysieke behandelmomenten en zorg-

zorgprestaties. Als zorggroep is Het Huisartsenteam

consumptie ook in de toekomst goede zorg te leveren

ook verantwoordelijk voor de geleverde zorg door

aan een groeiende groep chronische patiënten. Aan deze

andere disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor

laatste groep biedt MGP veel nuttige functies, zoals:

Wachtkamer
informatie

Onze organisatie

In alle praktijken van Het Huisartsenteam hangen digitale
schermen met praktijkinformatie, gezondheidsnieuws en

Zorggroep
Het Huisartsenteam BV
Jan Frans Mutsaerts
Wil Rijnders

Organisatiestructuur
Het Huisartsenteam

Cliëntenraad

dagelijks nieuws uit regionale en landelijke dagbladen.

Bestuurs- &
Managementondersteuning
Dominiek Rutters

Financiën &
Datamanagement
Wil Rijnders

Financiën
(Zaak van Zorg BV)

Datamanagement
(SHL-Groep)

Diabetes Ketenzorg
Ivo Lichtendahl

Huisartsen

Paramedici

Specialisten
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De assistente zal u vragen waarvoor u komt.
Zij kan dan beter de tijd inplannen en uw eventuele
behandeling beter op elkaar afstemmen.

Uw zorg is onze zorg!

Voorsteven 94
Gratis WiFi
in de wachtkamer

4871 DX Etten-Leur
secretariaat@hethuisartsenteam.nl
www.hethuisartsenteam.nl
telefoon: (076) 526 4768
fax: (076) 5023 474

Productontwikkeling,
kwaliteit &
communicatie

COPD Ketenzorg
Cos Beukers

Directie/managementteam
Van links naar rechts:
Wil Rijnders - adjunct directeur
Cos Beukers - manager COPD
Ivo Lichtendahl - manager Diabetes
Dominiek Rutters - algemeen manager
André van den Broek - manager CVRM
Jan Frans Mutsaerts - directeur

Spreekuren zijn in deze praktijk volgens afspraak

Secretariaat

Huisartsen

Paramedici

CVRM Ketenzorg
André van den Broek

Specialisten

Huisartsen

Paramedici

Specialisten

