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Werken aan verbetering met 
Verbinden & Vernieuwen!

De werkdruk was (veel) te hoog en ook 
onze service levels leden daaronder. 
Daarom startten we verschillende verbe-
terprojecten onder de vlag ‘Verbinden & 
Vernieuwen’. Huisartsen, doktersassis-
tenten, stafmedewerkers en vertegen-
woordigers van patiënten werkten hierin 
samen. Dat beviel goed én werkte goed 
want de ervaren werkdruk is al gedaald. 

U2: ja of nee?
We doken ook goed in de grote hoeveel-
heid van U2’s op onze huisartsenposten. 
Een U2 is een zorgvraag waarbij patiënten 
binnen 1 uur gezien moeten worden. Hoe 
komt het dat er zoveel U2’s zijn? Zijn het 
wel (terechte) U2’s vroegen we ons af? We 
deden onderzoek, spraken andere huis-
artsenposten, deden een herbeoordeling 

van diverse U2’s en bereidden een training 
en speciale U2-maand voor. Positief: het 
aantal U2’s daalde licht in die maand.

SPOEDZORG

Scroll met de muis 
over dit teken om het 
citaat te lezen
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“ U spreekt met de huisartsen- 
spoed-post’’

In een ander project richtten we ons op de 
patiënten die niet goed weten dat we er 
voor spoedzorg zijn. Zij komen met zorg-
vragen die geen spoedkarakter hebben. 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit ver-
andert zodat er meer tijd komt voor pati-
enten die (echt) spoedzorg nodig hebben? 
Onder andere door betere voorlichting. Dus 
besloten we om de telefoon anders op te 
nemen en werkten we o.a. aan 
verduidelijking van onze voor- 
lichtingsfolder en website. 

Service levels
We werkten hard aan onze telefonische 
bereikbaarheid. Met succes, hoewel we 
er nog niet helemaal zijn:
• In 98% van de gevallen lukt het om de 

spoedlijn (‘toets 1’) binnen 30 seconden 
op te nemen (was 95%);

• In januari 2018 beantwoordden we 
43% van de telefoontjes (calls) binnen 
2 minuten, maar in december was dit 
gestegen naar 64%.

Beter Beter worden – Juiste zorg, 
Juiste plek 

Beter Beter worden is een verbeterpro-
gramma van het CWZ. Binnen de program-
malijn ‘Juiste zorg, Juiste plek’ willen we 
bereiken dat patiënten met verdenking op 
botbreuk direct een röntgenfoto kunnen 
laten maken bij radiologie. Nu gaan deze 
patiënten eerst naar de SEH en dan door 
voor de foto. Dat is voor patiënten tijd- 
en energierovend en leidt tot onnodige 
drukte op de SEH. Voor zowel patiën-
ten als voor de zorg verlaagt dit project 
de kosten. We maakten de eerste af- 
spraken en willen daarmee in 
2019 aan de slag.
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Analyse triagegesprekken door 
POH’s GGZ 

Een triagegesprek voeren met een patiënt 
met psychosociale klachten is niet eenvou-
dig. Zouden onze praktijkondersteuners 
GGZ (POH’s GGZ) daar aan kunnen bijdra-
gen? Een aantal van hen nam verschillende 
van deze triagegesprekken onder de loep. 
De uitkomst bleek niet eenduidig: onze 
triagisten pakken die gesprekken aardig 
goed aan, maar het blijft niet eenvoudig. 
Misschien kunnen we in de weekenden 
wel winst behalen met bijvoorbeeld be-
reikbaarheidsdienst van POH’s GGZ. Dat 
bekijken wij in 2019.

Samenwerking met  
ambulancedienst

Als we vanuit de huisartsenpost een am-
bulance aanvragen, kunnen we sinds 
eind 2017 de triagegegevens digitaal (via 
NTS-koppeling) overdragen naar de Meld-
kamer Ambulancedienst. Dus logisch dat 

we in 2018 plannen maakten voor een 
onderzoek naar de effectiviteit daarvan. 
En om te kijken hoe onze samenwerking 
nog verder uitgebreid of verbeterd kan 
worden. 
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Persoonsgerichte zorg begint bij  
de patiënt

Hoe denken patiënten eigenlijk over zelf-
regie en persoonsgerichte zorg? Welke rol 
zien ze hierin voor zichzelf? Hoe willen 
ze ondersteund worden? Patiënten- 
organisatie Zorgbelang Inclusief onder-
zocht het voor ons (e-panelonderzoek). 
Daaruit blijkt dat het belangrijk is dat 
huisarts en praktijkondersteuner hen 
steunen, goede informatie geven en hun 
eigen ervaring(sdeskundigheid) serieus 
nemen. Dat, te samen met gezondheids-
vaardigheden, stelt hen in staat om zelf 
de regie te nemen. We pasten ons aanbod 
op het gebied van persoonsgerichte zorg 
hier verder op aan. Overigens 
maakten in 2018 al 50 praktij-
ken gebruik van ons aanbod. 

De juiste zorg op de juiste plek
We zijn deel gaan nemen aan ‘Juiste Zorg, 
Juiste Plek’ (JZJP); een van de vier program-
malijnen binnen Beter Beter Worden. Ook 
op deze manier willen we bijdragen aan 
zinnige en zuinige zorg, afgestemd op 
de behoeften van patiënten. We legden 
de basis voor de projecten onder de vlag 
van JZJP en maakten o.a. een start met 
‘Röntgen in de ANW’ en ‘Teleconsultatie’ 
die we in 2019 gaan implementeren.

Meters maken met ouderenzorg
Meer praktijken gingen werken met ons 
zorgprogramma ouderenzorg (nu ruim 
30)! En op allerlei vlakken gaven we sa-
menwerking binnen ouderenzorg een 
boost. We ‘voegden’ onder andere (de 
netwerken van) van ons zorgprogram-
ma samen met DementieNet, implemen-
teerden gemaakte samenwerkingsafspra-
ken met de wijkverpleging en verkenden 
-met de gemeente, welzijnsorganisaties en 

sociale wijkteams- hoe we lokale netwer-
ken kunnen verbinden met het (welzijns)
aanbod. 

Acute zorg voor (kwetsbare) ouderen 
gaven we ook prioriteit dat jaar. Wat 
kunnen we daarin nog verbeteren? We 
brachten het in kaart met een werkgroep, 
stelden een plan op en startten daarmee 
eind 2018.

CHRONISCHE ZORG | NETWERKZORG
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Hoe deden we het eigenlijk?
Samen met de huisartsenpraktijken 
volgen we de kwaliteit van zorg binnen de 
zorgprogramma’s. We hanteren daarvoor 
binnen elk van de zorgprogramma’s DM2, 
COPD, astma, HVZ en VVR drie indicato-
ren. Die vergelijken we met de landelijke 
gemiddelden. Een voorbeeld. Bij minstens 
85% (landelijk gemiddelde) van de dia-
betespatiënten moeten jaarlijks de voeten 
worden gecontroleerd in de huisartsen-
praktijk. Dat ging goed in 2018, want in 
het laatste kwartaal van 2018 lag dit op 
87%. 
En het mooie nieuws is dat in 2018, op 
één na, alle indicatoren zijn behaald. Het 
lukte niet helemaal in het zorgprogramma 
HVZ. In het 4e kwartaal was 96% van de 
HVZ patiënten gecontroleerd op LDL. Dat 
was op dat moment 2 procent lager dan 
het landelijk gemiddelde. 

Aantal 
patiënten in het 
zorgprogramma 

Aantal 
deelnemende 
praktijken

We werken samen met deze 
ketenpartners

Diabetes 
Mellitus II

12.834 80 Podotherapeuten, pedicures, 
diëtisten, optometristen, laboratoria  
en specialisten.

COPD 3.468 75 Fysiotherapeuten, diëtisten en 
specialisten

Astma 281 20 Fysiotherapeuten, diëtisten en 
specialisten

HVZ 9.371 77 Diëtisten, laboratoria en  
specialisten

VVR 5.875 37 Diëtisten, laboratoria en  
specialisten

Zorgprogramma’s – voor wie, met wie
Veel patiënten zijn gebaat bij een programmatische aanpak van zorg, met duide-
lijke samenwerkingsafspraken tussen alle partners in dat netwerk van zorg. Als er 
meer praktijken en ketenpartners met de zorgprogramma’s werken is dat positief 
voor patiënten. En dat geldt ook voor het aantal patiënten dat deelneemt aan een 
zorgprogramma. In 2018 zag dit er zo uit voor onze zorgprogramma’s: 
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Diabeteszorg voor 70-plussers
We pasten ons zorgprogramma DM2 na-
tuurlijk aan aan de vernieuwde NHG-stan-
daard DM2 die halverwege 2018 uitkwam. 
De belangrijkste wijziging daarin was het 
stappenplan voor medicatie. Voor de 
groep 70-plussers met diabetes vulden 
we het zorgprogramma aan met gerichte 
informatie ten aanzien van behande-
ling, medicatie en nierfunctiestoornissen. 
Dat was belangrijk want deze patiënten 
hebben specifiekere diabeteszorg nodig 
dan jongere patiënten.

Over op een ander 
keteninformatiesysteem 

In 2018 stapten we over naar een ander 
keteninformatiesysteem. Voor zowel 
de huisartsen als voor de bureaucolle-
ga’s was dit al met al geen gemakkelijke 
periode. Vragen als: welk systeem moet 
het worden?, wat betekent zo’n overgang 

aan (extra) werk?, hoe gaat het werken?, 
hoe veilig is het? leverden de nodige dis-
cussies en onrust op onder de huisartsen. 
Drie praktijken kozen een andere weg. 
Gelukkig draait het ‘nieuwe’ systeem 
goed en kunnen we achteraf zeggen dat 
het zeker ook een leerzaam proces was.

Samen voor goede astma/ 
COPD-zorg

We werken eraan dat patiënten de juiste 
zorg op de juiste plek krijgen; dat kan in 
het ziekenhuis zijn, maar in veel gevallen 
is dat in de huisartspraktijk. Ook na be-
handeling in een ziekenhuis. Hoe we dat 
in samenwerking met de specialisten van 
het ziekenhuis regelen, legden we vast in 
‘regionale transmurale afspraken’. Voor 
‘astma/COPD’ stelden we die afspraken 
weer bij, samen met de longartsen van de 
Nijmeegse ziekenhuizen. 

Ook werkten we met het CWZ samen in 
het traject Intensief Transmuraal Zorgpad 
en de COPD-app. Sámen voor goede zorg.
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Afspraken over dubbel-loop 
Voor bepaalde patiënten die de huisarts 
behandelt vanuit het HVZ-zorgprogram-
ma, is het belangrijk dat ze soms gezien 
worden door een cardioloog. Een zorg-
programma gecombineerd met tweede-
lijnszorg dus; dat maakt de financiering 
niet gemakkelijker. Daarover gingen we 
in gesprek met de zorgverzekeraars en de 
specialisten.

Wegens succes herhaald
Na het succes in 2017, organiseerden we 
weer een bijeenkomst voor praktijkon-
dersteuners en tweedelijns verpleegkun-
digen: ‘Samen voor hart en vaat’. In de 
context van onze zorgprogramma’s HVZ 
en VVR namen we dit keer ‘persoons-
gerichte zorg’ met hen door. 
Met – naast dit stuk inhoud –  
een niet minder belangrijk bij- 
effect dat deze zorgverleners 

elkaar (beter) leerden kennen. Ook dat is 
goed voor samenwerking en dus de zorg!

Pilots
Onder de COPD patiënten zijn meer 
mensen ‘inactief’ dan onder de totale 
bevolking: 16% vs. 5,5%. En dat terwijl 
beweging voor hen erg belangrijk is. 
Daarom startten we in een aantal huis-
artsen- en fysiotherapiepraktijken de pilot 
‘Beweegadvies voor COPD-patiënten’. 

Doel? Patiënten meer bewust maken van 
het belang van bewegen, hun beweegge-
drag in kaart brengen en beweegdoelen 
(beweegplan) opstellen. 

Om COPD-patiënten te ondersteunen om 
te stoppen met roken, zetten we de pilot 
‘Stoppen op recept’ op in drie praktijken. 
We hebben positieve verwachting van 
beide pilots. 
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Een solide team
• Onze 23 praktijkondersteuners GGZ 

begeleiden patiënten met psychische, 
psychosociale of psychosomatische 
klachten. Dat deden ze in 2018 in 43 
huisartsenpraktijken. 

• Zes praktijkondersteuners nemen 
daarnaast deel aan sociale wijk-
teams.

• Twee praktijkondersteuners  werken als 
casemanager bij het Centrum Seksueel 
Geweld.

• Twee kaderhuisartsen GGZ ondersteu-
nen het team inhoudelijk. Én werken 
aan verbetering van de 1e lijns (GGZ)
zorg, de samenwerking daarbinnen en 
met de 2e lijns (GGZ)zorg.

Continu vernieuwend 
Wij willen kwaliteit bieden en dat geldt 
zeker ook voor onze praktijkondersteu-
ning GGZ. We hebben daarom niet alleen 
goede praktijkondersteuners in dienst, 

PRAKTIJKONDERSTEUNING GGZ
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maar verbeteren en vernieuwen continu. 
Praktijken zagen dat in 2018 gelukkig ook 
want er sloten weer nieuwe praktijken bij 
ons aan. 

We vernieuwden ons e-health aanbod 
door te kiezen voor een ander (nieuw) 
platform. Want als onderdeel van de bege-
leiding moeten patiënten vaak direct ook 
zelf aan de slag gaan met hun klachten. 
Het platform dat we gebruikten, voldeed 
alleen niet meer aan onze wensen. Onze 
keuze maakten we in 2018 en inmiddels 
is het nieuwe platform volop in gebruik.

Praktijkondersteuning Kind-Jeugd 
een succes

Een kind met psychische of psychosoci-
ale klachten kan in veel gevallen goed 
geholpen worden door een gespeciali-
seerde praktijkondersteuner. En is speci-
alistische of zwaardere zorg niet nodig. 
En moet het kind alsnog worden door-

verwezen? Dan is de basis al gelegd en 
zijn zowel het kind als de 2e lijnscolle-
ga’s beter voorbereid op het vervolgtra-
ject. Een succesformule? Het lijkt er wel 
op want de 16 uur inzet van onze twee 
praktijkondersteuners Kind-Jeugd (start 
pilot september 2017) was ook in 2018 
succesvol. De praktijkondersteuners be-

geleidden in die tijd tientallen kinderen bij 
vijf huisartsenpraktijken. De evaluatie liet 
positieve ervaringen van betrokkenen zien 
en minder doorverwijzingen. 
Goed nieuws dus, waarop de 
gemeente besloot de pilot te 
verlengen tot 1 juli 2019.
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Consultatie weer uitgebreid
Als een huisarts met een (ggz)-vraag zit, 
kan hij/zij de expertise inroepen van een 
ggz-deskundige (consultatieregeling). Erg 
belangrijk, dus zetten we de consultatie-
regeling met onze collega’s in de gene-
ralistische en specialistische ggz voort én 
breidden we de groep consulenten verder 
uit.

Samenwerking en afstemming!
Praktijkondersteuning GGZ is relatief 
gezien nog een jong ‘vak’. En dus valt er 
nog steeds veel te winnen als het gaat om 
samenwerken en afstemmen met andere, 
met name tweedelijns, zorgverleners. Niet 
onlogisch dus dat er in 2018 veel focus 
was op samenwerken en afstemmen. 

Onze belangrijkste acties:
• We deden mee aan de pilot Wijkge-

richte GGZ en proeftuinen (onderdeel 

van het regio-project Sluitende Aanpak 
Gelderland-Zuid). Daarin werkten we 
samen met o.a. gemeente, GGD, sociaal 
wijkteam en SGGZ-instellingen. We 
doen dit vanuit onze visie: ‘zorg voor 
de patiënt zo dicht mogelijk bij huis’; 

• Om knelpunten en belangrijke ontwik-
kelingen te bespreken, gingen we struc-
tureel overleg aan met de grote instel-
lingen in onze regio die specialistische 
ggz aanbieden: Pro Persona, Iriszorg, 
Karakter, Radboudumc en CWZ; 

• Wordt een patiënt vanuit Iriszorg, Pro 
Persona of Pluryn overgedragen naar 
de huisarts, dan is het belangrijk dat 
dit goed gebeurt. Daarover maakten 
we duidelijke werkafspraken. Ook over 
opnieuw aanmelden als een 
patiënt een terugval beleeft 
en specialistische zorg nodig 
heeft.

Wens
Wat we graag willen in 2019? Dat huis-
artsen vanuit hun huisartsinformatiesys-
teem gemakkelijk en veilig consultatie en 
overleg kunnen regelen. Naast het al be-
staande doorverwijzen. Daar werkten we 
aan in 2018.
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Onze koers bepaald
De vraag naar zorg, kijk op gezondheids-
zorg en het zorglandschap veranderen. 
Dat heeft invloed op de huisartsenzorg 
en de keuzes die we moeten maken. Het 
was tijd om daar goed over na te denken. 
Wat willen onze huisartsen: waar moeten 
we als organisatie naar toewerken? In een 
speciaal traject formuleerden de huisartsen 
daarop hun antwoorden. Eerst bediscussi-
eerden zij (huisartsleden en waarnemers), 
partners uit de nulde, eerste en tweede 
lijn, gemeenten en zorgverzekeraars de 
relevante trends en ontwikkelingen met 
elkaar in een Werkatelier. De resultaten 
daarvan bespraken de huisartsleden, met 
het management van CIHN als toehoor-
ders, in een Werkcafé. Het resultaat? Een 
meerjarenstrategie CIHN 2019-2022; de 
strategische opdrachten van de huisartsen 
aan onze organisaties. We gaan ervoor. 

TOEKOMST
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In 2022 …
organiseren we: 
• toekomstbestendige anw-zorg;
• netwerkzorg op maat voor kwetsbare 

patiënten, samen met het sociaal-me-
disch (wijk)netwerk én met minder ad-
ministratieve last;

• praktijkondersteuning GGZ met onze 
POH’s-GGZ; 

• optimale benutting van alle mogelijk-
heden van technologie/ICT voor com-
municatie met patiënten, specialisten 
en andere zorgaanbieders;

en naar behoefte:
• ondersteuning aan praktijken met een 

eigen POH-GGZ;
• modulair huisartsontzorgende diensten 
• (proces)ondersteuning bij het maken 

van afspraken op wijk- en/of gemeen-
teniveau; 

maken we (binnen kaders):
• namens alle huisartsleden afspraken 

met grote zorgorganisaties én met 
financiers. 

We willen een belangrijke rol spelen in de 
versterking van de positie van de huisart-
sen en huisartsenzorg in de regio door ef-
ficiënte en effectieve samenwerking met 
andere regionale huisartsenorganisaties. 

Bij dit alles zetten we gericht de interesses, 
kwaliteiten en specialismen in van geves-
tigde en niet gevestigde huisartsen. Met 
aandacht voor een breed draagvlak en 
goed contact met de huisartsen!

STRATEGISCHE OPDRACHTEN CIHN 2019 – 2022*

* Omwille van de leesbaarheid treft u hier een ingekorte versie aan van de originele, goedgekeurde, strategische meerjarenopdrachten.  
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Op weg naar regionaal georgani-
seerde huisartsenzorg

Bepaalde diensten kun je het beste regi-
onaal organiseren, andere beter landelijk 
en weer andere diensten op niveau van 
een huisartsenpraktijk. Daarover hebben 
huisartsen zich uitgesproken voor de 
komende jaren. Als CIHN hebben we de 
opdracht om diensten op regionaal niveau 
actief te gaan versterken en de individuele 

praktijken daarbij te ondersteunen en te 
ontzorgen:

‘In 2022 levert de regionaal georganiseer-
de huisartsenzorg een belangrijke bijdrage 
aan de kwaliteit en doelmatigheid van 
zorg door een omvangrijk pakket van be-
staande en nieuwe huisarts-ontzorgende 
diensten te leveren. Het gaat hierbij om 
diensten die (volgens de meerderheid van 

de aangesloten huisartsen) beter op het 
niveau van de regio kunnen worden ge-
organiseerd dan op landelijk niveau of op 
het niveau van een praktijk’ (Strategische 
opdrachten van de aangesloten huisart-
sen aan CIHN 2019-2022, 24-10-2018).

Oftewel: van individuele speelbal naar col-
lectieve spil in de zorg. We hebben een 
mooie uitdaging. 

20 jaar geleden richtten een aantal huisartsen onze organisatie op omdat zij vonden dat huisartsenspoedzorg in de 
ANW-uren beter regionaal kon worden georganiseerd dan op het niveau van één of enkele praktijken. In de loop der jaren zijn 
ook andere taken bij onze organisatie ondergebracht en veranderde de naam in ‘Coöperatie voor Integrale Huisartsenzorg Nijmegen 
e.o.’. Met het traject dat in 2018 plaatsvond hebben onze huisartsen expliciet, gezamenlijk en weloverwogen aangegeven welke 
andere onderwerpen volgens hen beter regionaal kunnen worden georganiseerd. Dit naast een aanscherping van de bestaande 
opdrachten. Hiermee hebben we nu de opdrachten om echt een regionale Coöperatie voor Integrale Huisartsenzorg te worden. 
Van, voor en samen met huisartsen. Ik verwacht dat het in 2022 heel normaal is dat huisartsen voor veel onderwerpen die ze niet 
op het niveau van hun eigen praktijk kunnen of willen oplossen, heel laagdrempelig de hulp van CIHN inroepen. En dat we op 
deze manier met z’n allen de huisartsenzorg in onze regio iedere dag weer kunnen verbeteren voor huisartsen en patiënten.  

Jean Takken, algemeen directeur CIHN
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