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INTERVIEW

DE WERELD 
VERANDERDE

IN 2020
2020 was een crisisjaar dat veel impact had op Het Huisartsenteam. 
Overleden patiënten, zieke collega’s, thuiswerkende medewerkers, 
veranderende regelgeving en grote uitdagingen voor de 
praktijkvoering door de coronacrisis. In juli 2020 kreeg Jan Frans 
Mutsaerts versterking en trad Ronald Roothans toe tot de directie van 
Het Huisartsenteam. Samen voeren zij de dagelijkse leiding over de 
zorggroep. 

Zorgen over de zorg voor onze patiënten
Jan Frans: ‘In het begin van het jaar 2020 hadden wij nog 
weinig kennis van het coronavirus. Je zag patiënten het ziekenhuis 
in gaan, naar de IC verhuizen en overlijden. De wereld om ons 
heen veranderde snel.’ Ronald: ‘In de dagelijkse praktijk werd je niet 
alleen geconfronteerd met zieke patiënten, maar ook met tekorten 
aan beschermingsmiddelen. Iedereen maakte zich ernstig zorgen 
over hun collega’s, vrienden en familieleden. Dit heeft een enorme 
impact gehad op ons allemaal.’

Start van ons vijfjarenplan
Jan Frans: ‘In 2019 presenteerde Het Huisartsenteam een ambitieus 
vijfjarenplan. Hierin staan doelen die de zorg voor en communicatie 
met onze patiënten verbeteren. Helaas liepen twee belangrijke 
doelen door de coronacrisis vertraging op: de ICT-verandering en  → 
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het scholingsproject voor persoonsgerichte zorg, waarbij patiënten 
meer de regie krijgen over hun eigen gezondheid.’

Digitale diensten in de lift 
Ronald: ‘Aan de andere kant maakten we enorme slagen op gebied 
van digitalisering. De moderne manieren van communiceren die we 
ook in ons vijfjarenplan beschreven zijn in rap tempo ingeburgerd. 
Denk daarbij aan videogesprekken en e-mailconsulten met patiënten 
of via de app je uitslagen bekijken of foto’s van moedervlekken 
doorsturen. We zagen dit voorheen als een enorme omslag, maar 
door corona is dit heel snel normaal geworden.’

Het nieuwe normaal
Jan Frans: ‘Het wordt niet meer zoals het was voor 2020. Patiënten 
en medewerkers hebben nu kennisgemaakt met het gemak en de 
efficiëntie van moderne digitale diensten. Voor ons staat voorop dat 
wij als huisartsen laagdrempelig en toegankelijk blijven. De nieuwe 
digitale diensten zijn extra, een plus op wat we hadden. Het moet de 
patiënt betere zorg opleveren.’ 

Regionaal samenwerken
Ronald: ‘De samenwerking met andere huisartsenpraktijken is 
door deze crisis nog beter geworden. We voerden intensieve 
gesprekken met andere huisartsenorganisaties en regionale 
samenwerkingspartners om de zorg voor onze patiënten beter op 
elkaar af te stemmen. De coronvaccinaties en de acute zorg zijn 
bijvoorbeeld twee actuele onderwerpen die we samen oppakken.’

Trots op ons team
Jan Frans: ‘2020 was ook een lustrumjaar voor Het Huisartsenteam 
dat we graag met het team en met patiënten wilden vieren. 
Helaas zijn alle activiteiten geannuleerd. We misten onze collega’s 
enorm en we hopen dat we snel weer bij elkaar mogen komen. De 
weerbaarheid van ons team is geweldig en daar zijn we enorm 
trots op. In 2021 pakken we de draad op en houden we het goede 
teamgevoel vast binnen de nieuwe werkelijkheid.’

Jan Frans Mutsaerts & Ronald Roothans

Directie Het Huisartsenteam, april 2021

INTERVIEW
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‘ VOOR ONS 
STAAT VOOROP 
DAT WIJ ALS 
HUISARTSEN 
LAAGDREMPELIG 
EN 
TOEGANKELIJK 
BLIJVEN’
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24
PRAKTIJKMEDEWERKERS

POH-GGZ

DOKTERSASSISTENTEN

POH-S

HIDHA’S & WAARNEMERS

PRAKTIJKMANAGERS

HUISARTSEN

↘ PraktijkOndersteuner 
Huisartsenzorg – Somatiek 
 (somatiek verwijst naar 
alle behandelingen die 
betrekking hebben op het 
menselijk lichaam)

↘ Huisarts in dienst van een huisarts

→ PraktijkOndersteuner Huisartsenzorg – 
      Geestelijke GezondheidsZorg 
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WEETJES

21AANTAL PRAKTIJKEN
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Tara van den Beemt-Hoeve is praktijkmanager binnen de zorggroep. 
‘Samen met twee collega’s ben ik in februari 2020 begonnen als 
praktijkmanager. In deze functie adviseer en ondersteun ik huisartsen 
op managementgebied. Zo ondersteunen wij huisartsen bijvoorbeeld 
bij sollicitatieprocedures en werkdruk analyses. Op deze manier 
kunnen onze huisartsen zich nog meer focussen op patiëntenzorg.’ 

Kruisbestuiving
‘Ik werk nu ruim een jaar bij de zorggroep en ik vind het een 
geweldig leuke baan en omgeving. Ook de manier waarop we 
de functie hebben ingericht is uniek. Wij hebben vooral tactische 
en adviserende taken. Denk hierbij aan personeelszaken, kwaliteit, 
mediation, gebouwbeheer en overlegstructuren. Ik werk voor 
acht huisartsenpraktijken en zie dus ook alle goede kanten en de 
uitdagingen binnen verschillenden praktijken. Vaak stellen huisartsen 
mij dan ook de vraag: Hoe gaat dat in een andere praktijk? Dan kan 
ik daar antwoord op geven. Door deze kruisbestuiving hoeft niemand 
binnen onze organisatie het wiel opnieuw uit te vinden.’  →

INTERVIEW

EEN 
INSPIREREND

JAAR
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In de praktijk
‘Samen met mijn twee collega’s hebben wij een ondersteunende rol 
in elke praktijk. Alle ondersteunende en adviserende taken die niet 
patiëntgebonden zijn, pakken wij op als dat nodig is. Zodat de kwaliteit 
van de zorg en de bedrijfsvoering geborgd is en zelfs verbeterd. Zo 
zijn we bijvoorbeeld sparringpartner als een huisarts een nieuwe 
vacature uit wil zetten of bij een verbouwingsplan. Of bieden wij 
ondersteuning bij de opzet van hun beleidsplan.’
 
Hulp aan de Praktijk kwaliteitscoördinatoren (PKC)
‘Binnen elke praktijk vervult iemand de rol van PKC’er. Hij/zij bekijkt 
en borgt de kwaliteit van de zorg binnen de praktijk. De kwaliteit 
van zorg is een breed aspect. Werken met LEAN, persoonsgerichte 
zorg, zorgprogramma’s en de dagelijkse zorg. Zo moet er voor 
elke handeling een procedure zijn. De praktijkmanagers hebben 
maandelijks een bijeenkomst met alle PKC’ers. Hierdoor worden er 
veel ervaringen en al goed functionerende procedures uitgewisseld. 
Sparren met collega’s is hierin belangrijk. Ook houden wij hen op 
de hoogte van alle ontwikkelingen. Daarnaast startten we in 2021 
met de voorbereiding voor de komende NPA (Nederlandse Praktijk 
Accreditering). Mooi om te zien dat er bij de komende accreditering 
aandacht is voor de lerende organisatie. Waarom doe je iets? Hoe 
heb je dat vastgelegd binnen de praktijk en wat levert dat jou op? Er is 
ruimte voor doorontwikkeling.’

Pandemie
‘De functie van praktijkmanager werd net actueel toen corona uitbrak. 
Ik heb wel even gedacht, hoe gaan we dit nu verder opbouwen 
zonder iedereen persoonlijk te kunnen spreken? En wordt de zorg nu 
niet overbelast, waardoor ons werk op de achtergrond komt? Maar 
het is eigenlijk heel goed gegaan. Iedereen was zo behulpzaam en 
blij dat we er waren. Mijn collega’s en ik hebben veel werk verzet.’

Trots en nu door
‘Het meest trots ben ik op het feit dat de praktijkmanagerfunctie echt 
van de grond is gekomen. De weg die we nu bewandelen is goed. 
We groeien in onze functie. Maar nog belangrijker is dat iedereen 
binnen het Huisartsenteam steeds beter weet wat wij doen. Wij zijn de 
spil tussen de zorggroep, huisartsen en praktijken, en daar gaan we in 
2021 mee door. ←
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‘ WIJ ZIJN  
DE SPIL  
TUSSEN DE 
ZORGGROEP, 
HUISARTSEN EN 
DE PRAKTIJKEN’

13

http://www.hethuisartsenteam.nl


14



ONZE ZORG ASTMA/COPD

Door de coronacrisis namen fysieke consulten met patiënten met een 
chronische ziekte, zoals een longaandoening, flink af. We zijn hierdoor 
gaan kijken naar andere manieren om zorg te verlenen aan onze 
patiënten. De focus lag op wat we wél konden doen. 

In 2020 stond de implementatie van het Regionaal Longformularium 
inhalatiemedicatie West-Brabant op de voorgrond. Het werken 
hiermee is door de coronacrisis minder van de grond gekomen dan 
we hadden gehoopt. 

Hoogtepunten

1.  Patiënten ontvingen praktische en gevalideerde vragenlijsten 
(CCQ/ACQ, MRC) om o.a. de ervaren mate van benauwdheid te 
meten. Praktijkondersteuners namen telefonisch contact op met 
patiënten omdat praktijkbezoek niet mogelijk was. 

2.  Extra aandacht is besteed aan het belang van de 
inhalatiemedicatie en het gebruik van de juiste inhalatietechniek 
daarbij. Dit werd met behulp van beeldbellen vergemakkelijkt. Ook 
brachten we de website inhalatorgebruik.nl onder de aandacht bij 
patiënten.

3.  Gedrag en gezondheid was een belangrijk gespreksonderwerp 
in het gesprek met de patiënt. Het creëren van inzicht in de eigen 
mogelijkheden en regie is van groot belang bij longpatiënten. 

Waar we trots op zijn                                                                                                                                             
Dat we onze patiënten tijdens de coronacrisis niet uit het oog verloren 
zijn. Dit hebben we te danken aan de inzet en flexibiliteit van de 
praktijkondersteuners. Ondanks de beperkingen rondom longzorg, zijn 
we hier toch effectief mee aan de slag gegaan. 
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ONZE ZORG DIABETES/HART- & 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. Ook 
voor deze kwetsbare groep patiënten zochten we de grenzen op in 
wat wél kon in de zorgverlening tijdens de coronacrisis. Er ging veel 
aandacht uit naar flexibele ondersteuning van patiënten, met name op 
het gebied van preventie. 

Hoogtepunten

1.  Na intensief overleg met zorggroepen en internisten van het 
Amphia en het Bravis ziekenhuis is het Regionaal Formularium 
diabetes tot stand gekomen. Dit is een goed handvat voor onze 
zorgprofessionals in hun medisch handelen. 

2.   In 2021 willen we graag starten met het Eerstelijns Internistisch 
Spreekuur (EIS) in Breda en Etten-Leur. Daarom zijn we dit jaar 
enthousiast aan de slag gegaan met de voorbereidingen hiervoor. 
Er is veel werk verzet, zodat we de Juiste Zorg op de Juiste Plek 
dichtbij huis kunnen bieden en onnodige wachtlijsten kunnen 
voorkomen. 

3.   Steeds vaker lossen de praktijkondersteuner somatiek en de 
huisarts in de eerste lijn vraagstukken betreffende diabetes 
mellitus op door een beroep te doen op de gespecialiseerde 
diabetesverpleegkundige en de kaderarts. Frequente scholing helpt 
daarbij en voorkomt onnodige verwijzingen naar de tweede lijn.

Waar we trots op zijn
De gezamenlijke inspanningen van medewerkers leiden ertoe dat 
de kwaliteit van zorg minstens gehandhaafd blijft en zelfs nog verder 
verbetert. Dit alles ondanks steeds wisselend beleid in medicatie 
en het vergoedingssysteem door sommige zorgverzekeraars. 
De flexibiliteit die zorgverleners en patiënten hierbij lieten zien is 
bewonderenswaardig.
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‘ WE ZOCHTEN 
DE GRENZEN 
OP IN WAT 
WÉL KON IN DE 
ZORGVERLENING 
TIJDENS DE 
CORONACRISIS’
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ONZE ZORG GGZ

2020 kenmerkte zich door pieken en dalen in de vraag naar 
GGZ hulpverlening. Door de coronacrisis liep in eerste instantie de 
vraag naar GGZ-zorg in de zomermaanden terug. In het laatste 
halfjaar van 2020 nam de druk echter toe. Door de inzet van o.a. de 
zelfhulpmodules van Minddistrict en capaciteitsaanpassing zijn de 
pieken en dalen goed opgevangen en konden we zorg dichtbij huis 
blijven leveren. 

Hoogtepunten

1.    We zijn gestart met ondersteuning van de praktijkondersteuner 
GGZ verslavingszorg binnen de basis GGZ-zorg door Novadic 
Kentron. Verder vond er een uitbreiding plaats van consulatie 
psychiatrie door samenwerking met het Amphia.

2.    Strategische verkenning met GGz Breburg gaf ons inzichten voor 
de inrichting van een Mentaal Gezondheids Centrum. 

3.    Met de start van de groepsinterventie Voluit Leven konden 
onze patiënten werken aan acceptatie van gevoelens zoals 
teleurstelling, pijn of onzekerheid. Samen met Minddistrict 
ontwikkelden we de nieuwe zelfhulpmodule rouwverwerking. Dit 
zijn thema’s en onderwerpen die centraal stonden in 2020 tijdens 
de coronacrisis.

Waar we trots op zijn
Door de inzet van de praktijkondersteuner GGZ verslavingszorg had 
het merendeel van de patiënten geen verdere hulpverlening nodig. 
Op basis van dit succes wordt de inzet van de praktijkondersteuner 
GGZ verslavingszorg verder uitgebreid. We zijn 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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ONZE ZORG OUDERENZORG

Tijdens de coronacrisis kwam de meerwaarde van ouderenzorg 
sterk naar voren. Praktijken hebben hun kwetsbare ouderen goed in 
beeld. Doordat we juist in deze tijd de ouderen actief benaderden, 
houden we vinger aan de pols. Aandacht voor signalen van 
eenzaamheid bij ouderen is nu nog belangrijker geworden in de 
rol als huisarts en praktijkondersteuner. 

Hoogtepunten

1.   Het initiatief Preventie coalitie Ouderen gezond en lang thuis is 
tot stand gekomen vanuit de overtuiging dat ouderen gezonder 
en langer thuis kunnen wonen als zorg en welzijn aansluiten op 
de behoeften van ouderen en hun omgeving. Opgezet door 
een samenwerkingsverband tussen Het Huisartsenteam, Avoord, 
gemeente Etten-Leur en Zundert en zorgverzekeraar CZ.

2.    We zorgen voor verbinding met het sociale domein. We 
ontwikkelden een gezamenlijke visie en vertalen deze nu 
naar concrete uitvoering. Dit doen we met de ouderen en 
mantelzorgers samen en betrekken hier alle levensdomeinen bij. 

3.    We startten met domein-overstijgende samenwerking die zorgt 
voor een integrale benadering en continuïteit in de begeleiding 
of zorg voor de oudere. Daar ligt de sleutel tot succes. 
Investering in de kwaliteit en deskundigheidsbevordering aan 
de voorkant: de professionals die met de ouderen werken.

Waar we trots op zijn
De manier waarop onze zorgverleners contact hielden met 
patiënten. Maar ook hoe zij het multidisciplinair overleg in stand 
hielden om de patiënt in beeld te houden. De coördinerend 
wijkverpleegkundigen bleven onder moeilijke omstandigheden 
toch de kwetsbare ouderen bezoeken. En praktijkondersteuners 
legden contact met patiënten via nieuwe digitale manieren. We zijn 
ook trots op onze patiënten. Zij lieten ons weten het fijn te vinden 
dat er aan ze gedacht werd, en hielden vol in moeilijke tijden. 
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‘ SIGNALEREN 
VAN 
EENZAAMHEID 
BIJ OUDEREN 
IS NU NOG 
BELANGRIJKER 
GEWORDEN’
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ONZE ZORG JEUGD

In de periode van november 2019 tot december 2020 vond 
de pilot ‘inzet jeugdprofessional bij de huisarts’ plaats. Opgezet 
door een samenwerkingsverband tussen Het Huisartsenteam, 
Huisartsen Zorggroep Breda, Centrum voor Jeugd en Gezin en de 
gemeente Breda en mede mogelijk gemaakt door CZ. Aan de pilot 
hebben veertien huisartsenpraktijken met vier jeugdprofessionals 
deelgenomen. Het doel was om effectievere, efficiëntere en 
laagdrempelige zorg te kunnen bieden aan kinderen en jongeren 
met een jeugd- en opvoedvraag in de huisartsenpraktijk. Zij worden 
hiermee vroegtijdig gesignaleerd en als het nodig is voor korte tijd 
door een jeugdprofessional begeleid, of op tijd doorverwezen naar 
gerichte zorg.

Hoogtepunten

1.  Jeugdigen en hun ouders waren tevreden over de duidelijke uitleg, 
het luisterend oor en begrip (93%), snelheid van de hulp (85%), 
doortastendheid van de jeugdprofessional en de passende tips 
en adviezen (85%).

2.  Alle huisartsen voelden zich ontzorgd door de samenwerking 
met de jeugdprofessional.

3.  Jeugdigen zijn snel en deskundig doorverwezen naar passende 
hulp. Er zijn 500 tot 600 jeugdigen en/of ouders gezien door de 
jeugdprofessionals na verwijzing door een huisarts. In meer dan 
de helft van de gevallen heeft de jeugdprofessional de casus zelf 
opgepakt. Een kwart is doorverwezen naar andere partners in 
het voorliggend veld, en ongeveer 7% kwam weer bij de huisarts 
terecht.

Waar we trots op zijn
De pilot is geslaagd! Betrokken partijen willen de werkwijze graag 
voortzetten en uitbreiden. We streven ernaar in drie jaar tijd de pilot 
uit te rollen naar 80% deelnemende huisartsenpraktijken  
(38 praktijken) in Breda aan het eind van 2023.
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ONZE ZORG STOPPEN MET ROKEN

Het Huisartsenteam werkt al jaren samen met SineFuma om 
patiënten te helpen stoppen met roken. De fysieke en effectieve 
groepsbegeleiding kon helaas niet doorgaan door de 
coronamaatregelen. Wel nodigden we patiënten uit om de stap 
naar het stoppen met roken te zetten door onze deelname aan 
de landelijke campagne Stoptober. 

Hoogtepunten

1.  Onze praktijken en patiënten zijn erg tevreden over het stoppen 
met roken programma. Dit blijkt na een evaluatie onder 
alle praktijkondersteuners waarbij zij via een interview hun 
ervaringen deelden. 

2.  SineFuma introduceerde in 2020 een digitaal 
begeleidingsaanbod voor patiënten in het stoppen met roken 
programma. Een welkome aanvulling in coronatijd!

3.  In 2019 stopte 65% van de deelnemers succesvol met roken na het 
volgen van de training, 33% lukte het niet om succesvol te stoppen 
en van 2% is het resultaat onbekend. 

Waar we trots op zijn
De samenwerking met SineFuma is sterk. Zij bieden onze patiënten 
professionele begeleiding door persoonlijke begeleiding (46%), 
groepsbegeleiding (30%), telefonische coaching (23%) en nu ook 
digitale begeleiding. Het is een standaard onderdeel geworden in het 
gesprek met een patiënt. 
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‘ ONZE 
PRAKTIJKEN EN 
PATIËNTEN ZIJN 
ERG TEVREDEN 
OVER DE 
STOPPEN MET 
ROKEN ZORG’
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ONZE ZORG LEEFSTIJL

In 2020 werd het aanbod Gecombineerde Leefstijl Interventie 
CooL (Coaching op Leefstijl) uitgebreid met de locatie Rucphen 
en Roosendaal. Juist in coronatijd is aandacht voor preventie 
en leefstijl nog belangrijker geworden. Een thema dat door de 
coronamaatregelen extra motivatie en uithoudingsvermogen vroeg 
van onze patiënten. 

Hoogtepunten

1.   Steeds meer enthousiaste leefstijlcoaches voegen zich toe aan  
het team. Deze groei is nu ook te merken in het westelijke deel van 
de zorggroep.

2.    Dit jaar zijn maar liefst 14 groepen gestart met het CooL 
programma. 

3.    Gemeente Etten-Leur trof voorbereidingen om het concept 
HealthyLife (CooL+) te gaan implementeren in 2021 in 
samenwerking met Het Huisartsenteam. 

 
Waar we trots op zijn
Door de coronacrisis stonden nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van leefstijl helaas on hold. Toch mogen we trots zijn op het 
aanbod, de continue uitbreiding daarvan en het goede contact met 
leefstijlaanbieders in de omgeving.  
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ONZE ZORG PERSOONSGERICHTE ZORG

Door onze samenwerking met het Bettery Institute doken onze 
zorgprofessionals, patiënten, samenwerkingspartners en cliëntenraad 
in de wereld van ‘eigen regie op je gezondheid’. We werken hiermee 
steeds meer toe naar positieve persoonsgerichte zorg. Welke 
domeinen zijn er aanwezig rondom de patiënt waar hij ook een 
beroep op kan doen? En kennen wij zelf deze domeinen? Hoe ga 
je als zorgverlener het gesprek hierover aan, wat vraagt dit van 
de patiënt en wat levert het beiden op? Waardevol, nuttig, soms 
oncomfortabel maar inspirerend, leerzaam en noodzakelijk. 

Hoogtepunten

1.    Het gezamenlijk delen van de resultaten en effecten van de 
trainingen in de praktijk. Als je de omgeving verandert, verander je 
ook het gedrag. En dat blijkt. Zo richtten praktijken de spreekkamers 
anders in, door bijvoorbeeld het bureau aan de kant te zetten. De 
huisarts gaf de keuze aan de patiënt om naast of tegenover hem 
te gaan zitten. 

2.    Het thema Gezondheid en Gedrag is een vast onderwerp 
geworden op de agenda van het werkoverleg binnen praktijken. 
Zo delen zij meer met elkaar en worden kleine successen vaker 
gevierd.

3.    Flexibele zorg op maat staat bij Het Huisartsenteam hoog op de 
lijst. Zo vroegen we patiënten of zij ook in de toekomst willen blijven 
beeldbellen voor een periodieke controle.  

Waar we trots op zijn 
De deelname van alle praktijkmedewerkers aan de intensieve cursus 
van het Bettery Institute in bijna twee jaar tijd, en hun flexibiliteit in de 
wijze waarop dit gebeurde (fysiek en dan weer online). Een aantal 
enthousiaste zorgprofessionals uit de praktijk gaat meebouwen aan 
de verdere inbedding van dit gedachtegoed, zodat het gedrag en 
beweging wordt en blijft vanuit de werkvloer. 
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‘ FLEXIBELE 
ZORG OP 
MAAT STAAT 
BIJ ONS 
HOOG OP  
DE LIJST’
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Jasper Schellingerhout is huisarts bij Het Huisartsenteam De Keen en 
betrokken bij eHealth projecten binnen Het Huisartsenteam. eHealth 
is de toepassing van digitale informatie en communicatie om de 
gezondheidszorg te ondersteunen en te verbeteren. Dat vraagt om 
een andere manier van werken. Om dat goed te kunnen doen is 
aandacht voor de menselijke en organisatorische kant heel belangrijk. 

Digitale diensten in een stroomversnelling
Jasper: ‘2020 was een bijzonder jaar. Door de coronacrisis is de 
digitale gezondheidszorg in een enorme stroomversnelling geraakt. 
Wat patiënten jarenlang wensten, was nu in een paar maanden 
mogelijk. Huisartsen gingen door de beperkingen opeens massaal 
inzetten op het gebruik van eConsulten en beeldbellen. Iets wat 
tot die tijd maar zeer beperkt gebeurde. Een enorme verschuiving 
binnen de zorg. →

INTERVIEW

EHEALTH 
MAAKT DE

PERSOONLIJKER
ZORG

31

http://www.hethuisartsenteam.nl


Sneller, persoonlijker en klantvriendelijker
Het werk van ons als huisarts wordt door de digitale omgeving anders 
wat betreft planning en uitvoering. De patiënten zijn hier heel erg 
over te spreken. Ze ervaren de dienst van de huisarts nu als sneller, 
persoonlijker en klantvriendelijker. Als huisarts moeten we hier soms 
nog wat aan wennen, maar dit is echt het nieuwe werken en dit zet 
zich ook door na corona.

Patiëntentevredenheid top 3

 1.   Gemak van zelf digitaal een afspraak inplannen
2. Geen reis- en wachttijd meer bij online consult
3.    Vragen via een eConsult kunnen stellen aan de huisarts, en snel 

antwoord krijgen.

De solidariteit bij ons is groot 
Ik ben trots op Het Huisartsenteam. Iedereen heeft zijn eigen belang, 
maar vooral ook oog voor het gezamenlijk belang. Een goed 
voorbeeld daarvan is de keuze voor een uniform HIS en ICT-platform, 
waarin alle huisartsen en praktijken online kunnen werken. Het vraagt 
aanpassingen van de individuele praktijken, maar is een goede 
basis voor samenwerking en innovatie. Zoiets kan alleen als we daar 
allemaal de schouders onder zetten en een gezamenlijke visie delen. 
En dat is gelukt!

Dit is het begin van de ontwikkeling
Ook in 2021 zet ik mij in om eHealth naar een nog hoger niveau te 
brengen binnen onze organisatie. Zo gaan we kijken naar opties 
voor zelfmeting en digitale (triage) tools voor onze patiënten. We 
denken dat patiënten hier klaar voor zijn. Op deze manier kunnen 
we hen nog meer helpen de gezondheidszorg persoonlijk te maken. 
Als Het Huisartsenteam zijn wij goed en vooruitstrevend bezig op dit 
gebied. Ik kijk hoopvol en enthousiast naar de toekomst.’ ←

INTERVIEW
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ICT VAN HINDER NAAR HULP

Naast de keuze voor één huisartsinformatiesysteem (HIS) en één 
telefonieleverancier, maakten we in 2020 met alle aangesloten 
huisartsenpraktijken ook de keuze voor één gezamenlijke centrale ICT-
oplossing. Deze wordt in 2021 uitgerold over alle praktijken. 

Op deze manier ontstaat er één veilige en betrouwbare 
werkomgeving voor alle praktijken, waardoor de huisartsen en overige 
medewerkers locatieonafhankelijk kunnen werken. Het doel is om de 
aangesloten praktijken op ICT-gebied te ‘ontzorgen’ en de kwaliteit 
van de patiëntenzorg te verbeteren. Door één centrale omgeving 
kunnen innovaties op het gebied van eHealth makkelijker worden 
uitgerold en kunnen praktijken elkaar bij toenemende krapte op de 
arbeidsmarkt makkelijker te hulp schieten. 

Kaderartsen en praktijkondersteuners troffen ook voorbereidingen 
voor de overgang van het keteninformatiesysteem (KIS) Care2U naar 
VIPLive in 2021. Zij dachten mee over de inrichting van de nieuwe 
omgeving, voerden controles uit en organiseerden webinars voor de 
praktijkmedewerkers.  ←
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In 2020 organiseerden we online (bij)scholingen voor huisartsen, 
praktijkondersteuners, doktersassistenten, ketenpartners en 
coördinerend wijkverpleegkundigen. 

Kwaliteitverbetering van de longzorg
Zoals de inhalatietraining longformularium in het kader van de 
uitrol van het Regionaal Longformularium West-Brabant. Een 
initiatief waarbij vier zorggroepen (HCWB, Zorroo, HHT, HZG), 
twee ziekenhuizen (Bravis en Amphia), twee zorgverzekeraars, 
apothekersorganisatie SFZ en de patiëntenorganisatie Longpunt 
zijn aangesloten. Door dit breed gedragen initiatief konden we 
echt stappen gaan zetten in het verbeteren van de kwaliteit van de 
longzorg! Een belangrijk speerpunt daarbij is de eenduidige inhalatie-
instructie. Praktijkondersteuners, apothekers, apothekersassistentes en 
wijkverpleegkundigen hebben een belangrijke rol daarin.

De diabetes lunchbijeenkomsten
Vanwege verschillende ontwikkelingen op het gebied van diabetes 
organiseerden we lunchbijeenkomsten voor praktijkondersteuners en 
huisartsen. Door de grootte van de groep en de in die tijd geldende 
coronamaatregelen konden deze bijeenkomsten fysiek plaatsvinden. 
Tijdens deze lunchbijeenkomsten belichtten onze kaderarts Jan Peters 
en gespecialiseerd diabetes mellitus verpleegkundige Mariëtte van 
Veen actuele ontwikkelingen. Maar zij vonden het vooral belangrijk om 
vragen uit de praktijk te beantwoorden. Hierbij kwamen onderwerpen 
aan bod zoals streefwaarden, stappenplannen, handvatten voor 
individuele zorg, nieuwe medicatie en materialen. 

Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag
In de driedaagse intensieve training van het Bettery Institute staat de 
visie van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag en het gesprek 
hierover met de patiënt centraal. Dit gesprek bestaat uit drie fasen met 
allen een eigen doelstelling en rolverdeling. De rol van de professional 
verschuift tijdens het gesprek. De houding van de professional 
verandert van volgend naar activerend en dan hulpverlenend. Het 
gesprek heeft als doel dat een persoon zich uitspreekt over zijn ervaren 
gezondheid, gedrag en wensen daarin. Hij denkt hardop na en komt 
er zo achter wat voor hem op dat moment belangrijk is. Hierna besluit 
hij wat hij wil veranderen en of hij hier een stap in wil maken. ←

SCHOLING
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FINANCIËN  

ICT    
Overhead  
Verrekend met zorgverzekeraar  

JAARREKENING
Eigen vermogen  
Resultaat  
Omzet ketenzorg  
Netto resultaat   

TOTALE ZORGKOSTEN

WAT HEBBEN WE BEREIKT

428.618
1.256.870
678.482

18.000
33.377

8.432.567
0

6.035.220 6.308.757

496.812
1.380.141
438.680

18.000
3.575

8.627.965
0

2019

2019

2020

2020
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Toen Daniëlle Kaanders bijna twee jaar geleden op LinkedIn 
een oproep voor cliëntenraadslid zag, liet zij haar huisarts Ronald 
Roothans meteen weten dat ze hier interesse in had. Daniëlle is nu al 
twee jaar één van de zes cliëntenraadsleden van het Huisartsenteam. 
Ze heeft geen moment spijt gehad van haar keuze. Daniëlle vertelt 
ons graag meer over haar nuttige werk als cliëntenraadslid voor Het 
Huisartsenteam.   

Maatschappelijk betrokken
Daniëlle: ‘In het dagelijks leven werk ik als zelfstandig ondernemer 
in het Sociaal Domein en op dit moment in de regio Den Haag 
in de gemeente Zoetermeer. Ik vind het belangrijk om naast mijn 
baan vrijwilligerswerk te doen bij voorkeur in de zorg, waarmee ik 
veel affiniteit heb. Onze huisarts is heel prettig in de omgang en kan 
alles goed uitleggen, ook aan mijn kinderen. Daarom wilde ik iets 
terugdoen voor de praktijk en voor de maatschappij. 

Rol van de cliëntenraad
Als cliëntenraad overleggen we met elkaar, de directie en medewerkers 
van Het Huisartsenteam. Zij betrekken ons bij allerlei vraagstukken en 
ontwikkelingen. Onderwerpen variëren van een wetswijziging en het 
meedenken over projecten tot het leveren van input.  →  

INTERVIEW

WIJ
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en het testen van nieuwe communicatiemiddelen. We werken ook 
nauw samen met regionale en landelijke organisaties.

Wij denken met de patiënt mee
Fijn dat ik in de cliëntenraad als ervaringsdeskundige en professional 
kan bijdragen aan zorgontwikkelingen, de groei van de praktijk, maar 
ook kan meedenken hoe je patiënten een goed platform biedt. Hoe 
kijken patiënten naar de huisartsenpraktijk? Welke ervaringen hebben 
zij met de zorg die wordt geboden? We zijn geïnteresseerd in wat 
patiënten belangrijk vinden en wat zij nodig hebben. We zijn er om 
te luisteren naar ervaringen en ideeën, en we doen er echt iets mee.  

Moderne communicatie 
Digitale ontwikkelingen gaan nu snel. Het Huisartsenteam was 
voor corona al bezig met slimmer werken. We bekijken op welke 
moderne manieren we de patiënt nog betere zorg kunnen bieden. 
Is de informatie op de website bijvoorbeeld helder en duidelijk? We 
zijn ook aan het uitzoeken of er een veilige en toegankelijke plek is 
waar patiënten hun ideeën, ervaringsverhalen, vragen, knelpunten 
en signalen met ons kunnen delen. Dat komt allemaal samen in het 
platform dat we nu aan het ontwikkelen zijn.  

Een ander voorbeeld is de chatbot, een geautomatiseerde 
gesprekspartner. Wat kan via een chatbot, en wat niet? Hoeveel 
patiënten gaan dit gebruiken? In hoeverre ontlast de chatbot de 
praktijkmedewerkers? Op dit moment zijn we dat als cliëntenraad 
aan het testen. Online communicatie is enorm in ons leven verweven, 
maar het persoonlijke contact blijft bovenaan staan. 

Coronajaren 2020 en 2021
Ook tijdens de lockdown weten we elkaar nog steeds goed te vinden. 
Het werk gaat gewoon door in videocalls en in kleinere groepen 
werken we projecten uit. Ik ben er trots op dat alles door kon gaan 
ondanks de beperkingen. Ons team is juist nog hechter geworden. 

In 2021 willen we meer patiënten bereiken en nog dichter bij de 
patiënten staan. Zij zijn zich er nog niet van bewust dat wij er als 
cliëntenraad voor hen zijn, en dat willen we graag veranderen. 
Dat staat bovenaan het lijstje! Bovendien kunnen patiënten zich 
aanmelden bij Gelske van Aken, manager bedrijfsvoering, voor 
een panel als zij eenmalig willen meedenken over een specifiek 
onderwerp. Dit kan over ICT gaan, leefstijl of andere zaken.’ ←

INTERVIEW

Aanmelden? Stuur een e-mail naar g.vanaken@hethuisartsenteam.nl.
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adres  Voorsteven 94
 4871 DX Etten-Leur
email secretariaat@hethuisartsenteam.nl

‘ ONS DOEL 
IS OM SAMEN 
DE BESTE 
ZORG OP DE 
JUISTE PLEK 
TE LEVEREN. 
DAAR GAAN 
WIJ OOK IN  
2021  
MEE DOOR’

facebook.com/hethuisartsenteam

twitter.com/huisartsenteam

linkedin.com/company/hethuisartsenteam

44

mailto:secretariaat%40hethuisartsenteam.nl?subject=
http://www.facebook.com/hethuisartsenteam
http://www.twitter.com/huisartsenteam
http://www.linkedin.com/company/hethuisartsenteam
http://www.hethuisartsenteam.nl

