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Samenwerking
De werkmaatschappij Kwaliteit en Innovatie 
(KEI) heeft in 2016 verder vorm gekregen 
met diverse projecten en het samenvoegen 
van de scholingstak onder KEI. Een mooi 
samenwerkingstraject rondom Dermatologie 
tussen Rijnstate, Menzis en Onze Huisartsen 
is in 2016 van start gegaan onder begeleiding van 
Philips Health Suite Labs. Patrick Stoteler is hier 
namens Menzis bij betrokken. Zijn reflectie op dit 
proces leest u op pagina 26.Goede vorderingen 
zijn gemaakt inzake de positionering van de 
Huisartsendienst Arnhem. In de samenwerking 
met ziekenhuis Rijnstate zijn grote stappen gezet, 
die moeten leiden tot de verhuizing van de 
Huisartsenpost Velp naar locatie Rijnstate Arnhem 
(Spoed Eisende Hulp). Lenna Aden was lid van 
de commissie die deze transitie onderzocht en 
vertelt op pagina 6 hoe scepsis plaatsmaakte voor 
enthousiasme. Op het gebied van GGZorg zijn in 
2016 samenwerkingsafspraken gemaakt met alle 
partijen in de regio. Kaderarts GGZ Noor 
Pelger vertelt op pagina 8 over de afgesloten 
Raamovereenkomst.
Om goede ondersteuning en facilitering te 
kunnen blijven bieden aan alle praktijken wordt 
de functie consulent omgevormd tot die van 
praktijkconsulent. Praktijkconsulenten hebben, 
naast ondersteuning en facilitering op het gebied 
van de ketenzorg, ook aandacht voor de totale 
praktijkorganisatie. Praktijkconsulent Martine 
Groot Zevert vertelt over de transitie van KIS 
naar HIS, een ingrijpende klus die in 2016 heeft 
plaats gevonden 10. 

Om als Onze Huisartsen de juiste ondersteuning 
op de juiste plaats en op het juiste moment 
te kunnen blijven bieden en verder ‘op weg’ 
te gaan, is het nodig voorbereid te zijn op 
toekomstige ontwikkelingen. Wij nodigen u van 
harte uit hier samen met ons over van gedachten 
te wisselen en dit verder vorm te geven.

Namens de directie van Onze Huisartsen, 
Eric Scheppink, algemeen directeur

Inspiratie en innovatie
Zo is een begin gemaakt met verdere visievorming 
voor de toekomst van Onze Huisartsen. Dat 
deden we onder andere door het organiseren van 
het KEI symposium ‘Inspiratie en Innovatie’ en een 
studiereis met een groot aantal leden van onze 
Raad van Afgevaardigden naar Limburg.  
Manager Stefanie Mouwen vertelt er meer over 
op pagina 18.

Transparantie en inzicht
De administratieve processen van de verschillende 
werkmaatschappijen zijn samengevoegd en alle 
financiële processen gestroomlijnd. Het vele 
voorbereidende werk heeft eveneens geleid 
tot een goedkeurende accountantsverklaring 
bij de jaarrekening 2015 en heeft voorwaarden 
gecreëerd waarmee de financiële afdeling 1 
januari 2016 met succes op Profit van Afas over 
kon gaan. Manager financiën en bedrijfsvoering, 
Bard Evers, zet op pagina 12 uiteen hoe dit leidt 
tot meer transparantie en inzicht.

2016 was het jaar van consolideren en 
het jaar waarin de organisatie Onze 
Huisartsen ‘onderweg is gegaan’. 
Het was een dynamisch jaar voor 
onze organisatie, waarin we verhuisd 
zijn naar ons vernieuwde pand aan 
de Florijnweg in Velp en, samen met 
partners in het veld, een aantal mooie 
projecten hebben vormgegeven. In dit 
magazine vertellen we daar graag over. 
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Lenna zat op het VWO n wilde eigenlijk 
verpleegkundige worden. Tot ze met haar zus 
sprak. Lenna: “Ze zei dat anderen dan bepalen 
wat jij doet, terwijl een dokter zelf bepaalt. Dat 
sprak me toch meer aan. Die mentaliteit ervaar 
ik ook bij veel collega’s; huisartsen willen graag 
zelf bepalen. Daarom is het zo mooi dat we in 
dit traject zelf het initiatief hebben genomen en 
invulling hebben gegeven aan het samengaan 
met de Spoedeisende hulp. Zonder dat ons iets 
is opgelegd.”

Druk
In Nederland loopt het, vooral door de vergrijzing, 
vast op de Spoedeisende hulp. Lenna: “Oudere 
mensen hebben complexere problemen, die veel 
tijd vragen en de doorstroming belemmeren. 
Het was duidelijk dat er iets moest gebeuren.” 
Aanvankelijk was Lenna niet enthousiast. “Ik werd 
in 2016 bij de werkgroep gevraagd vanwege mijn 
kritische blik en zag vooral dat het samengaan 
meer werk zou opleveren. Alle mensen die zonder 
bellen naar de Spoedeisende hulp komen, worden 

getrieerd en een fiks aantal van hen heeft eigenlijk klachten die niet voor de 
Spoedeisende hulp zijn. Die komen dan bij de Huisartsenpost uit. We hebben 
zelf onderzocht dat dit om ongeveer 6.000 extra gevallen per jaar zou gaan. 
Daarnaast hebben we momenteel moeite om voldoende waarnemers te 
vinden voor de diensten en wordt de dagpraktijk steeds drukker. Allemaal 
zaken die erop wezen dat het ons meer werk zou gaan opleveren. En dat 
wilden we niet.” 

Patiënt centraal
In de werkgroep leefde meer scepsis. Lenna: “We vergeten alleen wel eens 
dat het om de patiënt gaat! Die is leidend, die moet op de goede plek zijn en 
geholpen worden. Het is een maatschappij van ‘vandaag besteld, morgen in 
huis’. Dat willen mensen in de zorg ook. Dan kun je daar tegen zijn, maar je 
kunt het samengaan met de Spoedeisende hulp ook zien als iets wat bij deze 
tijd hoort en als kans om patiënten betere zorg te kunnen bieden. Daarnaast 
kan er meer worden samengewerkt, zodat we van elkaar kunnen leren. Er 
komt nu bijvoorbeeld een gezamenlijke Wondenkamer, waar we samen een 
wond kunnen bekijken. Daardoor hoeven we niet meer ingewikkeld over 
te dragen, maar werken we veel meer vanuit het idee van ‘help me eventjes 
tien minuten’. Daar heeft de patiënt baat bij, die wil gewoon geholpen 
worden.” De werkgroep ging op zoek naar antwoorden op de belangrijkste 
bezwaarpunten die nog leefden. Lenna: “Dat deden we vanuit het plan 
‘Van Rood naar duurzaam Groen’. De belangrijkste ‘rode’ punten waren: 
we willen niet meer diensten doen en ook geen drukkere diensten. Onze 
opdracht was die punten ‘van rood naar duurzaam groen’ te krijgen. We 
hebben in het hele land gezocht naar voorbeelden. Waar liep het goed, waar 
niet? Uiteindelijk kwamen we uit op taakherschikking.”

Spannend
“In het ziekenhuis doen verpleegkundigen al werk dat voorheen door 
specialisten werd gedaan. Dat zou bij ons ook kunnen. Maar wie dan? We 
kozen ervoor ‘physician assistants’ naast huisartsen in te gaan zetten. Die zijn 
BIG-geregistreerd, zodat huisartsen niet al hun werk hoeven te controleren. 
Ze worden in twee en een half jaar opgeleid tot een soort van ‘hbo-dokters’. 
Omdat het idee hier in de regio nieuw is, zijn mensen wat huiverig. Komt het 
wel goed, gaat het opleveren wat we verwachten? Het is natuurlijk spannend, 
maar we hebben in het land goed ons licht opgestoken en gezien dat dit 
werkt. Daarnaast blijkt dit ook uit een aantal onderzoeken.” Momenteel staat 
in de planning dat de nieuwe combinatie Huisartsenpost en Spoedeisende 
hulp op zijn vroegst in september 2018 operationeel zal zijn. Lenna ziet het 
met vertrouwen tegemoet. “Met het ziekenhuis zijn hele goede afspraken 
gemaakt waarbij de insteek echt is dat we er samen voor gaan zorgen dat we 
de extra stroom aan patiënten aan kunnen. De lokale waarnemers hebben 
ook al toegezegd ons zoveel mogelijk bij dit plan te ondersteunen. We gaan 

in 2018 starten met de ‘physician assistants’ die 
er al zijn, bijvoorbeeld bij de ambulancedienst.” 
Inmiddels is ook iedereen in de werkgroep 
enthousiast over het plan. Lenna constateert wel 
dat er in de regio nog steeds huisartsen zijn die dit 
enthousiasme niet delen. “We proberen constant 
met hen in gesprek te gaan en te blijven. Het is 
belangrijk alle argumenten en zorgen te horen. 
We zullen nooit iedereen meekrijgen, maar als het 
gaat lopen, hoop ik dat zij ook de meerwaarde 
gaan zien. Zelf was ik in het begin ook echt heel 
kritisch, en natuurlijk is het spannend, maar 
volgens mij gaat dit echt slagen.”
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‘We wilden niet dat het huisartsen  
meer werk op zou gaan leveren. 
Als het gaat lopen, hoop ik dat alle 
huisartsen de meerwaarde gaan 
zien.’

Onze Huisartsen en Rijnstate kwamen 
in 2014 tot een wenselijk model voor 
de Huisartsenpost en Spoedeisende 
hulp. Daarin wordt de Huisartsenpost 
direct voor de Spoedeisende hulp 
gerealiseerd. Huisarts Lenna Aden 
zat in de werkgroep die het traject 
van visie naar uiteindelijk plan heeft 
onderzocht.

Lenna Aden Huisarts en bestuurslid Onze Huisartsen



8 9

worden waargemaakt in de huisartsenpraktijk? 
En wat kan een huisarts afspreken met een GGZ-
organisatie als het toch weer ontregelt nadat 
een patiënt is terugverwezen? Moet iemand dan 
eerst weer een half jaar op een wachtlijst of mag 
hij direct instromen? Het gaat om coördinatie 
en monitoring van de zorg. Daarbij vind ik dit 
echt de vijf kernwoorden: de juiste hulp, op het 
juiste moment, van de juiste professional, met 
continuïteit van zorg en in samenspraak met de 
patiënt. Dat leidt tot een op de patiënt gericht 
verwijsadvies en dat is wat nodig is. Niet iedere 
patiënt heeft, met hetzelfde probleem, immers 
dezelfde zorg nodig.” 

Geen status quo
Noor merkt dat er in twee jaar tijd echt iets 
is veranderd. “Organisaties hebben meer de 
intentie elkaar op te zoeken, met elkaar in 
contact te komen. Voor huisartsen wordt het 
door de Raamovereenkomst duidelijker wat ze 
zelf wel en niet kunnen en wat er mogelijk is in 
de schil eromheen. Huisartsen zijn uitgenodigd 
de weg naar Onze Huisartsen te nemen en te 
ondervinden welke ondersteuning gegeven kan 
worden. We zijn onderweg, wat we nu samen 
hebben afgesproken, is geen status quo. Als iets 
niet meer nodig is of niet blijkt te werken, passen 
we de overeenkomst aan. De Raamovereenkomst 
is namelijk niet gesloten om de overeenkomst 
zelf, maar om een doel te dienen.” 

De Raamovereenkomst is vooral afgesloten om (vanuit huisartsen-
perspectief?) de GGZ-zorg in de regio meer op elkaar aan te doen sluiten. 
Zodat de patiënt het snelst op de plek is waar hij of zij hoort. Daarnaast 
krijgen organisaties beter zicht op wie welke expertise in huis heeft en 
hebben ze meer contact met elkaar. 

Verantwoordelijkheid
En dat laatste was volgens Noor één van de belangrijkste redenen voor 
Onze Huisartsen om het initiatief tot de Raamoverkomst te nemen. 
“Voorheen kon het, na de doorverwijzing van een patiënt, zo zijn dat 
een patiënt niet kon worden geholpen of op een wachtlijst belandde. 
Dat hoorde je als verwijzer regelmatig niet terug, terwijl daar natuurlijk 
over gecommuniceerd moet worden. Wij hebben dit gesignaleerd, 
vervolgens onze verantwoordelijkheid genomen en contact gelegd met de 
zorgorganisaties. Zo kwam uiteindelijk de Raamoverkomst tot stand. Wij 
hebben weliswaar het initiatief genomen, maar we zien het wel echt als een 
gezamenlijke inspanning. Onze rol hierbij is huisartsen te ondersteunen en 
de infrastructuur rondom de zorg te verstevigen.”

De start
De Raamovereenkomst kwam er niet van de één op de andere dag. Noor: 
“Vertrekpunt was: hoe geven we de GGZ-zorg hier in de regio goed vorm? 
We hadden al regelmatig overleg met organisaties als Pro Persona, GGNet 
en Rijnstate. De gedachte was op een gegeven moment: waarom zouden 
we dat niet breder trekken? We hebben het over hetzelfde: optimale 
zorg bieden aan de patiënt met GGZ-vragen. Wat duidelijk werd, is dat 
organisaties verschillend denken over dezelfde situaties. Voor mij is het dan 
belangrijk de verbinding te leggen. Ik sta onafhankelijk in het veld en heb 
geen ander belang bij een beslissing dan dat de patiënt centraal staat. Ik 
wil graag kijken naar wat organisaties te bieden hebben en waar een grijs 
gebied is. Dat hóef ik niet te doen, maar ik wil dat wel, voor de patiënt en 
de huisarts. Ander doel is het werk voor onze achterban, de huisartsen in 
de regio, behapbaar te maken. Er staan nu allerlei afspraken op papier: over 
crisis-GGZ, de Huisartsenpost, reactietijden en over ‘eerst doen en achteraf 
pas zaken uitpraten als er eventueel vraagtekens zijn bij een situatie’. Maar 
daar blijft het niet bij. We zitten ook om tafel met gemeente, politie en 
andere partijen om de zorg verder te verbeteren. Als Onze Huisartsen BV 
spelen we daar een wezenlijke rol in.” 
 
Coördinatie en monitoring zorg
Noor blikt vooruit. “Als de Raamovereenkomst vijf jaar loopt, hoop ik 
dat er in ieder geval communicatie over en weer is, dat men weet waar 
de patiënt zich in de zorg bevindt en dat de sociale kaart helder is en 
onderhouden wordt. Dat organisaties zelf inzien waar de grenzen aan hun 
eigen dienstverlening liggen en tijdig doorverwijzen, zodat de patiënt de 
zorg krijgt van de organisatie die deze het beste kan leveren. Ook voor 
huisartsenpraktijken is het van belang te weten wanneer een casus de eigen 
expertise te boven gaat. Zoals bijvoorbeeld bij de groep patiënten met 
een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Zo zie ik het als uitdaging 
te bekijken hoe we het goed kunnen regelen; voor de patiënt en de 
huisartsenzorg, overdag en tijdens ANW-uren. Wat kan er wel en wat niet 

Noor Pelger is 
Kaderarts GGZ bij Onze 
Huisartsen. Ze vertelt 
over de Raamoverkomst 
GGZ die in 2016 is 
afgesloten. Vragen die 
daarin centraal stonden, 
zijn: hoe kun je goed 
gebruikmaken van het 
hele GGZ-aanbod in de 
regio, naar wie kun je 
het beste verwijzen en 
hoe organiseer je het 
zo dat er ook na een 
verwijzing goed contact 
is en blijft?

‘Onze rol hierbij is huisartsen te 
ondersteunen en de infrastructuur 
rondom de zorg te verstevigen.’

Noor Pelger Kaderarts GGZ



Ze werkt sinds 2013 binnen Onze Huisartsen. Na 
de zorgprogramma’s Diabetes en COPD, startte 
in 2012 het zorgprogramma Cardiovasculair 
risicomanagement (CVRM) en in 2016 astma. 
Martine is, samen met de kaderarts Hart- 
en vaatziekten en een collega consulent, 
verantwoordelijk voor de CVRM. Daarnaast 
is ze voor de regio Veluwezoom een vast 
aanspreekpunt voor de huisartspraktijken.

Patiënten op de goede plek
“We helpen praktijken om de chronische 
zorg op te zetten en te structuren. Daarbij 
komt onder andere aan bod welke patiënten 
geïncludeerd kunnen worden binnen het 
zorgprogramma, welke praktijkafspraken 
en protocollen moeten worden gemaakt en 
waar registraties moeten plaatsvinden. We 
maken ook afspraken met ketenpartners, met 
als doel dat de ketenzorgpatiënt passende 
zorg krijgt. Voor een heel groot deel is dat in 
de eerste lijn, dichtbij huis. De tweede lijn, 
het ziekenhuis, kan zich dan richten op de 
complexe zorg. In de huisartsenpraktijken 
bieden de praktijkondersteuners en 
praktijkverpleegkundigen (POH’ers) 
geprotocolleerde preventieve chronische zorg 
aan. Van de 112 aangesloten praktijken bij 
Onze Huisartsen doen er momenteel 101 met 
CVRM-ketenzorg mee.” Het gaat om een groot 
aantal patiënten in de regio. Martine: “Dat 
betekent dat er veel te winnen is als we er met 
CVRM in slagen patiënten op de goede plek te 
krijgen, de onderlinge samenwerking tussen alle 
ketenpartners te blijven verbeteren en, door de 
preventieve inzet, patiënten bewust te maken 
van wat ze hierin zelf kunnen doen.” 

Handmatig omzetten
Dat het hierbij van belang is adequaat te 
registreren, is een understatement. Het KIS is 
sinds 1 april 2017 vervangen door CalculusVIPlive. 
Martine: “Topicus KIS communiceerde met 
het HIS via OZIS-communicatie. Die haperde 
regelmatig en werd niet meer doorontwikkeld. 
Daardoor ontstonden informatiegaten tussen HIS 
en KIS. Daar waren huisartsen niet blij mee; zij 
waren echt een beetje KIS-moe.” CalculusVIPlive 
functioneert als ‘intelligente schil’ om het 
HIS heen en kan voor alle praktijken, in welke 
HIS ze ook werken, inzicht geven op basis van 
HIS-extracties. Martine: “Dat klinkt eenvoudig, 
maar de huisartspraktijken moesten al hun 
gegevens uit KIS en HIS naast elkaar leggen om de 
informatie in het eigen HIS kloppend te maken. 
Zo’n proces kost tijd. Oorspronkelijk was het 
idee de hele transitie voor 1 januari te regelen, 
maar dat gaf ons (en de praktijken) te weinig 
tijd om alle praktijken te bezoeken en goed te 
kunnen ondersteunen. En dan zie ik mezelf als 
advocaat van de praktijken en kom ik voor ze op. 
Wil je dit goed implementeren, dan moet je het 
niet overhaasten. Uiteindelijk werd het, in goed 
overleg met Topicus, 1 april 2017. We hebben 
alle 112 praktijken bezocht en iedereen heeft 
keihard gewerkt om alle gegevens handmatig bij 
te werken. Bij de ene praktijk viel dit mee, maar 
zeker als een praktijk aan het zorgprogramma 
CVRM meedeed, was het vaak behoorlijk wat 
werk.” 

Rustig uitleggen
Het overgrote deel van de huisartsen was KIS-
moe en deed graag mee. Een klein gedeelte 
had moeite met de komst van CalculusVIPlive. 
Martine: “De huisartsen moesten allemaal een 

bewerkersovereenkomst met VIPLive tekenen. Het maakt een extractie 
van de totale praktijkpopulatie en niet alleen van de patiënten die in de 
zorgprogramma’s zitten. Dan komen er, begrijpelijk, vragen over privacy 
en databeveiliging. We hebben uitgelegd aan welke strenge eisen het 
programma moet voldoen, dat de gegevens na een extractie direct worden 
versleuteld en alleen de praktijk dan de namen van de patiënten kan zien. 
De praktijken waar daarna nog twijfels, opmerkingen of vragen leefden, 
werden bezocht door de manager Ketenzorg en de projectleider van 
CalculusVIPLive. Dit werkte goed. De huisartsen wilden uiteindelijk gewoon 
meer informatie en hun vragen kunnen stellen.” 

Overzicht
CalculusVIPLive geeft de praktijk een overzicht  
van de (ketenzorg)declaraties, een samen-werkingsfunctie met 
ketenpartners en inzicht via een ketenzorgdashboard en rapporten. Ieder 
kwartaal wordt per praktijk inzichtelijk gemaakt welke patiënten er in de 
ketenzorg worden geïncludeerd. Martine is blij met het eindresultaat. “Ik 
was een beetje bang dat huisartspraktijken het overzicht zouden verliezen 
over wie hun ketenzorgpatiënten zijn, maar het omgekeerde blijkt het 
geval. De praktijk ziet door middel van CalculusVIPlive bijvoorbeeld 
hoeveel en welke patiënten er in de ketenzorg geïncludeerd zijn, hoeveel 
er nog geen hoofbehandelaar hebben en hoeveel nieuwe patiënten er 
het laatste jaar per zorgprogramma zijn bijgekomen. Al die statistieken 
zijn doorklikbaar. Dan ziet een huisarts of POH’er direct, gesorteerd op 
geboortemaand, om wie het gaat en welke acties nodig zijn. Het mooie is 
dat mijn collega, Kirsti Jakobs, bij CalculusVIPlive is gaan werken. Zij heeft, 
als huisarts, een aantal rapporten die praktijken kunnen opvragen mee 
ontworpen. Zo heeft Kirsti heel praktisch kunnen aangeven wat praktijken 
echt willen weten, zodat het uiteindelijke product een praktijk houvast 
geeft. Dit systeem staat echt in dienst van de huisartsen. Neemt niet weg 
dat het veel werk was. Een aantal praktijken zal nog moeten wennen, niet 
iedere praktijk zal het direct als een vooruitgang zien. We hebben daarom 
scholingsbijeenkomsten georganiseerd voor praktijken en ketenpartners. 
We blijven als praktijkconsulenten aanspreekpunt en praktijken bezoeken 
om ondersteuning te bieden en vragen te beantwoorden.” CalculusVIPlive 
is ‘op weg’, al ging het niet zonder slag of stoot. Martine: “Ik zeg tegen een 
collega wel eens voor de grap dat ik in een half jaar tijd twintig jaar ouder 
ben geworden.” 
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Het is zomaar een zinsnede uit het 
jaarverslag 2016: de transitie van 
Keten Informatie Systeem (KIS), 
Topicus KIS, naar het Huisartsen 
Informatie Systeem (HIS) en 
CalculusVIPlive. In de praktijk 
bleek het een ingrijpende klus 
voor huisartsen, POH’ers en de 
medewerkers van Onze Huisartsen. 
Praktijkconsulent Martine Groot 
Zevert begeleidde dit proces.

Martine Groot Zevert Praktijkconsulent
‘We hebben met alle 
praktijken keihard 
gewerkt om alle gegevens 
bij te werken.’

‘Het uiteindelijke  
product geeft een praktijk 
houvast.’



Bard trof bevlogen medewerkers aan bij de twee 
organisaties, die graag mee wilden veranderen. 
Dat maakte de even pittige als leuke taak een 
stuk overzichtelijker. 

Goed bestuurbaar en volgbaar
Bard: “Beide organisaties hadden een ander 
financieel pakket. Dat is nu één nieuw 
programma geworden. Alles is gedigitaliseerd 
en geoptimaliseerd. Daarnaast staan alle 
werkmaatschappijen er goed voor en zijn 
ze goed bestuurbaar en volgbaar. Dat 
betekent dat we door accurate kwartaal- en 
maandrapportages continu inzicht hebben in 
de actuele stand van zaken, waar nodig goed 
kunnen bijsturen en goed kunnen volgen wat we 
aan het doen zijn. Omdat we er steeds bovenop 
zitten, komen we niet of nauwelijks meer 
voor verrassingen te staan.” Dat betekent niet 
dat Bard en zijn collega’s nu op hun lauweren 
kunnen rusten. “Voor ons is het vooral zaak 
voldoende flexibiliteit te houden richting de 
toekomst. In 2018 komen er weer nieuwe 
financieringsregels op ons af, die we een goede 
plaats moeten geven. Maar we hebben nu wel 
een fundament waar we op kunnen bouwen.” 
En dat is belangrijk, misschien nog wel extra 
in de huidige tijd. Bard: “Je hebt transparantie 
nodig om inzicht te krijgen en inzicht nodig om 
volledig transparant te kunnen zijn. We moeten, 
als maatschappelijke organisatie, op transparante 
wijze verantwoording kunnen afleggen. Dat 
geeft ook een extra impuls aan het vertrouwen 
tussen ons en samenwerkingspartners zoals de 
zorgverzekeraars.“

Vleugels uitslaan
Het afgelopen jaar is de afdeling door deze 
operatie nog vooral intern gericht geweest. 
Volgens Bard ontstaat er nu ook ruimte om 
nog meer de vleugels uit te slaan richting 
de huisartsen. “Wij kunnen de huisartsen 
verder faciliteren, bijvoorbeeld door de 
salarisadministratie voor ze te gaan doen of 
uiteindelijk misschien wel de hele financiële 
administratie. Met andere ondersteunende 
diensten, zoals ICT, zitten we ook al in de 
praktijken. Ik ervaar op sommige terreinen ook 
wel de noodzaak, bijvoorbeeld op het gebied van 
privacy en datalekken. We hebben met z’n allen 
een groot belang om dit voor 439.000 inwoners 
in deze regio goed te regelen. Het is belangrijk 
om iedereen mee te krijgen, ook al vergt dat 
soms een lange adem. Het gaat echt goed hier in 
de regio, maar het blijft voor ons heel belangrijk 
om continu onze meerwaarde te laten zien aan 
de huisartsen.”

‘We 
kunnen de 
huisartsen 
verder 
faciliteren.’

Voor Bard Evers was 2016 een 
bijzonder jaar. Door de fusie moesten 
de financiële en administratieve 
systemen van beide organisaties 
worden geharmoniseerd. Bard:  
‘Of zoals onze accountant het  
treffend verwoorde: 2016 was het  
jaar van de uniformering van 
processen.’
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Bard Evers Manager financiën en bedrijfsvoering



Jaar 2016 Begroting 2016 Jaar 2015

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfsopbrengsten  23.288.883  22.715.216  21.825.967 

Gedeclareerde opbrengst 
toeslag/aftrek nacalculatie 
oude jaren

 114.431  111.807  3.773 

Overige opbrengsten  134.406  -  91.019 

Gemiste opbrengsten/on-
inbaar

 34.071-  -  95.010-

Som der bedrijfsopbrengsten  23.503.648  22.827.023  21.825.749 

Bedrijfslasten

Personeelskosten  4.571.692  4.623.920  4.521.033 

Kosten ketenpartners  12.503.127  12.140.007  10.883.048 

Honorariumkosten huisart-
sen

 2.594.278  2.609.150  2.527.850 

Afschrijvingskosten  91.338  120.200  82.070 

Overige bedrijfskosten  3.048.665  3.333.682  3.050.813 

Projectkosten  11.331  30.000  - 

Som der bedrijfslasten  22.820.431  22.856.959  21.064.814 

Onttrekking reservering  321.343  214.898  139.707 

Financiële baten en lasten  4.908  1.000-  4.072 

"Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

voor belastingen"  1.009.468  183.962  904.714 

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  94.690  -  137.195 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na 
belastingen

 914.778  183.962  767.519 

Te verrekenen in tarieven  101.383-  -  130.677-

Resultaat na belastingen en na verrekening  813.395  183.962  636.842 

Bestemming resultaat

Mutaties Reserve Aanvaardbare kosten  451.810  148.285 

Mutaties Bestemmingsreserve  -  432.981 

Mutaties Overige Reserve  361.585  55.576 

Bestemming resultaat na belastingen en na 
verrekening

 813.395  636.842 

Geconsolideerde resultatenrekening jaar 2016 
in hele euro’s 
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31-12-2016 31-12-2015

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  419.459  290.989 

 419.459  290.989 

Vlottende activa

Vorderingen  975.605  464.395 

Overlopende activa  483.862  1.010.132 

 1.459.467  1.474.527 

Liquide middelen  6.458.829  5.631.452 

Totaal activa  8.337.755  7.396.968 

PASSIVA

Eigen vermogen

Geplaatst aandelenkapitaal  100  100 

Agioreserve  1.445.481  1.749.580 

Bestemmingsreserve  301.360  432.981 

Overige reserve  385.205  53.722 

 2.132.146  2.236.383 

Reserve WDH  45.469  - 

Reserve aanvaardbare kosten  712.506  260.696 

Voorzieningen

Voorziening samenloop  61.843  - 

 61.843  - 

Te verrekenen in tarieven  229.054  242.102 

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden  4.277.739  3.246.652 

Overlopende passiva  878.998  1.411.135 

 5.156.737  4.657.787 

Totaal passiva  8.337.755  7.396.968 

Geconsolideerde balans per 31 december 2016 
in hele euro’s 

Geconsolideerde balans 
en resultatenrekening 
van Onze Huisartsen B.V. 
2016 

De Huisartsendienst Arnhem heeft financieel 
gezien een goed jaar achter de rug. Het aantal 
verrichtingen was hoger dan begroot. Kosten zijn 
daarentegen afgenomen. Een belangrijk deel van 
de gedaalde kosten is te danken aan de nieuwe 
organisatiestructuur. 

In de Ketenzorg B.V. is in de zorgprogramma’s 
nog steeds groei te zien van het aantal patiënten 
en daarmee ook groei van inkomsten. Met 
name CVRM is veel sterker gegroeid dan werd 
verwacht. Deze groei in inkomsten, versterkt 
met een onverwachte correctie op reeds 
terugbetaalde gelden voor samenloop, heeft 
geleid tot een positief resultaat in de Ketenzorg 
B.V.. 

De primaire opbrengsten van de GGZorg zijn 
toegenomen in vergelijking met 2015. Een 
aantal praktijken heeft de keuze gemaakt om de 
POH-GGZ zelf in dienst te nemen. Dat verklaart 
waarom de toename minder is dan begroot. De 
exploitatie is in 2016 positief afgesloten, dankzij 
gelden uit voorgaande jaren. 

In 2016 heeft de Kwaliteit & Innovatie B.V. 
verder vorm gekregen. Bepaalde activiteiten die 
niet langer beschouwd worden als pilot – zoals 
ouderenzorg – worden ondergebracht bij de 
Ketenzorg B.V. Een deel van de innovatieve 
projecten van Kwaliteit & Innovatie wordt 
gefinancierd uit de bestemmingsreserve. In 
overeenstemming met Menzis wordt dit ingezet 
voor de activiteiten van Kwaliteit & Innovatie. 



“Een jaar of vijf geleden wilde ik iets nieuws doen. De ouderenzorg is niet 
alleen interessant, maar ook nuttig met het oog op de toekomst. Nu kan ik 
mijn collegae helpen niet te verdrinken in iets wat ze ‘de grijze golf’ noemen. 

Multi-domein denken
Inhoudelijk was de boodschap van de opleiding voor Agaath vooral dat 
hulpvraaggestuurde zorg bij ouderen niet werkt. “Vaak ligt hun probleem 
niet op medisch gebied, maar binnen domeinen van welzijn en zingeving. 
De illusie dat je met medisch handelen alle problemen kunt oplossen, is in 
de ouderengeneeskunde een probleem. Door te focussen op dingen die 
wel goed gaan, kun je andere doelen stellen en leer je anders te denken. 
De vraag is dan: hoe kom je tot een zo zinvol mogelijke invulling van de 
laatste jaren? Multi-domein denken en werken helpt daarbij. Huisartsen 
denken nu eenmaal eerst somatisch. Maar je hebt ook dingen in het sociale 
domein: eenzaamheid, wel of niet boodschappen kunnen doen, partner 
of kindverlies, huisvestingsproblemen en die lopen vaak in elkaar over. 
Multi-domein werken helpt het totale plaatje te overzien op vijf domeinen: 
somatisch, functioneel, maatschappelijk, psychisch en communicatief. 

Zo probeer je het moment te vinden dat je iemand anders gaat bekijken, het 
moment dat iemand kwetsbaarder wordt. Tot 75 jaar hebben veel mensen 
geen problemen. Daarna start het fysieke en cognitieve verval. Als je de 
hele populatie van 75 jaar en ouder screent, blijkt dat er met driekwart niet 
veel aan de hand is. Het is zaak om de situatie van dat andere kwart scherp 
te krijgen. Met casefinding brengen we mensen op meerdere domeinen in 
kaart. Speelt er dementie, eten mensen nog, zijn er alarmsignalen, heeft de 
oudere net een life-event meegemaakt, signaleren familieleden iets, spelen 
er gevoelens van depressiviteit?” 

Zachte landing
In 2016 zijn er 25 huisartsen op zeven praktijken met deze manier van 
screenen gestart. “Samen met de POH’er ondersteun ik ze daarbij. We 
bezoeken praktijken en kijken hoe ver ze zijn. We helpen ze op weg met 
hoe ze dossiers kunnen opzetten en de screening kunnen doen. Daar is de 
voorbereidingsmodule voor bedoeld . Ook komt vroegtijdige zorgplanning 
aan bod: welke consequenties verbind je aan wat je hebt gevonden? Dat 
betekent dat je je beleid soms moet aanpassen.” Als een oudere in beeld is 
gekomen, en de situatie op de verschillende domeinen in kaart is gebracht, 
volgt een plan van aanpak. Agaath: “We kijken of er lichamelijke problemen 

zijn en brengen de medicatie op orde, want 
ouderen gebruiken vaak veel medicijnen 
die allemaal bijwerkingen kunnen hebben. 
Vervolgens bekijken we de omgeving: is er een 
mantelzorger waar een oudere op kan bouwen 
of is iemand alleenstaand? Dat geeft een heel 
verschillende dynamiek. Vervolgens proberen 
we een multidisciplinair overleg te initiëren met 
alle betrokkenen. Resultaat is één plan, met één 
eigenaar, die indien nodig kan terugvallen op de 
andere betrokkenen. 
Maar we doen meer. Zo hebben we een 
checklist opgesteld, die huisartsen kunnen 
gebruiken richting bijvoorbeeld kleinschalige 
woonvoorzieningen om de grenzen van 
de huisartsenzorg aan te geven. We zijn 
namelijk huisartsen en geen specialisten 
ouderengeneeskunde.” Agaath lacht. “Het klinkt 
allemaal problematisch, maar ik vind dit écht 
leuk. De essentie is dat je op het goede moment 
de zorg aanpast en richt in een richting die voor 
de patiënt een beter leven garandeert. Subdoel 
is leren anticiperen op een crisis, zodat je iemand 
met een zachte landing op de goede plek krijgt. 
Zonder dat er iemand iets aan kan doen, zie je 
tegenwoordig mensen te lang in een cirkel zitten 
voordat ze ergens terecht komen. Je wilt die 
crisis voorkomen door op het goede moment de 
goede zorg te bieden. Verder is het een dynamisch 
proces: mensen in beeld houden, inspelen op 
ontwikkelingen en anticiperen op ‘de knik’. 
Bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname. Dat is per 
definitie een moment waarop iemand achteruit 
gaat. Mensen raken wat gehospitaliseerd, zijn 
de regie kwijt en de conditie is wat minder als ze 
thuiskomen. Dat is een moment om uit voorzorg 
even de vinger aan de pols te houden.” 

Verlichten
De overgang van hulpvraaggestuurd naar multi-
domein werken voor ouderen is er geen uit luxe. 
Agaath: “Anders lopen we uiteindelijk vast en 
krijgen we als huisartsen steeds crisissituaties. 
En die kenmerken zich nu eenmaal door crisis, 
door veel gedoe. Als het ons eerder lukt andere 
zorg in te zetten, voorkomen we dat. Het werkt 
niet om je 80-jarigen net zo te behandelen als 
een 40-jarige. Door mensen beter in kaart te 
hebben en andere zorg in te zetten, kun je een 
crisis beter managen. Je kan een crisis echter niet 
altijd voorkomen, maar door beter te weten wat 
er speelt, laten we ons minder meesleuren in de 
waan van de dag. Multi-domein werken komt 
er niet bij, maar komt in plaats van. Als we onze 
patiënten goed in kaart hebben, onze kennis op 
orde en ons beter bewust zijn van de grenzen 
aan de huisartsenzorg, weten we beter wanneer 
we specialisten ouderengeneeskunde kunnen 
inschakelen. En zo levert het niet alleen betere 
zorg voor de oudere patiënt op, maar verlicht 
het ook de huisartsenzorg” 

‘We helpen huisartsen op 
weg met hoe ze dossiers 
kunnen opzetten en de 
screening kunnen doen.’

Agaath Vreeling is naast huisarts 
ook Kaderarts Ouderenzorg bij Onze 
Huisartsen. De voortdurende drukte 
op haar dagpraktijk in Arnhem-Zuid, 
gaat bij Agaath voelbaar niet ten koste 
van de liefde voor het huisartsenvak. 
Haar interesse voor de ouderenzorg 
bracht haar vijf jaar geleden terug 
in de studiebanken. Ze gebruikt de 
daar opgedane kennis om praktijken 
te begeleiden bij de nieuwe modules 
ouderenzorg. 
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Agaath Vreeling Kaderarts Ouderenzorg



Stefanie: “De huisartsen zijn heel druk met hun dagelijks werk. Binnen 
Onze Huisartsen hebben we een overstijgende blik. We nemen huisartsen 
mee in het proces van de vernieuwing van hun vak, maar er moet wel 
draagvlak voor zijn, wil je dat succesvol kunnen doen. Huisartsen moeten de 
meerwaarde ervaren en zien dat het weinig extra werk oplevert. Dat vraagt 
wat van onze ondersteuning.“

Plezier houden
Het nieuwe KEI werd gepresenteerd tijdens het eerste KEI-symposium. Ruim 
100 huisartsen en professionals van collega-organisaties waren getuige van 
prikkelende lezingen en boeiende, inspirerende workshops. Stefanie: “Het 
symposium heette, niet toevallig, ‘Innovatie en inspiratie’. Dat staat voor 
wat KEI wil; nieuwe, inspirerende ideeën ontwikkelen voor de huisartsen en 
inspelen op de toekomst, zodat huisartsen hun meerwaarde behouden nu er 
thuis steeds meer kan. Werkplezier is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. 
Hoe houd je dat plezier, terwijl sociale voorzieningen worden afgebouwd, er 
bezuinigingen zijn op de GGZ en allerlei ontwikkelingen in de samenleving 
maken dat grote groepen mensen meer zorg nodig hebben? KEI is een plek 
waar pilots kunnen starten, gericht op innovatie. Het gaat bijvoorbeeld 
om substitutieprojecten, e-health trajecten scholing en wetenschappelijk 
onderzoek. Daarnaast proberen we zo goed mogelijk regionaal afspraken 
te maken zodat zorgorganisaties en huisartsen elkaar gemakkelijker vinden, 
huisartsen te faciliteren en ze te helpen bij het zo goed mogelijk organiseren 
van hun praktijk. We willen ze bewust maken van ontwikkelingen in de 
maatschappij die relevant zijn voor het huisartsenvak.”

Wake-up call
De sprekers op het symposium waren met zorg uitgekozen. Stefanie: 
“Angèle van de Ven stak een inspirerend verhaal af over hoe je, als huisarts, 
het plezier in je werk kunt houden en futurist Richard van Hooijdonk hield 
een presentatie over de nabije toekomst van de zorg. Zijn presentatie riep 
uiteenlopende reacties op. De ene groep vond het ‘ver van mijn bed’ en 
vroeg zich af waar patiënt en huisarts blijven in een technologie-gedreven 
zorg. Voor deze groep voelde het verhaal als een wake-up call. Een andere 
groep dacht bij het verhaal ‘hier moet ik iets mee’. Na de pauze konden de 
deelnemers meedoen aan vijf uiteenlopende workshops die door huisartsen 
zelf werden verzorgd. Daar is behoefte aan, aan verhalen die voor huisartsen 
de theorie vertalen naar hun eigen praktijk. Zo vertelde een Utrechtse 
huisarts over e-health. Dat was een bemoedigend en leuk verhaal, waarbij hij 
liet zien hoe je technologie benut én daarnaast toch ‘gewoon’ huisarts kunt 
blijven. In andere workshops lieten huisartsen zien dat specialisatie binnen 
de huisartsenzorg een nieuw carrièreperspectief kan zijn. Dat was ook een 
eyeopener; niet iedereen doet graag of gemakkelijk 30 jaar hetzelfde, hoe 
mooi het huisartsenvak ook is. Door specialisatie ontwikkel je jezelf, leer je bij 
en kun je actief blijven binnen de huisartsenzorg.” Het symposium werd goed 
gewaardeerd en bezocht. Stefanie: “We hebben KEI echt neergezet, compleet 
met het doorknippen van een lintje. Daarnaast had het de functie om de 
huisartsen een beetje wakker te schudden. Kort erna hebben we met een 
volle bus huisartsen een werkbezoek gebracht aan collega-organisatie Cohesie 
in Venlo en ons in Maastricht laten inspireren door een andere collega-
organisatie, ZIO. Zo konden we, wat we met het Symposium in gang hebben 
gezet, ook een vervolg geven. Tijdens deze reis hebben we gediscussieerd over 
ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg, de consequenties voor het vak en 
over de verwachtingen ten aanzien van Onze Huisartsen BV. Daar heb ik een 
aantal lessen uit getrokken. Huisartsen hebben absoluut het maatschappelijk 
besef dat zorgkosten hoog zijn en zorg slimmer en doelmatiger kan worden 
georganiseerd, maar daarbij moeten we ze goed ondersteunen. Voor 
vernieuwing is draagvlak nodig; ze moeten zelf nut en noodzaak ervan inzien 
en het moet zo min mogelijk extra werk opleveren.” 

Onderweg
KEI is een jaar onderweg, nadrukkelijk niet alleen 
voor, maar ook mét de huisartsen. Stefanie: “Ik 
heb onder huisartsen geïnventariseerd welke 
projecten lopen en wat eventueel in aanmerking 
komt voor opschaling. En we bespreken de 
strategie van KEI ook met hen. Dat kan nooit 
met alle huisartsen tegelijk, maar dat hoeft 
ook niet. Er zijn altijd enthousiaste praktijken 
die de weg kunnen plaveien voor collega’s. 
Richting de nabije toekomst zie ik vooral 
kansen voor substitutieprojecten, ICT, e-health 
en Big Data, bijvoorbeeld om betere en meer 
gepersonaliseerde zorg te kunnen leveren. Mooi 
voorbeeld is een pilot in Leiden waar instituut 
Pharmo een methodiek heeft ontwikkeld om 
data van artsen, laboratoria, ziekenhuizen en 
apotheken slim te combineren. Dat levert een 
overzicht op van wat er met patiënten de laatste 
vijftien jaar is gebeurd. KEI moet denkprocessen 
in gang zetten; er is ook een bepaalde urgentie 
om na te denken over de toekomst van het 
huisartsenvak. Zijn er mogelijkheden tot 
differentiatie binnen het vak? En hoe organiseer 
je deze dan? Een andere mogelijkheid is 
specialisatie. Naast differentiatie binnen het 
vak, kunnen we de zorg misschien anders 
organiseren. Bijvoorbeeld door de spoed centraal 
te regelen of meer ondersteuning te bieden op 
de praktijk. We hebben al POH’ers en POH-
GGZ’ers, maar er komen ook patiënten binnen 
met welzijnsgerelateerde klachten. Mensen die 
iets anders nodig hebben dan de huisarts kan 
bieden, maar dat nergens krijgen en dus frequent 
blijven terugkeren. Daar zouden we in de 
huisartsenpraktijk iets voor kunnen organiseren. 
Het zijn allemaal ideeën waarmee we het 
huisartsenvak proberen toekomstbestendig te 
maken.” 
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‘Het zijn 
allemaal 
ideeën en 
innovaties 
waarmee 
we de 
huisarts 
ontlasten’

Stefanie Mouwen Manager KEI en GGZ

Onze Huisartsen is ‘op weg’. Als 
faciliterende organisatie zoekt het 
voortdurend naar verbeteringen in 
werkprocessen en naar veelbelovende, 
innovatieve projecten die het 
huisartsenvak toekomstbestendig 
maken en die meerwaarde kunnen 
bieden op het gebied van kwaliteit, 
kosten en patiënttevredenheid. 
Deze laatste projecten zijn sinds 
2016 belegd binnen een nieuwe 
werkmaatschappij, Kwaliteit en 
Innovatie BV (KEI). 
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Naast een discussies over de veranderende 
huisartsenzorg en de rol die Onze Huisartsen 
daarin kan spelen zijn we geïnspireerd door 
collega organisaties zoals Cohesie te Venlo en 
ZIO te Maastricht. 

Wat kan Onze Huisartsen bieden
Tijdens deze twee dagen is een overzicht 
ontstaan van wat Onze Huisartsen aan de 
huisartsen kan bieden op de korte en de 
middellange termijn. 

• Ontzorgen en faciliteren van de huisarts 
(flexpool, opleiding, scholing, begeleiden,…)

• Beschikbaarheid
• Ondernemerschap (investeringen)
• Beleidsvormend
• Patiëntenparticipatie 
• Communicatie en zichtbaarheid 
• Anticiperen op (maatschappelijke) 

bewegingen
• Sterke krachtenbundeling
• Kennis benutten uit het netwerk
• Elkaars kwaliteiten kennen en benutten

Met dit lijstje in de hand gaat Onze Huisartsen 
aan de slag om zo de huisartsen in haar 
werkgebied meer en meer te ontzorgen. 
Daarnaast wordt ook nagedacht over de langere 
termijn tot 2025 en daarvoor zijn we met elkaar 
‘Onderweg’.

In september 2016 heeft de strategie 
tweedaagse met de achterban van 
Onze Huisartsen plaatsgevonden. Zo’n 
35 huisartsen zijn mee gegaan naar 
Limburg. Een collega organisatie is 
bezocht en allerhande ontwikkelingen 
die van invloed kunnen zijn op de 
huisartsenpraktijk, op lokaal en 
regionaal niveau zijn in beeld gebracht 
en bediscussieerd.  

Tot slot
Met elkaar hebben we geconcludeerd dat we 
trots mogen zijn op wat we al hebben neergezet 
en we gaan met elkaar verder op de ingeslagen 
weg! 



22 23

Bezetting huisartsen in 2016

Arnhem- Zuid Velp Zevenaar Totaal

Diensturen 13.899 12.679 9.626 36.204

Dienstbelasting per normpraktijk 194 198 187

Aangesloten huisartsen 82 64 54 200

Bezetting tijdens de openingstijden van de post

Weekdagen 3-4 3 3

Weekenddagen 6-7 6 5

Diensturen door waarnemers 5.855 5.924 5.260 17.038

Totaal aantal diensten 2.249 1.787 1.435 5.471

Aantal diensten door waarnemers 788 787 682 2.257

Diensten door waarnemers in % 35,0% 44,0% 47,5% 41,3%

Ketenzorg cijfers
• 19.342 patiënten nemen deel aan het Diabetes 

zorgprogramma
• Zo’n 180 huisartsen doen mee aan het 

zorgprogramma Diabetes

• 3118 COPD patiënten nemen deel aan het 
COPD zorgprogramma (92 huisartsen doen 
mee aan de DBC COPD) 

• 92 huisartsen doen mee aan het 
zorgprogramma COPD

• Zo’n 33.000 patiënten nemen deel aan het 
CVRM zorgprogramma

• 136 huisartsen doen mee aan het 
zorgprogramma CVRM

Aantal GGZorg deelnemende huisartsen over 
de afgelopen vier jaar 

105 huisartsen namen in 2016 deel aan het 
centrale contract dat bij de verzekeraars is 
aangevraagd. 

GGZorg cijfers
• Huisartsen en POH-GGZ hebben in 2016 

3.873 Tele-GGZ verrichtingen gedaan
 (Tele-GGZ= TeleIndicaties, TeleBegeleiding, 

TeleConsulten en TeleVerwijzingen) 

• 12 organisaties zijn betrokken bij de 
Raamovereenkomst GGZ 

Jaarlijks worden de diensten van de huisartsen verdeeld naar het aantal 
ingeschreven patiënten per praktijk. In de volgende tabel staat de verdeling 
van het aantal diensturen in 2016 en is te zien hoeveel diensten door 
waarnemers worden voldaan.

Overzicht verrichtingen 2012-2016 in %

2012 2013 2014 2015 2016

Consult 45,4% 46,5% 50,0% 49,7% 49,2%

Advies DA 35,9% 35,7% 33,8% 35,2% 36,4%

Visite 10,5% 10,9% 10,7% 10,5% 10,2%

Telefonisch consult 8,2% 6,8% 5,5% 4,7% 4,1%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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KEI cijfers
• 100 huisartsen namen deel aan het symposium 

• 36 huisartsen hebben de voorbereidende 
module Ouderenzorg aangevraagd

• 4 Hagro’s doen mee aan Kaderarts 
bewegingsapparaat 

Huisartsendienst 
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Op 1 juli 2016 hebben de 
medewerkers van Onze Huisartsen 
een plek gekregen op de bovenste 
etage van het pand aan de 
Florijnweg in Velp. Voorafgaand 
heeft Onze Huisartsen, in 
samenwerking met en met 
veel ondersteuning van SHO, 
de etage verbouwd De Kroon 
wordt veelvuldig gebruikt voor 
alle scholingen die door Onze 
Huisartsen worden georganiseerd. 

Verhuizing 
Onze Huisartsen



Patrick werkt met 
partners aan het 
herinrichten van het 
zorglandschap.

voor een soort snelkookpansessie. Dat leverde direct inzichten en acties 
op. Vooraf was er wel scepsis, maar dat veranderde al in de aanloop naar 
de heidagen. De eerste dag was aftasten, maar op de tweede dag kantelde 
het. Ik weet niet hoe het kwam, maar het idee was ineens: ‘ik kan wel op 
mijn eigen stoel blijven, maar laat ik eens kijken wat er gebeurt als ik op de 
stoel van een ander ga zitten’. Er ontstond een nieuwe gezamenlijkheid. 
Het voelde voor mij alsof we een nieuw bedrijf aan het bouwen waren. 
Nu moeten we kijken of we kunnen doorpakken. En dat is spannend. Als 
dit lukt, hebben we in Nederland iets unieks bereikt. We weten dan hoe 
we met elkaar kunnen samenwerken, dat het snel kan en we hebben een 
systematiek die voor alle partijen bevredigend is. De sleutel tot succes is 
procesbegeleiding; hoe je dit soort processen uiteindelijk aan de eindstreep 
krijgt. Dat is echt een vak, daar kom ik steeds meer achter.”

Transparant
Zijn werk en opdracht vragen energie en continu schakelen. Patrick: “Maar 
ik ben in het veld relaties aangegaan, waardoor ik zaken nu gemakkelijker 
bespreekbaar kan maken. Als ik eens teleurgesteld ben, kan ik vragen: 
hoe zit dit nu? En daardoor begrijp ik ook steeds beter hoe deze wereld 
in elkaar zit en voor welke uitdagingen andere organisaties, zoals Onze 
Huisartsen, staan. Dat begrip is nodig, want niemand krijgt alleen iets voor 
elkaar. Daarom is het belangrijk transparant te zijn. Dan heb je inzicht en 
creëer je onderling vertrouwen. Als ik een partij tegenover mij tref die 
niet transparant is, leidt dat vaak tot een patstelling. Er ontstaat geen 
vertrouwensbasis en dan kom je niet verder. Onze Huisartsen heeft hierin 
echt geïnvesteerd, zowel in mensen als systemen. Die transparantie helpt 

Onze Huisartsen echt verder te komen!” Patrick heeft een stille wens. “Ik 
hoop dat ziekenhuis, huisartsen en Menzis het voor elkaar krijgen zorg 
dichterbij de patiënt te organiseren, op de juiste plek, zodat ze minder 
naar het ziekenhuis gaan en vaker naar een gezondheidscentrum of een 
huisartsenpraktijk. Dat we samen dezelfde middelen beter, slimmer, 
dichterbij en moderner gaan inzetten. En de zorg zo goed, efficiënt en ‘lean’ 
mogelijk kunnen organiseren voor de patiënt die het écht nodig heeft. En 
voor mensen die het iets minder hard nodig hebben, moeten we het anders 
kunnen afvangen, goedkoper, wat voor henzelf misschien ook wel beter 
is. Daarbij staat voor mij voorop dat de belasting van professionals onder 
controle moet blijven en ze het plezier in hun vak houden of terugvinden. 
Dat ze zich niet laten ontmoedigen door de regel- en toezichthoudende 
druk. Die overigens niet alleen van verzekeraars komt, dat wil ik even 
gezegd hebben.” Patrick ervaart het als een spannende tijd. “We hebben 
veel gezaaid en moeten nu oogsten. Het project Dermatologie is hierbij 
een echte testcase. Als dat slaagt, kunnen we veel meer zorg buiten het 
ziekenhuis houden en in een vriendelijkere omgeving zorg bieden. Dat heeft 
ook een positieve invloed op het welzijn en daar wordt iedereen beter en 
gelukkiger van.” 

Patrick is regiomanager bij Menzis. “Mijn 
belangrijkste taak is het opnieuw inrichten van 
het zorglandschap. Daar zijn we al een tijd je mee 
aan de gang. Het is continu leren, vooral van de 
partijen die in het veld actief zijn.”

Lange adem
Hij ervaart in de regio urgentiebesef. “Het moet 
anders; voor de patiënt en voor de organisaties 
en professionals zelf. Alleen krijgen we niets 
voor elkaar, dus steek ik veel energie in het 
vinden van aansluiting met organisaties en het 
smeden van allianties. Daarbij zijn persoonlijke 
drijfveren van mensen van belang, intrinsieke 
motivatie voor verandering. Vergis je niet: 
veranderen in de zorg vergt een lange adem, 
omdat het op zoveel domeinen moet worden 
ingeregeld. Je hebt de zorginhoudelijke kant, 
maar ook organisatorische, juridische, financiële 
en culturele aspecten. Het helpt dat wijzelf nu 
ook echt in de regio zitten. We bouwen relaties 
op, kunnen dingen bespreekbaar maken, werken 
aan vertrouwen en zo gemakkelijker barrières 
beslechten. Het gaat met vallen en opstaan, en er 
is in deze regio nog veel verbeterpotentieel, maar 
we hebben ook al het nodige bereikt. En daar 
heeft de komst van Onze Huisartsen zeker een 
rol in gespeeld. Er is nu meer regie in de regio; 
één aanspreekpunt voor de huisartsenzorg, dat is 
echte winst.” 

Dermatologie
Patrick licht er één project uit. “Dat is het 
onderwerp Dermatologie. Daar zijn we in staat 
geweest met Onze Huisartsen, het ziekenhuis en 
andere partijen een proces op te starten richting 
een anderhalvelijns voorziening, een centrum 
voor dermatologie. Dit is op een zeer bijzondere 
manier gedaan. Het begon met een alledaags 
gesprekje met een dermatoloog, ergens in de 
gang. En dat idee werd steeds groter. We hebben 
het traject vervolgens niet klassiek ingezet, met 
twee partijen die het gaan uitwerken, maar direct 
breed ingestoken. We zijn niet eindeloos gaan 
vergaderen, maar met Philips Health Suite Lab 
een paar dagen met z’n allen de hei op geweest 
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Patrick Stoteler is regiomanager bij 
Menzis. “Menzis heeft een aantal 
jaren geleden de keuze gemaakt meer 
regionaal te gaan werken. Dan sta je 
dichter bij mensen en professionals,  
kun je relaties opbouwen en samen de 
zorg gaan veranderen voor de patiënt. 
Beter, slimmer, innovatiever.”

Patrick Stoteler Regiomanager Menzis 



In 2016 bedienden we samen 
439.000 inwoners 
in het verzorgingsgebied 
regio Arnhem en omstreken
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