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“We gaan beknopt 

HOOFDLIJNEN BELEID

Geavanceerde ICT-ondersteuning 
met data-analyses, eHealth en 
zelfmanagement zorgen daarnaast 
voor de noodzakelijke innovaties. 
Net zoals de huisartsenpraktijk 
op microniveau het kloppend 
hart van de zorg is, wil zorggroep 
Chronos centraal in de regio een 
v  erbindende en initiërende rol 
spelen.  Verbindend o.a. naar grote 
instellingen als het ziekenhuis 
JBZ, GGZ VVT-sector en gemeente 
met het doel om gezamenlijk het 
welzijn en de kwaliteit van leven 
van de burger te verbeteren. Waar 
het kan zal die burger zelf meer 
en meer de regie over zijn/haar 
gezondheid moeten nemen, maar 
waar het moet zal de nodige ca-
paciteit aan ondersteunende zorg 
ingezet worden.

In de visie van Chronos zullen op 
regionaal niveau wellicht wat vaker 
grote stappen gezet worden op 
weg naar een toekomstbestendige 
betaalbare zorg, maar evenzeer 
blijft het idee kaarsrecht over-
eind dat op de werkvloer in het 
contact tussen zorgverlener en 
burger persoonsgerichte zorg met 
 betrokkenheid en aandacht de 
kernwaarde is.
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Inleiding

Het initiatief destijds is in 2007 
genomen door enkele huisart-
sen toen het begrip “ketenzorg” 
 geïntroduceerd werd. Verlenen van 
zorg aan chronisch zieken, bijv. met 
DM2, moest meer in teamverband, 
in een netwerk plaatsvinden. De 
zorg werd meer geprotocolleerd 
en van een hoog standaard-
niveau voorzien en een nieuwe 
betalingsstructuur, de “DBC” werd 
ingevoerd: één totaal bedrag voor 
de hele eerstelijns zorg rond die 
aandoening DM2.

Zorggroep Chronos B.V. 
heeft zich de afgelopen tien 
jaren ontwikkeld tot een 
 brede regionale facilitaire en 
 ondersteunende organisatie 
voor de “Eerste Lijn”.

Inmiddels heeft de ketenzorg 
zich dóórontwikkeld en is ook 
 ingevoerd voor andere chronische 
aandoeningen. De zorggroep, als 
zorginstelling verant woordelijk 
voor de uitvoering van die zorg-
programma’s, is natuurlijk ver-
der geëvolueerd en Chronos is 
anno 2019 dan ook een breed 
 g eoriënteerde regionale  organisatie 
die zich bezighoudt met de 
 uit voering van persoonsgerichte 
zorg op maat in een netwerk van 
zorg verleners. 

in op de belangrijkste 
aandachts punten en doelen in 

2019-2020, zo helder en concreet 
mogelijk beschreven.

Dit document is niet statisch en zal steeds 
aangepast worden aan actuele ontwikkelingen.
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een regionale “roadmap” 
voor eHealth & ICT

analyse van de beschikbare 
geregistreerde data

in een samenwerkingsverband van alle partijen 
in de regio

uit de HIS’sen moet gaan leiden tot preventie 
van ziekte, behoud van levenskwaliteit en meer 
proactieve aanpak van gezondheidsproblemen 
bij kwetsbaren in de samenleving. Chronos 
zal hier een leidende rol in spelen d.m.v. haar 
data-analyse instrument “VIP Calculus”

Huisartsenpraktijk.nl is een platform voor 
online dienstverlening met behoud van een 
sterke centrale positie van de huisarts in de 
snel transformerende zorgwereld en krapper 
wordende arbeidsmarkt

Samenwerking | 1

arts-bestuurders van de regio
• De VVT – instellingen, o.a. 

Elde-groep, Brabant-zorg, van 
Neynsel en Vivent

• De GGZ-instellingen Stichting 
Haspel, Novadic-Kentron en 
Reinier van Arkel.

• De gemeente ‘s-Hertogen-
bosch

• Apothekersorganisatie “Con-
cordant”

• Paramedici: diëtisten, fysiothe-
rapeuten, podotherapeuten

• Diagnostische centra als 
JBD, D4U, SHL en “Oog voor 
 Gezondheid”

• Dienst voor ANW- spoedzorg 
HOB

Tot voor enkele jaren terug was er 
van een structurele samenwerking 
tussen zorgverlenersorganisaties 

in de regio nauwelijks sprake. Een 
regioplan voor de aanpak van 
gezondheidsvraagstukken ontbrak 
en communicatie tussen zorg-
verleners onderling was gebrekkig.
Werkafspraken waren niet 
 operationeel, inzicht in bedden-
capaciteit ontbrak en innovaties 
op het gebied van ondersteunde 
zelfzorg t.b.v. de burger voltrokken 
zich minimaal.

Werkafspraken

Beddencapaciteit

Regionaal overlegplatform

voor zorgverleners worden opgenomen in 
een digitale applicatie voor de smartphone

inzichtelijk én benaderbaar via de applica-
tie “zorgwissel” voor de smartphone

beschikbaar voor alle zorgverleners: “VIP 
live samenwerken” voor smartphone en 
desktop

De huislocatie van zorggroep 
Chronos in ’s-Hertogenbosch 
biedt een centrale overlegtafel aan 
een netwerk van zorgverleners en 
instellingen:
• Het Jeroen Bosch Ziekenhuis, 

tweemaandelijks samen-
werkingsstrategie

• Het Jeroen Bosch Huisartsen-
overleg, zeswekelijks alle huis-

Regionale

“Chronos heeft zich de afgelopen 5 jaren 
ingespannen om deze knel punten aan te 
pakken en in samen werking met de grote 
zorg instellingen in de regio is al een aantal 
aansprekende resultaten geboekt.”

Ontwikkeling zelfzorgplatform 
huisartsenpraktijk.nl
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het platform biedt ook communicatie mogelijkheden 
voor mantelzorger en patiënt, bijvoorbeeld bij de zorg 

DOEL:

in 2020
wordt “VIP live samenwerken” in de 
gehele regio ’s-Hertogenbosch e.o. 

door zorgverleners en patiënten 
gebruikt voor multidisciplinaire 

samenwerking rond de chro nische zorg.

2 | VIP samenwerken 
Het VIP Live platform geeft de 
mogelijkheid aan alle betrokkenen 
in het zorgnetwerk om veilig en 
gemakkelijk onderling te commu-
niceren, te “chatten”, medische 
gegevens te delen en de patiënt 
thuismetingen te laten sturen.  Ieder 
draagt zo bij aan het Zorg Leef Plan 
van de individuele  patiënt. Ook is 
inmiddels een “ziektelastmeter” 
toegevoegd om inzicht te krijgen in 
“de kwaliteit van leven”. 

Inmiddels zijn alle (para)medici, 
specialisten ouderen geneeskunde 

alle huisartspraktijken gebruiken het platform voor 
MDO rond chronische patiënten

en geriaters actief op het netwerk
platform en is het tevens in 
gebruik als patiënten-portal, 
bijvoorbeeld voor het doorgeven 
van meetwaarden of e-consulting. 
Apothekers zijn lokaal aangesloten 
t.b.v.  medicatie-reviews en patiënt-
overleg.

In het project Persoonsgerichte 
zorg / zelfmanagement wordt 
structureel gewerkt aan participa-
tie van de patiënten van een steeds 
groter aantal huisartspraktijken.

Het regionale zorgnetwerk
platform breidt zich onder
tussen uit: de huisarts en alle 
partners in de zorg kunnen 
o.b.v. participatie van regio 
organisaties nu al via VIP Live 
naar elkaar ver wijzen, elkaar 
consulteren, de patiënt over
dragen, diagnostiek aanvragen, 
informatie over de status van de 
patiënt bij de ander inzien, met 
een groep zorgverleners tegelijk 
de zorg om de patiënt leveren 
en  declaraties afhandelen.

het platform maakt op eenvoudige wijze medicatiere
views mogelijk

minimaal 50% van de huisartsen SWV’s gebruikt het 
platform voor thuismonitoring van patiënten

het platform wordt gebruikt voor het wondzorgnetwerk 
als multidisciplinair dossier

het platform dient voor communicatie rond A.C.P. en 
vastlegging levenseinde wensen

Voor meer inzicht in dit platform zijn 
korte filmpjes te zien op Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=D-8J7DGSRTA&t=4s

https://youtu.be/DK5ECUFYQ2U

Transitie naar
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Dataextractie en -analyse en benchmark | 3

VIP calculus biedt de huisart
sen actief spiegelinformatie 
op basis van dataanalyse van 
de HIS gegevens. Men krijgt 
inzicht in de geleverde zorg 
en de kosten en opbrengsten 
ervan. Middels populatiedash
boards op het platform kan de 
huisarts actief zijn populatie 
en zijn organisatie managen 
en daarmee gericht zorg aan
bieden aan elke deelpopulatie, 
zoals bijvoorbeeld  ouderen, 
jongeren, sociaal kwetsba
ren, enz. Zo wordt geleidelijk 
aan de zorg getransformeerd 
van reactief naar proactief en 
preventief. Elke praktijk heeft 
inzicht in haar “prestaties” t.o.v. 
de zorggroep én, desgewenst, 
t.o.v. andere regio’s in het 
verzorgings gebied van Chronos.

in 2020 brengt Chronos 
voor elke praktijk in 

beeld welke chronische 
zorg patiënten kwets-

baar zijn, aandacht  
 behoeven en/of niet 

aan streefwaarden 
uit het zorgleefplan 

 voldoen.

 • NIERSCHADE RAPPORTAGE (ZOWEL OP ZORGGROEP- ALS OP PRAKTIJKNIVEAU

 • HARTFALEN RAPPORTAGE

 • OUDERENZORG RAPPORTAGE

Voorbeeld van data-analyses die sturing geven 
aan zorg in de h.a.p.



Huisartsenpraktijk.nl, naar regie over zelfregie
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Gecombineerde Leefstijl
Interventie (GLI)

 begeleiding m.b.v. Minddistrict
• Duidelijke informatie over het 

medisch generalistisch aanbod 
van de huisarts

Huisartsenpraktijk.nl biedt een 
concept voor een digitaal diens-
tenaanbod door de huisarts, te 
beginnen met inzicht in medis-
che gegevens en het verrichten 
van thuismetingen (o.a. bloed-
druk in combinatie met leefstijl-
programma’s).

Doel in 2020: in minimaal 25% van de 53 huisartsen-swv’s wordt groepsconsultatie GLI door een 
gecertificeerde leefstijlcoach i.c.m. thuismonitoring van bloeddruk en gewicht aangeboden.25%

Het is de missie van Huisartsen-
praktijk.nl om de huisartsen-
praktijk en patiënt te ondersteunen 
in het nemen van méér zelfregie 
over gezondheid en leefstijl. 
Een collectief en herkenbaar 
huisartsen platform zal het proces 
naar zinvolle eHealth toe passingen 
voor de burger versnellen. Dit 
wordt bereikt door het aanbieden 
van een collectief aanbod van 
diensten:

• Thuismetingen bij iedereen 
die dat zelf kan, te starten met 

Zorggroep Chronos gaat GLI gestructureerd aanbieden. 
Met een aantal leefstijlcoaches worden afspraken  gemaakt 
over de te leveren zorg en ruim een tiental diëtisten wor-
dt in staat gesteld om een aanvullende  certificering tot 
 “leefstijlcoach” te behalen. Chronos beschouwt 2019 en 
2020 als een overgangsjaar om ervaring met GLI op te 
doen.

bloeddrukmeting, glucose en 
BMI.

• Patiënten inzicht geven in 
medicatie, zelfmetingen en 
laboratoriumuitslagen

• Online leefstijl adviezen 
met gevalideerde zelfhulp-
programma’s, o.a. SMR, 
 gezonde voeding en gezond 
bewegen.

• Gecombineerde leefstijlinter-
ventie in groepsverband in de 
eigen wijk o.l.v. gecertificeerde 
leefstijlcoaches

• GGZ zelfhulp en online 
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Minimaal vast te leggen:
• Deelname ketenzorg: ja/nee
• Hoofdbehandelaar: huisarts / 

specialist
• Persoonlijk gezondheidsplan
• Rookgedrag en alcoholintake
• Jaarlab passend bij zorgketen
• Meten: BMI
• Bespreken: Leefstijl (voeding / 

bewegen / positieve gezond-
heid /

• ziektelast)

BASISREGISTRATIE
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Additioneel vastleggen:
• Inhalatietechniek voldoende
• Exacerbaties
• CCQ & MRC
• Spirometrie (minstens 1 x per 

jaar)

Additioneel vastleggen:
• Inhalatietechniek voldoende
• Exacerbaties
• ACQ
• Spirometrie: op indicatie

Additioneel vastleggen:
• Medicatie review: A49.02
• Kwetsbaar: A05
• MDO
• Nierfunctie check
• Bloeddruk en harfrequentie

(Ouderenzorg komt in hoofdstuk 8 apart aan 
de orde)

registratie chronische zorg
COPD ASTMA OUDERENZORG

Lopende zorgprogramma’s & Kwaliteitsbeleid

Additioneel vastleggen:
• Fundus 1x per 2 jaar
• Sims classificatie
• Voetonderzoek 1x per jaar
• Nierfunctie check
• Bloeddruk en harfrequentie

Additioneel vastleggen:
• Nierfunctie check
• Bloeddruk en hartfrequentie

 DIABETES | DM2 CVRM

5



Kaderarts Diabetes | DM 2: 
Emma van Overbeeke

Er is ruimte voor verbetering 
in de kwaliteitindicatoren, 
met name op het gebied van 
inhalatie instructie; hier
over zullen samenwerkings
afspraken met de apothekers 
gemaakt  worden.

530 formulieren

14%

14 /  

van de gehele DM2-populatie is in zorg in de eerste lijn; dit is al 
jaren het geval.90%

De uitkomstindicatoren stabiliseren 
zich enigszins. De focus zal komen-
de jaren vooral komen te liggen op 
lifestyleprogramma’s, online 
coaching & eHealth en onders
teunde zelfzorg. Betere spiegel
informatie en benchmarking zal met 
VIP live  mogelijk zijn. Zo kunnen we 
gemakkelijk de patiënten in beeld 
brengen met afwijkende bloeddruk, 
ldl, nierfunctie en bloedsuiker maar 
ook poly farmacie-checks bevorderen.

• Terugdringen “dure insulines” naar minder dan 10% van 
het totaal

• Minder intensieve behandeling ouderen >70 jr
• Leefstijl nóg meer op voorgrond, groepsbehandeling, 

leefstijl coaching
• Roken terugdringen naar 14%

Diabetes | DM2

1074 aangeschreven

Respons

Retour

Patienten

7,6

WAARDERING

Praktijken 21 

Patiënt ervaringsonderzoek 
2018

COPD / Astma

Het transmuraal formularium 
kreeg een update en is te raad
plegen via de app “werkafspraken 
JBZ JBH”. Met de invoering van de 
ziektelastmeter wordt de zorg de 
komende jaren meer persoons
gericht; de ICTfacilitering hierbij 
verdient nog aandacht. Instruc
tie en scholing m.b.t. doelmatig 
gebruik van verschillende devices 
voor inhalatie heeft in juni 2018 
plaatsgevonden.

Het zorgprogramma Astma 
is het jongste programma 
(start medio 2015 ). Van de 
als eerste gestarte praktijken 
komen vergelijkingscijfers 
beschikbaar over 2 volle 
jaren. Dat zal input geven 
voor het vaststellen van 
aandachtpunten en zo nodig 
opstellen  verbeterplannen 
a.d.h.v. spiegel informatie uit 
VIP dashboard.

 • NHALATIETECHNIEK REGISTRATIE VERBETEREN

 • ROKEN TERUGDRINGEN TOT 35%

Kaderarts COPD /  Astma: 
Regien Kievits

In 2020 vindt er een nieuw patiënt-ervaringsonderzoek plaats



Netwerkzorg
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In het kader van netwerkzorg, 
waarbij de patiënt bij de juiste 
zorgverlener op de juiste plaats 
begeleid wordt zijn inmiddels 
afspraken gemaakt met de cardio-
logen van het JBZ. De richtlijnen 
en afspraken, vastgelegd in “NV-
VC-connect” worden daarbij als 
basis gebruikt. Uiteindelijk zullen 
er beduidend minder mensen met 
HF of AF in de kliniek vervolgd 
hoeven worden en meer begelei-
ding op afstand en via e-consulting 
plaatsvinden. 

Het zorgprogramma biedt ruimte voor gerichte verbetering 
van juiste inclusie, praktijkvariatie, medicatie beleid, e 
Health, zelfmetingen en lifestyleinterventies. Betere spiegel-
informatie met VIP live gaat ook hier zijn vruchten afwerpen. 
Thuisbloeddrukmeting en monitoring op afstand, vaak via 
e-consulting, zullen door de zorggroep gestimuleerd worden.

Cardiologen van het JBZ zijn via 
e-consulting bereikbaar voor 
snelle advisering en begeleiding op 
afstand van de patiënt met ritme-
stoornissen.

Hartfalen & Atriumfibrilleren
Voor het opsporen en monitoren van 
hartritmestoornissen zal een reeds 
in pilotverband getoetste Kardia ecg 
recorder verder geïntroduceerd worden in 
de huisartspraktijk

CVRM
Kwaliteitsverbetering

Kaderarts CVRM: 
Christine Greb Doelstelling in 2020



18 /    /  19 

Accepteert de complextiteit en 
neemt deze als uitgangspunt

Ziet kwaliteit als leerproces

Zet het gesprek over kwaliteit 
centraal

Commissie Kwaliteit
“Kwaliteit van 
zorg wordt dan 
wat  patiënten en 
zorgverleners 
 samen goede zorg 
vinden en wer-
ken aan kwaliteit 
wordt dan daar-
van  samen leren.” 
(uit “De nieuwe 
kwaliteit” van Jan 
 Kremer en Sjaak 
Wijma)

Gebruikt spiegelinformatie uit 
diverse bronnen

 

Nieuwe kwaliteit

Verder besteden we in 2020 
 aandacht aan de volgende 
 aspecten:

• Hoofdbehandelaarschap
• Verwijsbeleid en praktijk-

variatie
• Hartfalen & Atriumfibrilleren
• Thuismonitoring: RR, suikers, 

ritme,
• Online (zelf)hulp

• eHealth/ICT, roadmap i.s.m. 
JBZ

• Werkafspraken

Kaderartsen staan voor kwaliteit

Mogelijke kwaliteitsdoelen

Chronos heeft een commissie 
 “kwaliteitsbeleid” ingericht. Deze 
 commissie gaat m.b.v. de door VIP 
Calculus geanalyseerde data uit 
alle HIS’sen acties en doelen voor 
2020 opstellen, dit om processen en 
 prestaties in de huisartspraktijk te 
 verbeteren. Alle huisartspraktijken 
krijgen hun  prestaties in de vorm van 
een overzichtelijk en gestructureerd 
‘dashboard” inzichtelijk.

 • PROACTIEVE OPSPORING VAN RISICOGROEPEN 

 • VERMINDERING PRAKTIJKVARIATIES

1.  INCLUSIE

2.  HOOFDBEHANDELAARSCHAP TWEEDE LIJN

3.  PROCESMETING BLOEDDRUK BIJ CVRM

4.  UITKOMSTEN BLOEDDRUKBEHANDELING CVRM

D.m.v. intervisie, het samen aan de overlegtafel brengen 
van zeer goed en minder goed “scorende” praktijken, 
verbeteren we zo de gemiddelde kwaliteit van zorg met 
nadruk op educatie en begeleiding.
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GGZ | 6
In tweemaandelijkse evaluaties 
met de uitvoerende organisatie 
Stichting Haspel en twee kleine 
zorggroepen in de regio worden 
processen en kwaliteit van zorg 
gemonitord. Samenwerkings-
afspraken zijn inmiddels gemaakt 
met psychologen en psychiaters 
en zullen in 2018 en 2019 verder 
worden uitgebouwd met instellin-
gen voor SGGZ als Novadic-Ken-
tron en Reinier van Arkel.

De onderhandelingen met de 
gemeente ’s-Hertogenbosch over 
de jeugdGGZ hebben inmiddels 
positieve resultaten opgeleverd: 
de Gemeente ’s-Hertogenbosch 
gaat de huisartsen faciliteren in de 
inzet van een POH-Jeugd GGZ én 
de behandeling van ADHD in de 
huisartspraktijk.

De multidisciplinaire begeleiding 
van GGZ-patiënten staat of valt met 

Zorggroep Chronos is 
in onze regio Den Bosch 

e.o. mede verant-
woordelijk voor de co-

rrecte besteding van de 
zgn. CET-gelden voor 

consultatie, eHealth en 
triage.

goede onderlinge communicatie 
en data-uitwisseling. Het platform 
VIP Live samenwerken voorziet 
in deze behoefte.

2020, wat willen we bereiken

i.s.m. Haspel 

50% van de 
 huis artsen-swv’s 

beschikt in 2020 over 
POH- jeugd GGZ

75% van de huisart-
sen-swv’s maakt 

gebruik van de online 
modules van Mind-

district

• Inzet van Mind-
district

• Introductie POH-
jeugd

• ADHD zorg op 
voorwaarden en 

facultatief
• Communicatie via 

VIP live of ZD

Kaderarts GGZ: 
Sylvia van Manen



Chronos ontwikkelt een zelfzorgplatform voor de 
 burger, operationeel 1 juli 2019.

Onze Missie is het ondersteunen van huisartsenprak-
tijk en patiënt in het nemen van meer zelfregie over 
gezondheid en leefstijl. Een collectief en herken-
baar huisartsenplatform zal het proces naar zinvolle 
eHealth toepassingen voor de burger versnellen.
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eHealth, (ondersteunde) zelfhulp, blended care 
en PGO

In de meerjarenplannen 
van VWS en ZN krijgen 
eHealth- toepassingen 
en (begeleide) zelfzorg 
ten behoeve van de 
burger veel aandacht en 
in de overeenkomsten 
met huis artsen worden 
die onderwerpen promi-
nent opgenomen. 

Op dit moment is er een 
groot aantal  aanbieders 
van eHealth en online 
interventies, al dan niet 
onder steund door pro
fessionele  zorg verleners.

DOEL:

in 2020
dient elke inwoner zijn/haar gezond-

heidsdossier digitaal te kunnen beheren 
en informatie te kunnen delen met zijn/

haar hulpverleners. 
 

Zorggroep Chronos zal van 2019-2023 
penvoerder zijn voor uitvoering van het 

programma “OPEN”

Per gemiddelde huisartsen-
praktijk in Nederland worden 
350  patiënten op een of andere 
wijze begeleid i.v.m. risicofactoren 
in het kader van DM2, Vasculair 
Risico  Management of HVZ. Al die 
 personen moeten, vaak  meerdere 
malen per jaar, hun bloeddruk 
laten meten, medicatiebegelei-
ding krijgen en lijfstijladviezen 
doorvoeren. Alleen al in de regio 
 ‘s-Hertogenbosch gaat het om 
50.000 inwoners en in heel Neder-
land om ruim 3 miljoen mensen.

7
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50 huisartsenpraktijken

Gecombineerde Leefstijl 
Interventie

30% meer tijd voor kwetsbare 
ouderen en complexe zorg

hebben eind 2019 een licentie bij hui-
sartsenpraktijk.nl. Eind 2020 zijn dit 250 
huisartsen praktijken verdeeld over 6 
zorggroepen

online - groepsconsultatie in de wijk-
beweegaanbod waarbij 50% van de 
patiënten meer beweegt, bij 30% van 
de patiënten de bloeddruk daalt of de 
medicatie verminderd wordt, bij 80% van 
de gebruikers de patiënttevredenheid 
en zelfregie toeneemt en het aantal VVR 
face-to-face praktijkconsulten in 2 jaar tijd 
met 30% daalt

in 2021 door reorganisatie en gedeeltelijke 
digitalisering van de chronische zorg-
programma’s 

Bevorderen van het werkplezier en de tevredenheid van de zorgverleners

5.000 patiënten
van de aangesloten huisartsenpraktijken 
maken eind 2019 gebruik van het platform 
voor zelfmeting van de bloeddruk, einde 
2020 is dit toegenomen tot 5.000

Concrete doelen in 2019 en 2020huisartsenpraktijk.nl

Wat gaan we doen?

• Thuismetingen bij ie
dereen die dat zelf kan, 
te starten met bloed
drukmeting, glucose en 
BMI

• Patiënten inzicht 
geven in medictie, 
zelf metingen en 
laboratorium uitslagen

• Online leefstijladviezen 
met gevalideerde zelf
hulpprogramma’s o.a. 
SMR, gezonde voeding 
en gezond bewegen

• Gecombineerde leef
stijlinterventie in 
groepsverband in de 
 eigen wijk o.l.v. ge
certificeerde leefstijl
coaches

• GGZ zelfhulp en  online 
begeleidng m.b.v. 
Minddistrict

• Duidelijke informatie 
over het medisch gene
ralistisch aanbod van 
de huisarts
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Zorg voor Kwetsbare 
Ouderen | 8

De samenwerking van hui
sarts met POHS, Specialist 
Ouderengeneeskunde, WVP en 
apotheker krijgt alle  aandacht 
van zorggroep Chronos in 2018 
en volgende jaren. Het plan 
van aanpak omvat o.a. het 
organiseren van M.D.O.’s op 
lokaal niveau, netwerk vorming, 
 digitale communicatie en in
formatie overdracht. VIP Live 
samen werken speelt hierin een 
 cruciale rol.

De zorg rond kwetsbare ouderen en 
 dementie vergt extra expertise in de huisarts-
praktijken en daartoe heeft Chronos i.s.m. 
AVANS+ hogeschool een “in-service” zeer in-
tensief leertraject opgesteld met als resultaat 
dat de helft van alle praktijkondersteuners 
in het najaar van 2018 extra geschoold en 
gecertificeerd werd.

Plan van aanpak 
 betreffende het 

opzetten, implemen-
teren en uitvoeren 

van  gestructureerde 
pro actieve ouderen-

zorg in de huisartsen-
praktijken, regio 

 ’s-Hertogenbosch en 
omstreken

Het op initiatief van Chronos in het leven 
geroepen Regionaal Overleg Ouderenzorg is 
voor deze en andere actuele thema’s in de 
ouderenzorg hét platform voor zorgverleners 
geworden. Dit overleg is zorggroep over-
stijgend.

Kaderarts Ouderengeneeskunde:
Nathalie Beelen

Het aantal thuiswonende ouderen met een verhoogde 
kwetsbaarheid zal de komende jaren fors toenemen. Deze 
ouderen hebben vaak complexe zorgvragen en behoefte 
aan ondersteuning, die gericht is op kwaliteit van leven, 

beter functioneren en meer zelfredzaamheid.

Binnen zorggroep Chronos is 
momenteel een goed functio-
nerend kernteam ouderenzorg 
aanwezig, bestaande uit:
• Karin de Bie, project-

manager
• Lianne van der Leeuw, zor-

gcoördinator en verpleeg-
kundig specialist

• Ilse van der Vaart, POH 
 consulent

• Erica Willems, POH 
 consulent

• Nathalie Beelen, kader-
huisarts ouderen -
geneeskunde

Achtergrond 
Zorggroep Chronos ’s-Hertogenbosch 
en omgeving (95 huisartsen, 78 POH’s, 
210.000 patiënten) is in 2017 gestart 
met het zorgprogramma ouderen-
zorg.  Chronos stelt zich ten doel de 
aan gesloten huisartsenpraktijken 
te  stimuleren en faciliteren bij het 
 op zetten, implementeren en uitvoeren 
van de zorg voor (kwetsbare) ouderen. 
Inmiddels nemen zo goed als alle huis-
artsen van de zorg groep deel aan het 
zorgprogramma ouderenzorg. 

In de meeste huisartsenpraktijken is 
de praktijkondersteuner somatiek het 
aanspreekpunt en de spil in de zorg 
rondom kwetsbare ouderen. Zorg-
groep Chronos heeft zich sinds de 
start van het zorg programma gericht 
op deskundig heidsbevordering van 
praktijkondersteuners en huisartsen, 
de  implementatie van VIP Samen-
werken als communicatie tool voor het 
zorgnetwerk rondom de patiënt en het 
uitwisselen van actuele  informatie en 
documenten via de website.

Er is een kernteam ouderenzorg 
geformeerd bestaande uit ervaren 
praktijkondersteuners ouderenzorg, een 
kaderhuisarts ouderengeneeskunde en 
een projectmanager. Dit kernteam kan 
ingezet worden voor praktijkbezoeken 

gangspunt, hulp bij opzetten en 
 implementeren van gestructureerde 
pro-actieve ouderenzorg

• Deskundigheidsbevordering in de 
vorm van scholing en intervisie
• Scholingscyclus met relevante 

onderwerpen gebaseerd op 
input vanuit de werkvloer

• Intervisiebijeenkomsten
• Kennisplatform (in ontwikkeling): 

bruikbare documenten en actuele 
informatie over de ouderenzorg 
voor de dagelijkse praktijk

• Implementatie van medicatie-
reviews en samenwerking met de 
apotheken

• Ontwikkeling van werkafspraken 
met hulpverleners in het netwerk; 
samenwerkingsafspraken JBH app

• Uitgebreide kennis en ervaring over 
inzet en implementatie van VIP 
Samenwerken als ondersteuning in 
de ouderenzorg

• Ruim netwerk van ervaren pro-
fessionals in de ouderenzorg uit 
alle domeinen van de zorg die wij 
 kunnen vragen om mee te denken.

en kennisoverdracht op de werkvloer. Er 
is een scholingcyclus samengesteld en 
uitgerold met deskundigen en externe 
sprekers. Enkele scholingen en work-
shops hebben al plaatsgevonden en zijn 
zeer goed geëvaluaeerd.

Bovenstaande biedt mogelijkheden om 
aangrenzende zorggroepen te laten pro-
fiteren van de expertise die inmiddels 
binnen zorggroep Chronos aanwezig 
is. Dit kan gaan om menskracht (POH 
consulenten, zorgmanager, kader-
huisarts ouderengeneeskunde) als ook 
om ideeën, scholingen en scholings-
materialen. Ruim voldoende kennis is 
aanwezig wat betreft uitleg en scholing 
rondom het gebruik van VIP Samenwer-
ken voor de ouderenzorg.

Vertrekpunt
De zorg voor kwetsbare ouderen in 
de huisartsenpraktijk is breed en 
omvat vele onderwerpen: medisch 
in houdelijke onderwerpen, maar ook 
het maken van zorgbehandelplannen, 
ACP, juridische kwesties en samen-
werking met het sociale domein en 
netwerkgeneeskunde. 

Het kernteam ouderzorg voorziet binnen 
de zorggroep in:
• Praktijkbezoeken op maat met 

de vraag van de praktijk als uit-



Zorggroep Chronos biedt de bestaand expertise ouderenzorg aan 
om te regionaal te zetten bij de aangrenzende zorggroepen. Aan-
grenzende zorggroepen, concreet Beroemd en Bib, kunnen gebruik 
maken van de aanwezige deskundigheid en van het kernteam. Dit 
leidt regio breed en in het adherentiegebied van één ziekenhuis 
(Jeroen Bosch ziekenhuis) tot samenhangende gestructureerde 
ouderenzorg in de eerste lijn. Dit komt de zorg voor kwetsbare ou-
deren ten goede.
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Doelstelling

De praktijkondersteuners en de 
huisartsenpraktijken zijn tevre-
den over de ondersteuning die zij 
krijgen vanuit hun eigen zorggroep. 
Middels een behoefte peiling bin-
nen de eigen zorggroep en in het 
eigen gebied kan er recht gedaan 
worden aan lokale verschillen.
De huisartsenpraktijk profiteert 
hiermee van een goede POH 
ouderen zorg met up-to-date ken-
nis met betrekking tot de gestruc-
tureerde ouderenzorg in de eerste 
lijn. De praktijkondersteuner kan 

gebruik maken van een cyclisch 
scholingsprogramma, kennis van 
experts en actuele informatie via 
een digitaal kennisplatform.
Wanneer praktijkondersteuners en 
huisartsen zich op het gebied van 
pro actieve ouderenzorg compe-
tent en deskundig voelen komt dit 
de zorg aan kwetsbare ouderen ten 
goede.

Er wordt een verdiepingsslag 
 gemaakt in de ondersteuning van 
de ouderenmodule door het bie-

den van een onderwijs programma, 
kennisplatform, ontwikkeling 
van VIP en het vastleggen van 
 samenwerkingsafspraken

Deskundigheidsbevordering
• Er is een cyclisch onderwijspro-

gramma ouderenzorg
• Bieden van een jaarprogram-

ma workshops ouderenzorg
• Kwaliteit van MDO verbeteren 

m.b.v. praktische workshop 
MDO door SOG en POH

Project REGIOPLAN OUDERENZORG

VIP ondersteunt als communica
tieplatform in de ouderenzorg
• Format aanleveren voor vastle-

ggen wensen rondom ACP en 
communicatie met thuiszorg/
familie en andere zorgverleners

• Workshops voor POH om ver-
dieping in het werken met VIP 
te bevorderen

• Ouderenzorgdashboard intro-
duceren en borgen in werk-
zaamheden

• Medicatereviews met apothe-
ker worden aangevraagd via 
VIP

• VIP wordt ingezet als communi-
catiemiddel voor MDO’s

Samenwerkingsafspraken vast
leggen
• Contact leggen met 2e 

lijn, samen ontwikkelingen 
 afstemmen en oppakken met 
als speerpunten voor dit jaar 
hartfalen en wondzorg

• Labelen van kwetsbare ou-
deren mogelijk maken in het 
ziekenhuis (JBZ)

• Werkafspraken omtrent oude-
renzorg vastleggen in KBZ app

• Samenwerkingsafspraak met 
SO vastleggen

Ontwikkeling kennisplatform
De website van Chronos dient als 
een basis voor het opzoeken van 

inhoudelijke informatie over oude-
renzorgonderwerpen

Faciliteren en verbeteren com
municatie met sociale domein
Samenwerking en afstemming met 
het sociale domein verbeteren: 
divers, bemoeizorg, enz.

Kwaliteitsverbetertraject poly
farmacie
Iedere kwetsbare oudere met 
 polyfarmacie krijgt jaarlijks een 
medicatiebeoordeling in 2020.



In 2025 geven mensen uit 
’s-Hertogenbosch en omstreken 
die een complexe wond hebben 
gehad, hun gezondheidswelzijn 
het hoogste cijfer in vergelijking 
met andere mensen met com-

plexe wonden in Nederland.

Het gezondheidswelzijn verbe-
teren van de patiënt/cliënt met 
een complexe wond in de regio 

’s-Hertogenbosch, het gezamen-
lijk bieden van optimale zorg op 
maat, onafhankelijk van waar de 

patiënt/cliënt zich in de keten 
bevindt.

VISIEMISSIE
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9 | Formulariumgericht Voorschrijven, 
EVS en werkafspraken app

De huisartsen, apothekers en 
tweedelijns specialisten in de 
regio ’s-Hertogenbosch e.o. 
voelen zich zeer verantwoordelijk 
voor  doelmatig voorschrijven en 
 doelmatig verwijzen. Vanuit dat 
perspectief is op initiatief van 
Chronos een driemaandelijks 
transmuraal multidisciplinair over
leg gestart met kaderhuisartsen, 
kaderapothekers en tweedelijns 
specialisten. Op landelijke afs-
praken en standaarden gebaseer-
de geneesmiddelen-formularia 
en verwijscriteria zijn tijdens dit 
overleg op maat gemaakt voor de 
regio. Ook in de scholingen is veel 
aandacht besteedt aan DV.

Ook voor 20192020 zullen met 
preferente zorgverzekeraars 
VGZ en CZ afspraken gemaakt 
worden over preferente midde
len en de beheersing van inzet 
van ( nieuwe en veelal dure) 
specialité’s.

Ook voor 2019-2020 
zullen met preferen-
te zorgverzekeraars 

VGZ en CZ afspraken 
gemaakt worden over 

preferente middelen en 
de beheersing van inzet 

van (nieuwe en veelal 
dure) specialité’s.

Via de app “werkafspraken JBZ JBH” ( gratis te downloaden uit de stores) zijn de actuele 
afspraken direct beschikbaar:

10
Wondzorg in de regio

 

OPERATIONEEL

Het aantal patiënten in de regio ‘s-Hertogenbosch met complexe of moei-
lijk helende wonden is groot en neemt verder toe, mede als gevolg van de 
 vergrijzing. Veelvoorkomende wonden zijn een diabetische voet, beenulcera, 
decubitus en post-traumatische wonden. Een wond die langer dan noo-
dzakelijk open ligt, betekent voor de patiënt minder gezondheidswelzijn. 
Wondzorg vraagt om een multidisciplinaire aanpak en coördinatie in de 
zorgketen.
Huisartsen, ziekenhuis, thuiszorgorganisaties en V&V sector in de regio ’s-Her-
togenbosch werken samen in een integraal wondzorgnetwerk, om het ge-
zondheidswelzijn van patiënten met complexe wonden in  ‘s-Hertogenbosch 

e.o. te verbeteren. Het gezond-
heidswelzijn neemt toe doordat 
de gemiddelde genezingsduur van 
complexe wonden afneemt en de 
wondbehandeling zoveel moge-
lijk in de thuissituatie plaatsvindt. 
Dit resulteert in besparing van de 
zorgkosten.

Begin 2019 zal het “wond-   zorg-
netwerk Den Bosch e.o.” opera-
tioneel zijn met deelname en bi-
jdragen van zorggroep Chronos, 
ziekenhuis JBZ en alle regionale 
VVT-instellingen:
• Inrichten van een team 

wondverpleegkundig specia-
listen

• Afspraken over gebruik en 
inkoop verbandmiddelen

• Kwaliteitsbevordering eerste 
lijn

• Eenduidige dossiervorming 
m.b.v. VIP samenwerken

Chronos huisarts Arjan Wensink is regio- 
vertegenwoordiger namens de huisartsen
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201911 | Chronos in cijfers

213.000

DBC patienten

Inwoners verzorgingsgebied

DM
COPD
CVRM
Atma

Ouderenzorg
GGZ

per inwoner 
voor het 

communica-
tiesysteem en 
datamanage-

ment

€ 1,50 6

ZORG-
PROGRAMMA’S

Kosten Overhead

14 %

 • 120 HUISARTSEN

 • 10 SPECIALISTEN JBZ 

 • 67 POH’S

 • 44 DIËTISTEN

 • 23 PODOTHERAPEUTEN

 • 36 APOTHEKERS

 • 3 DC’S

Aantal zorgverleners

Omzet ruim € 6.500.000

Onze preferente Zorgverzekeraars
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