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Zorgaanbodplan Gezondheidscentrum Didam 2018 
 
Voorwoord 
Het zorgaanbodplan 2018 is geschreven om enerzijds aan zorgverzekeraar Menzis een 
context te bieden op basis waarvan de toegekende middelen besteed zullen gaan worden, 
anderzijds geeft het de verschillende participanten binnen het gezondheidscentrum 
duidelijkheid met welke zorgmodules gewerkt gaat worden. 
 
Dit zorgaanbodplan voor 2018 is tot stand gekomen na intensief overleg met de huisartsen in 
Didam, de leden van de Raad voor Samenwerking en het cliëntenpanel. Er zijn meerdere 
bijeenkomsten georganiseerd en extra besprekingen zijn geïnitieerd om nog meer inhoud op 
te halen bij de verschillende participanten. Doel van deze besprekingen was om te komen tot 
een gezamenlijk zorgaanbodplan, waarin de samenwerking verder wordt versterkt, iedereen 
zich herkent, waarbij er sprake is van het nemen van verantwoordelijkheid voor de inhoud en 
bij de verdere uitwerking en implementatie eigenaarschap van projecten wordt benoemd. 
 
Niet alleen worden de zorgprogramma’s beschreven die binnen het gezondheidscentrum zelf 
worden uitgevoerd, ook de zorgprogramma’s in samenwerking met Onze Huisartsen uit 
Arnhem zijn van belang voor de bevolking van Didam. Daarnaast zijn er nog ondersteunende 
programma’s die de samenwerking verbeteren en zijn er een aantal innovatieve 
programma’s opgenomen.  
 
Met dit gedeelde en gedragen zorgaanbodplan 2018 heb ik alle vertrouwen in de toekomst, 
niet alleen voor 2018 maar ook voor de jaren erna, omdat een heel goed fundament gelegd 
is voor de eerstelijns zorg in Didam. 
 
Bert Meijer, directeur/bestuurder Gezondheidscentrum Didam. 
Januari 2018 
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1. Inleiding en achtergrond van zorgaanbodplan 
De vraag van mensen naar zorg wordt steeds uitgebreider en/of complexer. Steeds meer 
mensen zullen meerdere aandoeningen hebben die nadrukkelijker multidisciplinair 
behandeld moeten worden.  
Het gezondheidscentrum in Didam heeft veel verschillende participanten in huis en is 
daarmee goed gepositioneerd om naar de mens als geheel te kijken, de eigen regie van 
de patiënt te stimuleren en zo nodig te ondersteunen.  
Dat betekent dat via het gezondheidscentrum een enorme kracht aan multidisciplinaire 
zorg ingezet kan worden, om de zorg aan de inwoners van Didam zo snel als nodig, 
laagdrempelig, kwalitatief hoogwaardig en zorginhoudelijk op een hoog niveau te kunnen 
bieden. Deze aspecten komen ook weer terug in de visie van het gezondheidscentrum.  
 
Er zijn tot nu toe twee ontwikkelingen geweest die een positieve invloed hebben op de 
verbetering van de zorg. In de eerste plaats de ziekte specifieke ontwikkeling waarvan 
ketenzorg het voorbeeld is. Individuele aanpak, op basis van zorgstandaarden, een 
integrale bekostiging van 1 chronische ziekte, vaak ontwikkeld door zorggroepen, het 
zogenaamde disease management. Nadeel hiervan is de focus op 1 ziekte, waardoor 
versnippering optreedt in het zorgaanbod aan de patiënt.  
In de tweede plaats is er de ontwikkeling gebaseerd op de populatie, ondersteund met 
zorgprogramma’s, gefinancierd door geïntegreerde eerstelijns zorggelden (GEZ) (in 2018 
gaat dit Organisatie en Infrastructuur gelden heten (O&I)) module en uitgevoerd binnen 
de gezondheidscentra, de zogenaamde community care. 
De uitdaging is om deze twee bewegingen bij elkaar te krijgen en te komen tot een 
netwerk samenwerking. Van cruciaal belang is dat helder is wat er in de wijk gebeurt. 
Daar zit de kracht van een gezondheidscentrum. (1) 

 
Er zijn een aantal algemene ontwikkelingen en demografische cijfers die van belang zijn 
voor de toekomst van het gezondheidscentrum: 
1. De totale zorgbehoefte van de bevolking is scheef verdeeld, slechts 1% van de 

bevolking gebruikt 30% van de middelen(1). Daarnaast hangt de somatische en 
psychische problematiek van de bevolking samen met een lage sociaal economische 
status (SES) score, hoe lager de score, hoe ernstiger de problematiek. (1) Het 
onderscheiden van inwoners met een grote zorgbehoefte en een lage SES score in 
het gezondheidscentrum is een manier om de zorgkosten te kunnen beïnvloeden. 

 
2. Er zijn steeds meer patiënten die 1 of meer aandoeningen hebben. Steeds vaker is er 

sprake van multimorbiditeit. Er zijn 28 chronische aandoeningen bekend en in meer 
dan 80% van de situaties heeft een patiënt 2 of meer chronische aandoeningen. (1) 
Dit vraagt geen deeloplossingen per chronische ziekte maar een totaaloplossing voor 
de patiënt. (5)  

 
3. Ontwikkeling van triple aim, waarbij tegelijkertijd de ervaring van de zorg van de 

individuele patiënt wordt verbeterd, de algemene gezondheid van de bevolking wordt 
verhoogd en de kosten worden verlaagd. (2) Zicht op totale populatie is noodzakelijk 
om te komen tot substitutie en zelfzorg.  

 
4. De ziekenhuizen die zorg thuis willen leveren en middels E-Health-toepassingen de 

zorg willen monitoren doen dat zonder dat ze de capaciteit daadwerkelijk naar de 
eerste lijn brengen. Daadwerkelijke substitutie moet komen van het positioneren van 
specialisten in de eerste lijn, naast de huisartsen, om daarmee opnames te 
voorkomen. (1) Het is bekend dat de belangrijkste kostendrijvers in de zorg 
ziekenhuisopnames en medicatie zijn. (1) De verantwoordelijkheid voor de zorgkosten 
zal dan ook steeds meer komen te liggen bij de zorgprofessionals dan bij de 
zorgverzekeraars. (1) 
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5. Er zal steeds meer zelfmeting via smartphone, tablet en andere middelen gaan plaats 
vinden op het terrein van hartslag, bloeddruk suiker etc., zodat de cliënt continu op de 
hoogte is van zijn of haar eigen situatie. Gegevens zullen worden doorgestuurd naar 
een centrum, dat 24/7 bereikbaar is. Daar moet de huisarts op inspelen. (3) Het is dus 
van belang om als gezondheidscentrum met deze ontwikkelingen mee te bewegen.  

 
6. Met de ontwikkeling van positieve gezondheid staat ziekte en zorg niet meer centraal, 

maar gezondheid en gedrag. Er is ook een beperkende factor, namelijk dat slechts 
10% van de gezondheidsbeleving wordt beïnvloed door de gezondheidszorg. (4) 

 

 
2. Uitgangspunt en reikwijdte zorgaanbodplan 

Op basis van het zorgaanbodplan worden de middelen aangevraagd bij de preferente 
zorgverzekeraar Menzis die staan beschreven in de prestatie “Module geïntegreerde 
eerstelijnszorg voor samenwerkingsverbanden die rechtspersoonlijkheid bezitten”.  
Het gaat hierbij om drie belangrijke onderdelen: 
- Het ondersteunen van zorgprojecten 
- Het stimuleren van innovatietrajecten  
- De ondersteuning en infrastructuur van de multidisciplinaire zorgverlening.  

 
Het gezondheidscentrum stelt een zorgaanbodplan en een integrale begroting op. 
Door de overeenkomst aan te gaan is het gezondheidscentrum verantwoordelijk voor de 
organisatie van de multidisciplinaire zorg en dat de verzekerden de verschillende 
onderdelen op kwalitatief verantwoorde wijze en in onderlinge samenhang geleverd 
krijgen.  
 

3. Visie/missie 
Op landelijk niveau hanteert InEen, de landelijke belangen vertegenwoordiger van de 
eerstelijns zorg, de volgende visie: De eerste lijn speelt een sleutelrol in het behoud van 
de hoge kwaliteit van zorg die Nederland gewend is. Een krachtige eerste lijn, met de 
huisarts als spin in het web, vormt het fundament voor goede en betaalbare zorg. De 
zorg vertrekt vanuit de behoefte van de patiënt (persoonsgerichte zorg), heeft een 
proactieve aanpak en is resultaatgericht. Om de zorg dicht bij de patiënt te kunnen 
bieden zijn goed georganiseerde lokale en regionale huisartsen en 
eerstelijnsorganisaties nodig om de noodzakelijke randvoorwaarden te regelen. (6) 
 
Op plaatselijk niveau hanteren we de volgende visie: ‘Het Gezondheidscentrum Didam, 
waaronder ook het Doktershuis Didam, staat voor geïntegreerde, excellente zorg onder 1 
dak, zorg die gericht is op uw zorgvraag en die laagdrempelig wordt aangeboden’. 
Deze visie is met alle participanten in december 2015 vastgesteld. (7) 
 

Beide visies sluiten goed op elkaar aan. De participanten maken dit in het 
Gezondheidscentrum Didam mogelijk door de korte lijnen onderling, door preventie, 
innovatie, kwalitatief efficiënte zorg te bieden en goede bereikbaarheid voor alle inwoners 
van Didam en omstreken te bewerkstelligen. Het verder versterken van het belang van 
samenwerken en de samenwerking concretiseren is van cruciaal belang voor het 
gezondheidscentrum. Dit wordt verder uitgewerkt in de volgende hoofdstukken. 
De nieuwe Raad voor Samenwerking speelt een belangrijke rol in de uitwerking van de 
visie/missie. 
 
Het concept positieve gezondheid is in Nederland geïntroduceerd in 2012. In dit concept 
van Machteld Huber, wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van 
ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale 
levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is 
gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons 
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allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om 
te kunnen gaan. Daarmee biedt dit nieuwe gezondheidsconcept een alternatief voor 
de definitie van de World Health Organisation (WHO). (8) Deze ontwikkeling en wat het 
betekent voor Gezondheidscentrum Didam wordt verder uitgewerkt in 7.3. 

 
4. Organisatiestructuur Gezondheidscentrum Didam 

Per 1 juli 2017 heeft er een wijziging plaats gevonden in de organisatiestructuur. Het 
voormalige stichtingsbestuur, met gedelegeerde taken naar de directeur is omgevormd 
naar een Raad van Toezicht/Raad van Bestuursmodel waarbij de Governance code werd 
gehanteerd en nog steeds wordt toegepast. 
Het Gezondheidscentrum heeft per 1 juli 2017 een Raad van Toezicht bestaande uit drie 
externe leden met als voorzitter Petra Teunis, als secretaris Udo Vossen en als 
penningmeester Anja Stunnenberg. Eveneens per 1 juli is Bert Meijer begonnen in de 
functie van directeur/bestuurder. Daarnaast is er een Raad voor Samenwerking, die de 
bestuurder adviseert over zorginhoudelijke zaken en multidisciplinaire 
samenwerkingsaspecten. Naast deze organen is er een criterium commissie die de 
bestuurder adviseert over de toelating van zorgaanbieders en is er een cliëntenpanel die 
de bestuurder adviseert over patiënt gerelateerde zaken. In bijlage 1 is het organigram 
weergegeven. 

 
5. Doelstellingen om samenwerking verder invulling te geven 

In het voorwoord is al aangegeven dat er intensief overleg heeft plaats gevonden met de 
verschillende participanten en/of diens vertegenwoordigers. Zowel met de huisartsen als 
met de Raad voor Samenwerking hebben 3 gesprekken plaats gevonden. Met de 
cliëntenpanel is eenmaal gesproken. Er is wel degelijk sprake van samenwerking maar in 
de gevoerde gesprekken kwam nadrukkelijk naar voren dat de samenwerking nog verder 
geïntensiveerd kon worden. Door het voeren van de verschillende gesprekken is ook de 
betrokkenheid vergroot en is het draagvlak voor uitvoering van de verschillende 
zorgprogramma’s en zorgvernieuwingsprojecten gecreëerd. Voor het leveren van 
multidisciplinaire zorg is versterking van de samenwerking een belangrijke 
randvoorwaarde. De directeur van het gezondheidscentrum is hierin een belangrijke 
aanjager en motivator om dat te bereiken. De volgende activiteiten dragen bij om de 
samenwerking te versterken en uit te bouwen: 

 Meer gebruik maken van de aanwezige expertise; Het uitbouwen van interne 
samenwerkingsmogelijkheden om de zorgvraag van de patiënt binnen het 
Gezondheidscentrum Didam te kunnen beantwoorden door gebruik te maken van de 
aanwezige expertise; loopt geheel 2018 en wordt vorm gegeven door werklunches, 
themabijeenkomsten en/of speeddate. 

 Besluitvorming over een ondersteunend communicatiesysteem; Om de interne 
samenwerking ook daadwerkelijk te faciliteren en stimuleren zal in 2018 een besluit 
genomen worden over een ondersteunend communicatiesysteem. Op het niveau van 
afstemmen van zorg voor een patiënt zijn daar mogelijkheden via intranet, Siilo, 
OZOverbindzorg, zorgmail of een ander systeem. Uitgangspunt daarbij is dat het de 
zorgverlening aan de patiënt verbetert, dat de afstemmingsmomenten van de 
zorgverleners inzichtelijk worden en dat de structurele protocollenen hierin zijn 
opgenomen, dan wel gelinkt. 

 Samenwerkingsbijeenkomsten organiseren; Alle participanten hebben een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend in het verleden. Samenwerking en 
afstemming is binnen het gezondheidscentrum cruciaal. Het is van belang om 
hieraan een invulling te gaan geven en om met de verschillende participanten in 
gesprek te gaan. Uitvoering van een nul meting via een korte enquête geeft inzicht in 
de stand van zaken. Middels een aantal werklunches wordt hieraan verder invulling 
gegeven in geheel 2018. 

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/positieve-gezondheid/nieuwe-definitie-van-gezondheid-nodig/
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 In gesprek blijven; Om goed zicht, inzicht en gevoel te houden door de directeur 
zullen de verschillende overlegvormen regelmatig worden bijgewoond en zullen er 
ook individuele gesprekken plaats vinden. 

 Het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking via de inbreng van de Raad voor 
Samenwerking; loopt geheel 2018. Een vergaderschema is vastgelegd. 

 Met de komst van de Raad voor Samenwerking zal er een concrete vertaalslag 
komen naar beleid en waarbij helder wordt welke multidisciplinair overleg (MDO) 
en/of farmacotherapeutisch overleg (FTO) besprekingen er zijn geweest in het 
gezondheidscentrum onder andere met huisartsen en wijkverpleegkundigen. 

 Het uitbouwen van samenwerkingsmogelijkheden met lokale (sociaal team, thuis-  en 
welzijnsorganisaties) en regionale organisaties om patiënten binnen de eerste lijn 
optimale zorg te kunnen bieden; loopt geheel 2018. 

Het uiteindelijk einddoel is om te komen tot een betere zorgverlening aan de patiënt, 
betere kwaliteit van leven en minder hoge zorgkosten. De volgende zorgprogramma’s en 
zorgvernieuwingsprojecten dragen daar aan bij. 

 
6. Zorgprogramma’s en te bereiken resultaten 

In dit hoofdstuk worden de zorgprogramma’s beschreven waarvoor het 
gezondheidscentrum die vallen onder de financiering van de S3 gelden. Bij de 
zorgprogramma’s waarbij het gezondheidscentrum direct verantwoordelijk is, vindt 
een uitgebreidere beschrijving plaats. Bij de overige zorgprogramma’s is de 
beschrijving beperkt gehouden. 

6.1 Ouderenzorg 
Voor alle huisartsenpraktijken is de vervolgmodule integrale zorg voor kwetsbare 
ouderen 2018 gecontracteerd.  
Doel 

- Ouderen in een (mogelijk) kwetsbare positie worden vroegtijdig in kaart 
gebracht en in beeld gehouden om zodoende kwetsbaarheid te voorkomen, te 
stabiliseren, te verminderen of in sommige gevallen op te heffen.  

- Ouderen in staat te stellen langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving te 
kunnen blijven functioneren.  

 
Aanpak 

- Protocollaire afspraken en verdere samenwerking met het Sociaal Domein, 
welzijns- en mantelorganisaties. 

- Realisatie van een aanspreekpunt voor de kwetsbare oudere en 
mantelzorger. 

- De werkgroep ‘Ouderenzorg’ is geformeerd en bewaakt een uniforme 
werkwijze bij alle huisartsen en zorgt voor een inhoudelijke borging. 

- Een POH-O (praktijkondersteuner huisartsen ouderenzorg) en een POH-S 
(somatiek)zorgen voor een uniforme aanpak binnen de betrokken praktijken 
inzake casefinding, registratie, opzet spreekuur ouderenzorg volgens module 
Menzis.  

- OZOverbindzorg is uitgerold binnen het gezondheidscentrum, ook externe 
partijen zoals de gemeente zullen worden aangesloten. 

 
Resultaat, te behalen 

- Uitrol OZOverbindzorg naar alle zorgverleners na toestemming patiënt 
- Aanpassing ICPC classificatiesysteem 
- Inzet POH-O wordt als positief ervaren door patiënten.  
- Gezondheidscentrum Didam gaat werken met een kostenmonitor waarbij de 

huisartsen in Didam gespiegeld worden aan huisartsen die niet mee doen aan 
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de module ouderenzorg in de regio Achterhoek/Twente. Op deze manier 
wordt inzichtelijk of deze werkwijze ook goedkoper is. 

- Oudere patiënten met OZOverbindzorg in Didam ervaren minimaal 10% meer 
betrokkenheid en aandacht dan zonder deze voorziening. Te meten via een 
klanttevredenheidsonderzoek. 

Financiering 

De directe zorgverlening aan kwetsbare ouderen zal plaats vinden vanuit de 
module kwetsbare ouderen. De ondersteunende aspecten zullen gefinancierd 
worden vanuit de GEZ/O&I middelen. 

 Risico’s en risico beperkende maatregelen 

  Er is een mogelijk gebrek aan samenwerking 

 Uitvoeringsplan, zie bijlage 2 

 

6.2 Wondzorg 

Naast de al bestaande werkgroep wondzorg, die zich bezighoudt met de ontwikkeling 
van de wondkaart, komt er een stuurgroep wondzorg om de samenwerking tussen de 
verschillende partijen af te stemmen en te verbeteren. 

Doel  
- De patiënt zo lang als mogelijk binnen de eerste lijn te voorzien van optimale 

wondzorg volgens de nieuwste inzichten en verspilling van wondmateriaal te 
voorkomen en expertise optimaal in te zetten. 

- Herziening is een continu proces omdat er steeds nieuwe producten op de 
markt zullen komen.  

 
Aanpak 

- De herziening van de gehele wondkaart is begin 2018 afgerond. 
- De noodzakelijke training voor doktersassistentes/ POH-ers om met de 

wondkaart efficiënt te kunnen werken is uitgevoerd eind eerste kwartaal. 
- Samen met thuiszorgorganisaties het gebruik van de wondkaart invoeren en 

afspraken maken over eenduidig gebruik. 
- Registratie van voorgeschreven wondmateriaal voor welk type wond (de top 

5) plus effectgenezing en dit evalueren. 
- Invoeren verbeterplan wondkaart 
- Gebruik te maken van een beperkt aantal wondmaterialen. 
- Aantrekken van een projectleider ‘Wondzorg’ die de samenwerking met 

wijkverpleegkundigen van thuisorganisaties en de 2e lijn gaat stroomlijnen, 
waardoor expertise optimaal wordt benut en verspilling, waar mogelijk, 
voorkomen wordt.  

Resultaat 

- Iedereen in de gehele samenwerking heeft de wondkaart in bezit en werkt 
ermee. 

- Training voor doktersassistentes/ POH-ers heeft plaats gevonden. 
- Thuiszorgorganisaties werken er ook mee 
- Registratie van voorgeschreven wondmateriaal voor welk type wond (de top 

5) plus effect genezing en dit evalueren. 
- Door gebruik te maken van een beperkt aantal wondmaterialen is er minder 

verspilling en daardoor minder kosten. 
- Opstellen businessplan en aantonen kostenvermindering, eind tweede 

kwartaal gereed 
- Ketenzorg wondprotocol is opgesteld tussen de verschillende betrokken 

partijen uit de eerste en tweede lijn. 
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- Projectleider ‘Wondzorg’ die de samenwerking met wijkverpleegkundigen van 
thuisorganisaties en de 2e lijn gaat stroomlijnen, is benoemd. 

Financiering 

- De directe zorgverlening aan patiënten met een wondzorg zal plaatsvinden 
vanuit segment 1 en 3. De ondersteunende aspecten zullen gefinancierd 
worden vanuit de GEZ/O&I middelen. 

Risico’s en risico beperkende maatregelen 

Er is mogelijk een gebrek aan samenwerking. 

Er is geen projectleider wondzorg 

Uitvoeringsplan wondkaart, zie bijlage 3 

Implementatieplan afstemming wondzorg, zie bijlage 4 

 
6.3 COPD (chronic obstructive pulmonary disease)Astma 
In het kader van een uniforme aanpak in een gestructureerd zorgtraject is door de 
huisartsenpraktijken ervoor gekozen om de COPD zorg onder te brengen bij Huisartsenzorg 
Arnhem. Wel blijft samenwerking en afstemming binnen het gezondheidscentrum van 
belang. Daarom wordt dit zorgprogramma vermeld in het zorgaanbodplan. 
 

6.4 CVRM (cardiovasculair risicomanagement) 

In het kader van een uniforme aanpak in een gestructureerd zorgtraject is door de 
huisartsenpraktijken ervoor gekozen om de CVRM zorg onder te brengen bij Huisartsenzorg 
Arnhem. Wel blijft samenwerking en afstemming binnen het gezondheidscentrum van 
belang. Daarom wordt dit zorgprogramma vermeld in het zorgaanbodplan. 
 

6.5 DM (diabetes mellitus) 

In het kader van een uniforme aanpak in een gestructureerd zorgtraject is door de 
huisartsenpraktijken ervoor gekozen om de DM zorg onder te brengen bij Huisartsenzorg 
Arnhem. Wel blijft samenwerking en afstemming binnen het gezondheidscentrum van 
belang. Daarom wordt dit zorgprogramma opgenomen in het zorgaanbodplan. 
De huisartsenpraktijken nemen al enkele jaren deel aan deze keten, dit loopt zeer goed en 
de huisartsen in Didam hebben de hoogste cijfers in de Benchmark. (12) 

 
 
7.Zorgvernieuwingsprojecten 
Bij de zorgvernieuwingsprojecten gaat het daadwerkelijk om initiatieven die nog niet eerder 
zijn uitgevoerd binnen het gezondheidscentrum en waarbij de verwachting is, op basis van 
ervaringen elders, dat het project een toegevoegde waarde heeft voor de inwoners van 
Didam. 

 
7.1. Sonozorg 

Er zijn een aantal besprekingen gevoerd met Sonozorg omtrent het leveren van echografie in 
het gezondheidscentrum Didam op basis van eerstelijns diagnostiek. Hiermee wordt het voor 
de inwoners van Didam makkelijker gemaakt, is er geen reistijd naar omliggende 
ziekenhuizen en worden de kosten beperkt voor de patiënt in het kader van het eigen risico. 
Startdatum wordt 1 januari 2018. (11) 

Doel: 

- Verbetering van kwaliteit dienstverlening voor de patiënt: onderzoek op bekende 
locatie, dichtbij in de wijk; 



10 
 

- Kostenbesparing voor patiënt (geen vervoer/parkeerkosten), die bij juiste prijsstelling 
ook geen eigen risico hoeft te betalen; 

- Samenwerking leidt tot deskundigheidsbevordering van de huisartsen; 
- Geen extra belasting voor huisartspraktijk. Verwijzing kan plaatsvinden via digitale 

portaal van Sonozorg 
- Uitslagrapportage zal verlopen via Edifact rapportage. 

Aanpak: 

- Huisarts verwijst via digitale agenda naar Sonozorg 
- Echografie op locatie, dinsdagochtend op de begane grond. 
- Beoordeling door echografist of radioloog, beleid door huisarts 
- Korte lijnen en daardoor dicht bij de patiënt 

Resultaat 

- Op basis van het patiënttevredenheidsonderzoek geeft de patiënt aan diagnostiek in 
het gezondheidscentrum als positief te ervaren. 

- Er is sprake van een reductie van het aantal doorverwijzingen dat kan uitgroeien tot 
20% op basis van eerdere ervaringen van Sonozorg. 

 Financiering 

- De directe zorgverlening aan patiënten met een echozorg zal plaatsvinden vanuit 
segment 1 en 3. De ondersteunende aspecten zullen gefinancierd worden vanuit de 
GEZ/O&I middelen. 

  Risico’s en risico beperkende maatregelen 

Er meer echo’s gemaakt worden 

Onvoldoende of geen deskundig personeel 

Te weinig verwijzingen 

  Implementatieplan, zie bijlage 5 

 

7.2 POH Jeugd GGZ 

De gemeente Montferland is sinds januari 2015 verantwoordelijk voor het regelen van 
jeugdhulp en voor de uitgaven hiervoor. In Nederland is het zo geregeld dat huisartsen 
rechtstreeks mogen verwijzen naar de jeugdhulp zonder tussenkomst van de gemeente. In 
Montferland is dit niet anders. Hierdoor verwijzen zij veelal rechtstreeks naar geïndiceerde 
(specialistische) jeugdhulp en wordt de stap naar het voorliggend veld of korte begeleiding 
door het Sociaal Team overgeslagen. De kosten van de doorverwijzingen vanuit huisartsen 
zijn voor rekening van de gemeente. De verwachte startdatum is 1 januari 2018. 
Dit onderdeel is vermeld in het zorgaanbodplan om hiermee het belang van samenwerking in 
het sociale domein te onderstrepen. Het implementatieplan is uitgewerkt in bijlage 6. 
 

7.3 Introductie positieve gezondheid 

In 2018 wordt een begin gemaakt met de introductie van het begrip positieve gezondheid. 
Met ondersteuning van Proscoop (regionale ondersteuningsorganisatie, heette eerder 
Caransscoop) komen tot een plan van aanpak om per 1 juli 2018 te gaan werken conform de 
uitgangspunten van positieve gezondheid. Op basis van ervaringen elders in het land is het 
mogelijk om te komen tot een reductie van 25% verwijzingen naar de tweede lijn in drie jaar 
tijd. Uit onderzoek blijkt ook dat het aantal patiënten dat bloed laat prikken met 23% kan 
worden verminderd. (9) In het plan van aanpak wordt het doel, de aanpak, het resultaat, de 
financiering en de risico’s en risico beperkende maatregelen beschreven. 
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7.4 Teledermatologie 

Met teledermatologie kunnen regionale dermatologen laagdrempelig op afstand 
geconsulteerd worden. Via een beveiligde internetverbinding worden huidfoto’s, anamnese 
en aanvullende informatie uitgewisseld. Deze worden beoordeeld door dermatologen in het 
ziekenhuis. Uitslagen komen rechtstreeks in het HIS van de huisarts. Alle grote 
zorgverzekeraars werken met Ksyos en vergoeden de eigen bijdrage van de patiënt, behalve 
Menzis. Verwachting van Ksyos is dat Menzis binnenkort ook gaat vergoeden. In zowel het 
Rijnstate ziekenhuis in Arnhem als in het Slingelandziekenhuis in Doetinchem, is de 
infrastructuur al aanwezig. (10) 

 
 
 
De hier onder beschreven projecten (7.5 t/m 7.11) zijn mogelijke zorgprogramma’s in de 
komende jaren. Een werkplan dient nog te worden beschreven. 
 

7.5 Doorverwijzing fysiotherapie 2e naar 1e lijn hartrevalidatie 
Patiënten voor wie het onmogelijk is om het beweegprogramma te volgen in het ziekenhuis 
vanwege logistieke redenen zoals afstand en/of vervoersproblematiek, hoge leeftijd of co 
morbiditeit zoals  b.v. CVA, Parkinson, COPD worden doorverwezen naar de eerstelijns 
fysiotherapie. De fysiotherapie in het gezondheidscentrum in Didam gaat starten met een 
proef om patiënten in Didam in plaats van Arnhem te ondersteunen bij de hartrevalidatie.  
Het zal gaan om zowel individuele training, als groepstraining (bv. combi maken met COPD, 
DM en cardiologie patiënten in één groep). Er is een schriftelijke terugrapportage aan 
Ziekenhuis Rijnstate na afloop van het beweegprogramma. 
Een plan van aanpak wordt nog uitgewerkt. 

 

7.6 Palliatieve zorg (in samenwerking met coöperatie IJsselstromen, Doesburg) 

‘Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en 
hun naasten, die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het 
voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige 
beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale 
en spirituele aard’ (WHO, 2002). 

Vele ongeneeslijk zieke mensen brengen hun laatste levensfase thuis door. De medische 
zorg voor hen valt op dat moment onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. Palliatieve 
thuiszorg heeft tot doel om voor patiënten met palliatieve zorgbehoeften de zorg thuis zo 
goed mogelijk te laten verlopen. Binnen het gezondheidscentrum gaan we onderzoeken hoe 
en op welke wijze we willen komen tot een zorgprogramma. 

Het plan van aanpak wordt nog geschreven in samenwerking met IJsselstromen in 
Doesburg. Mogelijk sluiten nog twee gezondheidscentra zich hierbij aan.  

 

7.7 Zorgprogramma volwassen cliënt met angst of depressie 
Doel: 
De kwaliteit van de zorg rondom de cliënt met angst en depressie binnen de eerste lijn 
vergroten door tijdig efficiënte hulp aan te bieden, waardoor minder verwijzingen naar 
specialistische zorg in tweede lijn noodzakelijk is of waardoor alsnog efficiënte zorg verleend 
kan worden aan de cliënt die op de wachtlijst staat voor tweedelijns zorg. 
Kartrekker: Erwin Prins POH GGZ / Manon Hoftiezer, fysiotherapeut. 
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7.8 Zorgprogramma SOLK volwassenen 
(SOLK = somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) 
Doel: 
Door multidisciplinaire afstemming van doelen, eenduidige communicatie, korte intensieve 
begeleiding en vroegtijdige multidisciplinaire interventie de zorg voor cliënten met SOLK  
efficiënt maken binnen de eerste lijn.  
Voorkomen dat matige SOLK uitmondt in ernstige SOLK en cliënten met ernstige SOLK 
gepaste zorg kunnen leveren tijdens de wachttijd op aanvullende zorg.  
Kartrekker: Manon Hoftiezer Psychosomatisch fysiotherapeut. 
 

7.9 Zorgprogramma SOLK kinderen 
Doel: 
Multidisciplinair willen we op een plezierige en kindvriendelijke manier kwalitatief 
hoogstaande zorg aanbieden aan kinderen en jongeren met functionele klachten. Het doel is 
om de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten.  Er wordt gestreefd dat het kind 
beter functioneert op fysiek, mentaal en sociaal niveau. 
Kartrekker: Marlous Gerritsen, fysiotherapeut. 

 
7.10 Zorgprogramma slaapproblematiek 
Doel: 
Een verstoord slaap-waakritme en slaapproblemen vormen een risicofactor voor psychische 
klachten. Door vroegtijdige signalering en interventie voorkomen van psychische klachten.  
Tevens kan door inzet van behandeling het gebruik van slaapmedicatie worden 
gereduceerd. 
Kartrekker: Manon Hoftiezer 

 
7.11 Zorgprogramma voor de cliënt met of na kanker 
Doel: 
Multidisciplinair willen we kwalitatief hoogstaande zorg aanbieden aan volwassenen tijdens 
en na afloop van de medische behandelingen. Het doel is dat elke patiënt met klachten door 
de ziekte en de behandeling hiervan tijdig en op maat zorg krijgt. 
 
Oncologie netwerk Didam: 

Via het oncologie netwerk Didam willen we mensen met kanker en hun naasten in contact 
brengen met de juiste hulpverleners. Het is belangrijk dat snel de juiste persoon gevonden 
kan worden. Belangrijk hiervoor is dat er een sociale kaart opgesteld wordt. 
Kartrekker: Marlous Gerritsen, fysiotherapeut. 
 

8. Overige deelprojecten: 

- Er loopt een pilot project van MEE ‘Lekker lang gezond leven in Didam’ voor 
gezinnen met een lage SES (geschat aantal 500 in Didam). Getracht wordt door 
samenwerking te komen tot een overzichtelijk aanbod voor inwoners van Didam met 
inschakeling van lokale, reeds bestaande organisaties. Loopt door in 2018. 
(MEE ondersteunt mensen met een beperking) 

- Zorgprogramma ‘Kinderen met Overgewicht’. Zorgverleners (diëtiste, 
kinderfysiotherapeute en psycholoog) in het Gezondheidscentrum ondersteunen in dit 
zorgprogramma, samen met een gezinscoach van de GGD, kinderen met ernstig 
overgewicht om weer te komen tot een gezonde levensstijl met een goed zelfbeeld. 
Krijgt een vervolg in 2018. 

- De samenwerking met leden van het Sociaal Team, de beleidsmakers en de 
wethouder Sociale Zaken verloopt voorspoedig. Onder ‘Ouderenzorg’ is reeds 
aandacht besteed aan de digitale OZOverbindzorg. In 2018 gaat de gemeente en het 
sociaal team gebruik maken van OZOverbindzorg.  
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- Werkgroep Geriatrienetwerk, uitwisseling van kennis en expertise vindt ook in 2018 
plaats. 

- In samenspraak met Menzis onderzoeken van de mogelijkheden van invoering van 
populatiemanagement. 

- De ontwikkeling van zelfmanagement zal de komende jaren snel gaan. Van belang is 

om die ontwikkeling goed in de gaten te houden en hierop te anticiperen. Loopt in 

2018. 

- Samen met andere gezondheidscentra aanstellen van een functionaris datalek, 

functionaris gegevensbescherming cliënten, klachtenfunctionaris en 

vertrouwenspersoon. Afronding voor 1 mei. 

- Bestaande overleggen; apotheek-huisartsen over polyfarmacie (1x6 weken); overleg 

huisartsen-thuiszorg1x6 weken); overleg kaderarts-huisartsen; afstemming kaderarts-

fysiotherapie; POH GGZ overleg met sociaal team en eerstelijns psychologen+ POH 

overleg met diëtiste en diverse ad hoc besprekingen, waarbij de korte lijnen zeer 

belangrijk zijn. 

 

Voetnoten: 

1. Marc Bruijnzeels, directeur Jan van Es Instituut, lezing op 26 oktober 2017, O&I en 

de ontwikkelingen in de eerste lijn. 

2. Hiltjo Graafland, mede-oprichter De Nije Veste, tevens bestuurslid LHV kring Midden 

Nederland en Hoofd auditor NPA, lezing op 1 november 2017, O&I gelden aan de 

hand van praktijkvoorbeeld “Nijkerk” 

3. Maaike Heijltjes, hoofdredacteur, Zelfmeting gaat de komende drie jaar echt groot 

worden, Medisch Ondernemen, 25-08-2017 

4. Machteld Huber, Institute for positive health, lezing Masterclass 13 september 2017. 

5. Carolien Baan, Hoogleraar Tranzo Tilburg, lezing Masterclass, 25 oktober 2017. 

6. InEen, onmisbaar fundament voor een toekomstbestendige zorg, mei 2017 

7. Irene Sueters, Zorgaanbodplan 2016 Gezondheidscentrum Didam, voorjaar 2016 

8. Machteld Huber, positieve gezondheid, Zorgvisie, 24-10-2017 

9. Bert Bukman, positieve gezondheid: 25 procent minder verwijzingen naar tweede lijn, 

Zorgvisie, 24-10-2017. 

10. Ksyos, folder geen datum  

11. Sonozorg, folder geen datum  

12. Populatie, Zorgstraat DM, kwartaal 4-2017. Doktershuis Didam. 

 

Bijlage 1: Organigram 

Bijlage 2: uitvoeringsplan module ouderenzorg 

Bijlage 3: uitvoeringsplan wondkaart 

Bijlage 4: Implementatieplan afstemming wondzorg eerste-tweede lijn 

Bijlage 5: Implementatieplan Sonozorg 

Bijlage 6: Implementatieplan POH jeugd GGZ 

Bijlage 7: Wijkscan Didam, Proscoop 

Bijlage 8: Toelichting op begroting en begroting 2018 

 


