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Voorwoord
Voor Het Huisartsenteam stond 2018 voor een 
belangrijk deel in het teken van bezinning 
op de toekomst. Onze kernwaarden geven 
hierbij houvast: toegankelijke en kwalitatief 
hoogwaardige zorg, innovatie en een hoog 
 groepsgevoel.

Landelijk speelde het initiatief: ‘De juiste zorg op 
de juiste plek’. Ook Het Huisartsenteam heeft met 
dit als uitgangspunt gekeken welke initiatieven 
hierbij aansluiten. In onze regio spelen belangrijke 
factoren een rol die keuzes voor de toekomst van 
essentieel belang maken. Natuurlijk de toenemen-
de   vergrijzing en daarmee toenemende aantallen 
ouderen met diverse klachten, chronische ziek-
ten en divers medicijngebruik. Maar ook de toe-
nemende arbeidsmarktproblematiek. Een tekort 
aan doktersassistenten en huisartsen komt snel 
op ons af. Als we hier niet op anticiperen zullen 
niet alle  inwoners in onze regio van huisartsen-
zorg voorzien kunnen worden. In 2018 hebben de 
 huisartsen van HHT hier uitvoering over gedacht 
en gesproken. 

Dit jaar hebben we veel plannen verder uitgewerkt. 
De meest in het oog springende besluiten zijn 
de gezamenlijke telefonie en het onderzoek naar 
een gezamenlijke IT-oplossing. We hebben hard 
 gewerkt aan de ontwikkeling van de app   

‘Het Huisartsenteam’. 

Het gebruik hiervan neemt in een snel tempo toe, 
zelfs veel sneller dan de landelijke trend. We keken 
verder naar integratie van slimme technologie zoals 
SkinVision, consultvoorbereiding en triage. 

Voor onze organisatie is dit jaar veel aandacht  gegaan 
naar de onderhandelingen met CZ (en via haar met 
alle zorgverzekeraars) over een nieuw contract. 
 Hierbij zijn we voor de komende vijf jaar een contract 
aangegaan dat het mogelijk maakt veranderingen 
in IT door te voeren. Ook biedt het mogelijkheden 
voor persoonsgerichte zorg en een ‘Lean’ manier 
van  werken. En bovenal natuurlijk het leveren van 
 kwalitatief goede zorg aan onze patiënten! 

De stabiele basis die we nu hebben gaat ons  
de komende jaren helpen om de ontwikkelingen  
en veranderingen aan te kunnen. 

 Jan Frans Mutsaerts

 

Toegankelijke 
en kwalitatief 

hoogwaardige zorg, 
innovatie en 

een hoog 
groepsgevoel
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Missie en visie
Als vooruitstrevende huisartsen onder steunen  
wij elkaar optimaal in het gezamenlijk realiseren 
van toegankelijke en kwalitatief  hoogwaardige 
huisartsgeneeskundige zorg. Dit doen we in 
 samenwerking met andere zorgaanbieders en  
in een snel veranderend zorglandschap. 

Waar staan we voor?

Ontwikkelingen in de zorg vragen om de  door - 
 ontwikkeling van onze organisatie. Vergrijzing is  
een belangrijk aspect, evenals het persoonlijk   
maken van zorg. We streven naar zorg die nóg  
dichter bij de patiënt staat. Verbetering van de 
 gezondheid van de inwoners, kwaliteit en het 
 betaalbaar  houden van zorg is belangrijk.  
Ook met een tekort aan dokters assistentes, 
praktijkonder steuners en  huisartsen. 

Hoe houden we het behapbaar?  

a Samenwerken in de regio.
b Persoonsgerichte zorg bieden aan chronisch 

 zieken en kwetsbare groepen. We weten wie 
onze patiënten zijn en wat zij willen of nodig 
 hebben. 

c Het aanbieden van Gecombineerde Leefstijl 
 Interventie (GLI). 

d Blijven zorgen voor goede kwaliteit van zorg.
e Anticiperen op arbeidsmarktproblematiek.
f Door het onderling uitwisselen van onze kennis 

en expertise zijn we een kenniscentrum.
g Onze aangesloten praktijken staan voor 

 bereikbaarheid, beschikbaarheid en 
 toegankelijkheid. We gebruiken hiervoor o.a. 
 slimme en innovatieve technologie. 

h Privacy en informatiebeveiliging zijn geborgd 
 conform wet- en regelgeving.



Jaarverslag 2018 Het Huisartsenteam

Feiten en cijfersMissie en visie Zorgprogramma’sVoorwoordInhoud

Zorgprogramma’s

 Astma/COPD
 Diabetes/Hart- en vaatziekten
 Stoppen met roken
 Leefstijl
 GGZ
 Ouderenzorg

6

Algemeen



7

Astma/COPD

• Uitvoering van de 3-jaarlijkse kwaliteitsaudit  
longfunctie bij praktijkondersteuners.

• Verkenning en voorbereiding van de eHealth  
tool bij het terugdringen van longaanvallen.

• Kwaliteitsbewaking longfunctieonderzoek  
door deelname aan CASPIR-cursus door  
huisartsen en praktijkondersteuners.

• Deelname Transmuraal Overleg Astma/COPD  
door huisartsen en praktijkondersteuners. 

Feiten en cijfersMissie en visie Zorgprogramma’sVoorwoordInhoud
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2017

Astma/COPD  
patiënten

2629
3964

Hoogtepunten

2018

Algemeen
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Diabetes/
Hart- en vaatziekten
Hoogtepunten

• Zorg dicht bij de patiënt: insulinecursus  
voor de patiënt terug in de praktijk bij de 
praktijk ondersteuner.

• Verdere versterking van de voetzorg door 
de  directe samenwerking met zowel 
 podo therapeuten als pedicures. 

• Realisatie verdere verbinding tussen de  
zorg voor diabetes, hart- en vaatziekten.  
Dit is terug te zien in de gemeenschappelijke 
scholing ‘Meet the Expert’. 

Waar we trots op zijn  

• De samenwerking met experts op het gebied  
van kwaliteitsverbetering van de longzorg.

• Het belang dat onze praktijkmedewerkers  
hechten aan het investeren in groei en kwaliteit. 

• De gezamenlijke ambitie van de patiënten
verenigingen en zorgverleners voor    
toekomst bestendige zorg.

• Ketenpartners weten ons en elkaar te vinden door 
een laagdrempelige manier van samenwerken.  

Feiten en cijfersMissie en visie Zorgprogramma’sVoorwoordInhoud
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CVRM patiënten
2018

Diabetes patiënten
2018

6.300 

17.089

5.791

15.369

2017

2017

Algemeen
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Stoppen 
met roken
Patiënten van Het Huisartsenteam die willen  
stoppen met roken begeleiden we op meerdere 
manieren. Zij kunnen kiezen uit groeps begeleiding, 
telefonische coaching of persoon lijke  begeleiding. 
Deze werkwijze heeft mooie  resultaten laten zien.

In 2018 begeleidde Het Huisartsenteam in 
 samenwerking met SineFuma 112 personen bij  
het stoppen met roken. Van deze groep rondden  
101 personen het begeleidingsprogramma af en  
stopten maar liefst 92 personen met roken!  
Het grootste deel hiervan bestond uit mensen  
met hart- en  vaatziekten. 
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2017

2018

100

gestopt met roken

92

112 personen 
zijn begeleid bij het  
stoppen met roken.

101 personen  
hebben het programma 

afgerond. 

Waar we trots op zijn  

De belangrijke bijdrage die we samen met onze 
huisartsenpraktijken leveren aan het bereiken van 
een rookvrije generatie.

Algemeen
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Waar we trots op zijn  

De bereidheid van zowel de patiënt als de 
 zorg verlener om te investeren in de eigen 
 ontwikkeling en daarmee het verbeteren van 
 persoonsgerichte zorg. 

2018 was ook het jaar van onze succesvolle 1e 
deelname aan de Nationale Diabetes  Challenge 
van de Bas van de Goor Foundation! Samen 
met de Diabetesvereniging Nederland (DVN), 
zorggroepen HZG, Zorggroep West-Brabant, 
 Zorroo, Star-shl, Breda Actief, de gemeenten 
Breda en Roosendaal en Decathlon namen zo’n 
100  patiënten deel aan de Slot  Challenge in 
 Amsterdam eind september. In de 20  weken 
 hiervoor werkten we actief aan conditie-
verbetering met wekelijkse wandelingen. 
 Zorgverleners en vrijwilligers begeleidden  
deze wandelingen. 

Hoogtepunten

• Samen met het Centrum voor patiënt-
ervaringen, praktijkmedewerkers en het 
 ondersteunend team verkenden we hoe  
we de implementatie van  persoonsgerichte 
zorg naar een volgende fase konden tillen.  

• De patiëntenvereniging als vaste 
 vertegenwoordiging aan de overlegtafel. 

• We troffen voorbereidingen voor de 
 implementatie van het programma  
Coaching op Leefstijl (CooL). 

Leefstijl
deelnemers

2018

75

Algemeen
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GGZ

Waar we trots op zijn  

De hoge mate van tevredenheid bij de patiënt  
met psychische problematiek en bij onze samen
werkende ketenpartners. Dit is het resultaat van 
onze huidige, intensieve samenwerking rondom  
de patiënt. 

Onze zorg rondom de patiënt met psychische 
problematiek kenmerkte zich door een goed 
 afgestemde multidisciplinaire samenwerking.  
De rol van casemanager, ingevuld door de  
POH-GGZ, was hierin van groot belang.  
Hierdoor kreeg de GGZ-patiënt de best  passende 
zorg van de juiste zorgverlener op het juiste 
 moment. In dit zorgproces kreeg eHealth steeds 
meer een plaats.

Hoogtepunten

• De patiënt kon deelnemen aan een training  
mindfulness of assertiviteit.

• Een consulterend psychiater ondersteunde de 
zorg in de praktijken. Hij hielp specifieke vragen 
rondom de zorg voor de patiënt in de huisartsen-
praktijk te beantwoorden. 

• We voorzagen alle praktijken en onze ketenpart-
ners van een rapportage met de zorgresultaten 
met het doel deze verder te verbeteren.

• Inmiddels is er een digitale sociale kaart  
beschikbaar, waardoor praktijken inzage hebben 
in het zorgaanbod van onze samenwerkende 
keten partners. 

4145  
3.784

2017

GGZ patiënten
2018

Algemeen



12

Feiten en cijfersMissie en visie Zorgprogramma’sVoorwoordInhoud

Jaarverslag 2018 Het Huisartsenteam

Waar we trots op zijn  

Onze programmatische aanpak leidt tot 
 geïntegreerde zorg voor (kwetsbare) ouderen  
zodat zij bij voorkeur thuis kunnen blijven wonen 
met behoud van kwaliteit van leven.  

De kernteams ouderenzorg namen een centrale  
positie in de zorg voor kwetsbare ouderen in.  
Dit jaar werden zij uitgebreid met een apotheker 
en een casemanager dementie. 

We werkten volgens een programmatische  
aanpak die in 2018 onder de paraplu van 
 ‘Verbonden in Zorg’ in de regio werd uitgerold.  
Ditzelfde gold voor de gezamenlijk ontwikkelde 
zorgpaden (dementie, vallen en polyfarmacie). 

Hoogtepunten

• We maakten een start met de (digitale) aan sluiting 
van paramedici bij ons zorgprogramma.

• Met beide ziekenhuizen (Amphia en Bravis)  waren 
we in gesprek om tot transmurale afspraken te  
komen bij een acute of geplande opname van  
een kwetsbare oudere in het ziekenhuis.

• Er was voortdurende aandacht voor deskundig-
heidsbevordering van de zorgprofessionals in onze 
praktijken op het gebied van multimorbiditeit,  
samenwerking en algemene ontwikkelingen in  
de ouderenzorg.

Ouderenzorg
2018

1.707

Ouderenzorg

1.538
2017

Algemeen
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Patiënten en zorgverzekeraars
Patiënten in een zorgprogramma Zorgverzekeraars

Astma/COPD 2.629

Diabetes 6.300 

CVRM 17.089 

GGZ 4.145 

Ouderenzorg 1.707

Totaal patiënten zorggroep 118.202

Astma/COPD (2,2%)

Ouderenzorg (1,5%)

CVRM (14,5%)

GGZ (3,5%)

Diabetes (5,3%)

Astma/COPD (2,2%)

Ouderenzorg (1,5%)

CVRM (14,5%)

GGZ (3,5%)

Diabetes (5,3%)

CZ (57%)

VGZ (17%)

Zilveren Kruis (15%)

Multizorg (5%)

Menzis (5%)

DSW (1%) 

Overig (0%)

CZ (57%)

VGZ (17%)

Zilveren Kruis (15%)

Multizorg (5%)

Menzis (5%)

DSW (1%) 

Overig (0%)
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Zorgverleners en ketenpartners 

Praktijkmedewerkers

Huisartsen

Hidha’s en waarnemers

Doktersassistenten 

POH-GGZ

POH-S

240

48

24

101

21

46

Zorgverleners Ketenpartners

Pedicures    

Diëtisten    

Podotherapeuten  

Psychologen   

Specialisten ouderenzorg 

Wijkverpleegkundigen 

83

39

30

135

15

25

Algemeen
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Jaarrekening
Jaarrekening 2018 2017

Eigen vermogen 18.000 18.000

Resultaat 10.024 14.110

Omzet ketenzorg 9.184.120 8.657.189

Netto resultaat 0 0

Totale zorgkosten 7.503.010 7.359.552

ICT 459.381 435.765

Overhead 1.101.285 1.057.060

Verrekend met  
zorgverzekeraar

110.420 - 209.298

Algemeen



17

Feiten en cijfersMissie en visie Zorgprogramma’sVoorwoordInhoud

Jaarverslag 2018 Het Huisartsenteam

	ICT
 Scholing
 Cliëntenraad
 Communicatie
 Kwaliteit

Algemeen

Algemeen



Jaarverslag 2018 Het Huisartsenteam

18

Inhoud Voorwoord Zorgprogramma’s Feiten en cijfersMissie en visie

ICT
Het Huisartsenteam loopt voorop in ICT- 
innovaties. Wie zorg digitaal wil ontvangen, 
heeft hiervoor de mogelijkheid. We  streven 
naar excellente (digitale) bereikbaarheid en 
 toe gankelijkheid. De inzet van digitale hulp-
middelen zoals e-consulten, gestructureerde 
vragenlijsten en de “Huisartsenteam” app stelt 
de patiënt centraal.  Doordat we hiermee ook 
de zorgverlener ontlasten, is er meer tijd voor  
de patiënt. 

Slimme technologie zoals deep learning of  artificial 
intelligence helpt om bestaande  routinematige 
 processen verder te automatiseren. Door het 
 analyseren van data kunnen we waardevolle 
 innovaties doorvoeren ten gunste van de patiënt. 
We werken ‘Lean’ door maximaal op kosten te 
 besparen en ‘agile’ door continu in te spelen op 
maatschappelijke veranderingen, zoals de beleving 
van de patiënt.

Dit maakt Het Huisartsenteam toekomstbestendig 
in een maatschappij die in een rap tempo aan het 
 digitaliseren is. We legden onze ideeën vast in een 
visie document ICT. 

Vanuit de overheid is de focus gericht op zelfzorg: 
de patiënt aan het roer. Hiertoe worden Persoon-
lijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s)  ontwikkeld: 
dit zijn digitale portalen waarbij de  patiënt toegang 
heeft tot al zijn gezondheids gegevens. 

De werking van de verschillende ICT- systemen 
 (onderlinge koppelingen, gebruiksgemak, 
 verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden) 
laat nog vaak te wensen over. 

Om aan de kwaliteitseisen van patiënten voor 
 bereikbaarheid en toegankelijkheid te  kunnen 
 voldoen stappen we in 2019 over op één 
 telefoniesysteem en we zullen een onderzoek  
houden onder de leden of we overstappen op  
één huisartsinformatiesysteem (HIS) of per HIS 
samenwerkingsverbanden organiseren. Overigens 
speelt het keteninformatiesysteem (KIS) hierbij 
ook een belangrijke rol. De eerste aanzet voor het  
onderzoek is dit jaar gedaan. 

Algemeen
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Scholing
In 2018 organiseerden we scholingen voor 
huisartsen, praktijkondersteuners, dokters-
assistenten, ketenpartners en coördinerend 
 wijkverpleegkundigen. Hierdoor groeide 
het  kennisniveau en ontwikkelden we meer 
 specialismen. 

Enkele hoogtepunten in 2018:

• Bijeenkomst ouderenzorg  
‘Samen naar betere zorg voor ouderen’

• Bijeenkomst persoonsgerichte  
zorg voor  ambassadeurs

• Meet the Expert:  
vervolgarrangement voor de cliënt 

• Nieuwe standaard DM 

Cliëntenraad
Een cliëntenraad staat voor de gezamenlijke  
cliëntenbelangen. Daarnaast is een cliëntenraad 
ook bedoeld om de communicatie met en naar  
de patiënten toe te verbeteren. Het gaat hierbij 
om gezamenlijke belangen van  patiënten.  
De cliëntenraad komt een aantal keer per  
jaar bij elkaar met een afvaardiging van het  
Managementteam.  

Marijke van der Ven, patiënt bij  
Het Huisartsenteam Dudok in Breda 

“Ik wilde als vrijwilliger graag iets maatschappelijks  
doen. Omdat ik niet het type koffie- en thee schenker 
ben, zocht ik iets nieuws waar ik echt in moest 
 duiken. Op de website van Het Huisartsenteam 
kwam ik een vacature voor de cliëntenraad tegen  
en daar heb ik direct op gesolliciteerd! 

Het is fijn om deel uit te maken van de cliëntenraad. 
Je hebt het gevoel dat je iets essentieels bijdraagt 
als vrijwilliger. Het is ook erg interessant om te 
 ontdekken hoe Het Huisartsenteam  georganiseerd 
is en werkt. De overleggen zijn doelgericht en 
 interessant. Er is altijd genoeg te bespreken! 

De cliëntenraad heeft zeker invloed op de  besluiten 
en onze opmerkingen worden duidelijk  mee gewogen. 
Het is niet zo dat je na elke vergadering met je  vinger 
kunt aanwijzen waar je invloed op hebt gehad;  
er gebeurt zoveel in de zorg. Je hebt wel je bijdrage 
geleverd.” 

‘Er is altijd genoeg  
te bespreken’

Marijke van der Ven,  
patiënt bij Het Huisartsenteam  

Dudok in Breda

Algemeen
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Communicatie
De app ‘Het Huisartsenteam’  
Een aantal huisartsenpraktijken maakt gebruik van 
de app ‘Het Huisartsenteam’. Hiermee  regelen 
 patiënten eenvoudig en veilig online hun zorg.  
Via de app kunnen zij online afspraken maken,  
hun medicatieoverzicht inzien, herhaalrecepten 
 bestellen, vragen stellen door middel van een 
e-consult en contactgegevens van hun praktijk 
opzoeken.  

Vernieuwde website 
We houden onze website graag actueel.   
Daarom is deze in 2018 vernieuwd, waarbij we 
een aantal nieuwe tools aanbieden. Een  daarvan  
is de ReadSpeaker. Dit is een  middel voor slecht-
zienden en analfabeten  waarbij tekst op een  
website wordt voor gelezen. Ook is het voor 
slechtzienden nu  mogelijk om pagina’s te 
 vergroten. Het grotere lettertype van tekst op  
onze website zorgt voor een betere leesbaarheid.

We zijn ons ervan bewust dat patiënten steeds 
vaker contactgegevens opzoeken via de  mobiele 
telefoon. Daarom is de website mobiel vriendelijk 
gemaakt. De praktijkgegevens komen meteen in 
beeld als je via internet één van onze praktijken 
opzoekt. 

Kwaliteit
Het kwaliteitsbeleid van Het Huisartsenteam is 
een belangrijke pijler in het leveren van  goede 
zorg. Door van elkaar te leren én dankzij de 
 enthousiaste inzet van de Praktijk Kwaliteit-
coördinatoren (PKC) en de Werkgroep Kwaliteit 
zijn onze zorgprocessen dit jaar verbeterd.  

De invoering van de AVG hebben we met alle 
 praktijken van Het Huisartsenteam  gezamenlijk 
opgepakt onder de paraplu van een  regionaal 
 convenant (REN, regionaal elektronisch netwerk). 
Dit convenant is door veel  verschillende  andere 
zorgverleners  (zoals  apothekers,  psychologen 
en fysiothera peuten) en  zorgorganisaties (zoals 
zieken huizen en  thuis zorgorganisaties) onder-
tekend en ingevoerd. Hierdoor hebben we een 
goede basis voor regionale samenwerking. 

Daarnaast zijn we verder gegaan op het gebied 
van patiëntevaluaties. Patiënten kunnen nu niet 
alleen de huisartsen en de huisartspraktijken 
 evalueren, maar ook de ketenzorg die wij bieden. 
Met deze relevante informatie kunnen wij onze 
zorg continu blijven verbeteren. 

Algemeen
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