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Voor elkaar



In de regio Oude IJssel anticiperen 
de huisartsen op ontwikkelingen in de 
zorg door intensief samen te werken 
en zo een sterke huisartsenregio 
te vormen.  

Huisartsenzorg Oude IJssel is in 
2001 door huisartsen opgezet 
om de huisartsendiensten in de 
avond-, nacht- en weekenduren 
te organiseren. Daarmee is de 
huisartsenpost (HAP) ontstaan. Vanaf 
2009 zijn dochterondernemingen 
Diabeteszorg, Longzorg, 
Hart&Vaatzorg en Innovatie in Zorg 
opgericht om de ketensamenwerking, 

netwerkvorming rondom specifieke 
patiëntengroepen te organiseren, de 
kwaliteit van de zorg te verbeteren en 
vernieuwing te initiëren. Ontwikkeling 
en deskundigheidsbevordering 
bieden we in onze Zorgacademie, 
waarvan de Werkgroep 
Deskundigheidsbevordering 
Huisartsen onderdeel is. 

Op dit moment werken er 45 
medewerkers (22 fte) bij Huisartsenzorg 
Oude IJssel. We werken samen met 
67 praktijkhouders verdeeld over 37 
huisartsenpraktijken, 63 waarnemend 
huisartsen en de vele medewerkers 

van de huisartsenpraktijken. De 
betrokkenheid van de huisartsen bij 
Huisartsenzorg Oude IJssel is hoog en 
dat koesteren we.

De huisartsenzorg is sterk in beweging. 
Vergrijzing, arbeidsmarkttekorten, 
overheidsbeleid en technologische 
ontwikkelingen zetten hiertoe aan. 
Dit beleidsplan beschrijft de koers die 
wij willen varen van 2019 tot 2023.

Onze huisartsenregio

Gebruik onderstaande knop 
om direct alle aangesloten 
huisartsenpraktijken te bekijken.

Alle aangesloten 
huisartsenpraktijken >>>

Het is onze ambitie dat in dit 
complexe speelveld het persoonlijk 
contact tussen huisarts en patiënt 
centraal blijft staan. Daar ligt  
onze kracht.

Werkgebied Oude IJssel
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De huisartsen realiseren met steun 
van gekwalificeerd personeel 
in hun praktijk en medewerkers 
van Huisartsenzorg Oude IJssel 
patiëntgerichte en kwalitatief 
hoogwaardige huisartsenzorg voor 
patiënten in de regio, op de juiste 
plek. De manier waarop de zorg 
geboden wordt en de kwaliteit van 
de zorg, verbeteren we continu.

Voor patiënten die gebruik maken 
van spoedzorg op de huisartsenpost 
bieden we hoogwaardige zorg, 
nadat in een zorgvuldig proces 
van triage is vastgesteld dat hulp 
geboden moet worden. We werken 
daarbij nauw samen met verpleeg- 
en verzorgingshuizen, thuiszorg, 
ziekenhuis, ambulancedienst, 
geestelijke gezondheidszorg en 

verstandelijk gehandicaptenzorg.
De belangrijkste meerwaarde van  
Huisartsenzorg Oude IJssel is 
het organiseren van keten- en 
netwerkzorg en van niet medische 
zaken, waarmee de huisarts ontzorgd 
wordt. We bieden een totaal pakket 
op maat voor de huisartsenpraktijken. 
We zetten in op een langdurige 
klantrelatie, zijn dichtbij beschikbaar 
met onze praktijkconsulenten en 
bieden een hoge servicegraad en 
begeleiding. 

De keuze voor onze diensten is 
aan verandering onderhevig. In 
dit beleidsplan gaan we uit van 
de thema’s die op dit moment 
belangrijk zijn of op geleide van de 
ontwikkelingen belangrijk worden. 

Onze organisatie
Organigram 
Huisartsenzorg Oude IJssel 
juni 2018

Ketenzorg & 
Innovatie

Aandeelhouder
(Huisartsenvereniging)

Zorgacademie

Raad van 
Commissarissen

Raad van BestuurBeleidsadviesraad 
Patiënten

Personeels 
Vertegenwoor-

diging

Huisartsenpost

Financiën, 
personeel,  

communicatie, 
kwaliteit,ict

Organigram BV Zorg Oude IJssel
Juni 2018
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Missie
•  Huisartspraktijken en 

huisartsenpost leveren reguliere 
huisartsgeneeskundige zorg en 
spoedzorg aan inwoners van de 
regio Oude IJssel, volgens geldende 
richtlijnen en standaarden;

•  Huisartsenzorg Oude IJssel 
ondersteunt huisartsen bij het 
vervullen van hun centrale rol in 
het medische zorgaanbod in de 
directe omgeving van de patiënt;

•  Huisartsenzorg Oude IJssel 
ondersteunt huisartsen in hun rol 
van regisseur van eerstelijnszorg.

Visie
•   De patiënt ziet de huisarts als 

professional op het gebied 
van medische vraagstukken 
en zorg. Ook is hij of zij een 
belangrijke coach, klankbord en 
vertrouwenspersoon bij het maken 
van keuzes inzake gezondheid en 
gedrag en het vinden van de juiste 
hulp;

•   De huisarts functioneert in 
een netwerk van andere 
zorgprofessionals en welzijnswerkers;

•   De huisarts levert een bijdrage 
aan een gezondere populatie 
door het inzetten van preventieve 
interventies en het motiveren van 
patiënten om gedrag aan te 
passen;

•   De huisartsen hebben zich verenigd 
in de huisartsenvereniging, die 
eigenaar en enig aandeelhouder is 
van Huisartsenzorg Oude IJssel;

•   Huisartsenzorg Oude IJssel is de 
regionale organisatie van, voor en 
door huisartsen. Haar activiteiten 
zijn primair in het belang van 
aangesloten huisartsen in hun rol als 
verlener en regisseur van eerstelijns 
zorg.

Kernwaarden
• Persoonlijk 
• Dichtbij 
• Holistisch
• Duurzaam
• In samenwerking 

Onze missie, visie 
en kernwaarden
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Zorgaanbieders in West-Achterhoek 
hebben in 2014 een convenant 
met elkaar getekend, waarin zij 
vastlegden hoe het zorglandschap 
en de rollen van de verschillende 
zorgaanbieders er in de toekomst  
uit zien. 

In de gezondheidspiramide (zie 
pagina 6) wordt de beweging naar 
beneden gemaakt. Dit betekent: 
Minder medische zorg en meer eigen 
regie met hulp van mantelzorgers. 
Door succesvolle substitutie van 
medisch specialistische zorg naar 
de huisartsen en nog onvoldoende 
verplaatsing van zorg van de huisarts 
naar de wijkverpleging, verzorging 
en sociaal domein, komt de huisarts 
in de knel. Het is zaak de beweging 
naar de basis van de piramide 

samen verder vorm te geven, zodat 
de huisarts minder wordt belast met 
sociale problematiek en minder 
mensen medische zorg nodig 
hebben. De welzijnsinterventies aan 
de basis van de piramide zijn gericht 
op het gezonder maken van de 
populatie. Daarbij spelen gemeenten 
en het sociaal domein een 
belangrijke rol. Gemeenten zullen 
daarom meer betrokken worden bij 
de concretere uitwerking van de 
piramide in de Achterhoek.

Zowel in de top als in het midden 
van de piramide (Cure, Care+ en 
Care) kampen we momenteel 
met arbeidsmarkttekorten. Deze 
schaarste aan professionals in de zorg 
neemt in de toekomst verder toe en 
heeft een belangrijke invloed op de 

beleidskeuzes die we maken 
voor 2019-2023.

Onze strategische keuzes en de 
speerpunten voor de komende 
vijf jaar vinden hun oorsprong 
in de principes van deze 
gezondheidspiramide.

Ons zorglandschap
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1.  Aanbieder van huisartsenzorg 
(cure)

2.  Poortwachter van en verwijzer naar 
de duurdere 2e en 3e lijns cure

3.  Medisch verantwoordelijk voor 
de care van patiënten die thuis 
wonen, in nauwe samenwerking 
met de wijkverpleegkundige 

4.  Coach van (chronisch zieke) 
patiënten die hun ziekte al 
dan niet zelf willen en kunnen 
managen, in samenwerking met 
de praktijkondersteuner

5.  Verwijzer naar het aanbod van 
gemeenten voor patiënten met 
vraagstukken of problemen op 

het terrein van sociale contacten, 
eenzaamheid, dagbesteding, 
financiën, etc. 

6.  Aanbieder van preventieve 
interventies en risicomanagement

7.  Klankbord en adviseur voor 
patiënten op hun weg binnen 
het zorgstelsel (Shared Decision 
Making)

8.  Gezinsdokter die de context 
mee laat wegen in adviezen en 
interventies vanuit een holistisch 
mensbeeld.

Onze huisartsen-
praktijken

 1. Azora, Sensire, Menzis, Huisartsenvereniging Oude IJssel, Slingelandziekenhuis, 

Visie Zorglandschap West-Achterhoek; Samen verder bouwen aan een 

toekomstbestendig zorglandschap, Doetinchem, september 2014

De toenemende druk op de medische zorg dempen 
door betere afstemming tussen zorgverleners in de 

verschillende zorgdomeinen en meer verantwoordelijkheid 
bij de burger.

Gezondheidspiramide

De positie en rol van de huisartsenpraktijk binnen het zorglandschap is veelzijdig 
en zien wij als volgt:

Cure

Care+

Care

Welzijn

Med. 
specialist,
huisarts en 

SO-arts
Digitale polikliniek

E-Health Mooi Zo

E-Health

E-Health

Mooi Zo

Achterhoek connect

Gespecialiseerd verpleegkundige
Wijkverpleegkundige

Mensen in hun verschillende rollen als burger, 
cliënt, patiënt, mantelzorger en/of vrijwilliger

Verpl. specialist
praktijkondersteuner
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Aan dit beleidsplan leverden zowel huisartsen als medewerkers van 
Huisartsenzorg Oude IJssel een waardevolle bijdrage. We hebben een 
gezamenlijke analyse gemaakt. De uitkomsten van deze analyse laten zien 
waar we voor staan en waar we trots op zijn: 
• Van, voor en door huisartsen
•  Samenwerking tussen huisartsen  

en Huisartsenzorg Oude IJssel
• Samenwerking met specialisten
• Collectiviteit
• Betrokkenheid
• Saamhorigheid
• Eenheid in verscheidenheid
• Bereidheid om samen te bouwen
• De zorgacademie
• De huisartsenpost

Onze trots

Huisartsen en medewerkers van Huisartsenzorg Oude IJssel hebben samen 
thema’s en ambities gekozen die kansen bieden voor en bijdragen aan het 
neerzetten van een sterke huisartsenregio. 

Onze ambitie:
Inwoners van de regio Oude IJssel krijgen van de huisartsenpraktijk de 
persoonlijke zorg en aandacht die zij nodig hebben, van goede kwaliteit, 
laagdrempelig en dichtbij. Huisartsen, praktijkmedewerkers en Huisartsenzorg 
Oude IJssel werken samen om de centrale rol van de huisarts in het medisch 
zorgaanbod en als regisseur van eerstelijns zorg waar te maken.

Onze ambitie
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De komende vijf jaar werken wij als huisartsen en Huisartsenzorg Oude IJssel samen met patiënten en regionale partners aan het realiseren van onze ambitie. 
Wij doen dit via de volgende strategie.

Onze strategie

Versterken van de kracht van het collectief, zodat 
we een sterke en betrouwbare regionale partij 
zijn, waarmee anderen graag samenwerken. 
Huisartsenzorg Oude IJssel; voor elkaar!

Voorbereiden op de toekomst, in samenwerking 
met de patiënt en professionals in de buurt 
om op die manier de unieke positie van de 
huisartsenpraktijken te behouden.

Ruimte bieden aan huisartsen - fysiek, mentaal, 
financieel en in tijd - waardoor zij in staat blijven 
hun veelzijdige rol in het zorglandschap te 
vervullen.
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Om onze ambitie te kunnen 
verwezenlijken, langs de lijn van 
de drie strategieën hebben we een 
agenda op hoofdlijnen gemaakt
voor de periode 2019-2023.  

Ontwikkelen
We ontwikkelen activiteiten die ook 
in de nabije toekomst bijdragen 
aan uitstekende bereikbaarheid, 
betaalbaarheid en kwaliteit van de 
huisartsenzorg in onze regio.  

1.  Coassistenten, AIOS, waarnemend 
huisartsen aan regio Oude IJssel 
binden

Bijvoorbeeld door het bieden van 
scholingen tegen gereduceerd 
tarief, het lidmaatschap van de 
huisartsenvereniging, het aanbieden 
van een carrousel van co-schappen in 
Achterhoek i.s.m. Santiz, VVT en 
GGNet.

2.  Opzetten expertteams t.b.v. 
substitutie en versterking van de 
huisartsenzorg

-  Versterken van consultatiefunctie 
kaderhuisarts en 
diabetesverpleegkundige voor 
complexe DM-2 patiënten;

-  In samenwerking met interne 
geneeskunde formeren van een 
expertteam voor consultatie, triage, 
diagnostiek en instellen op medicatie. 
Andere expertteams kunnen volgen 
wanneer de ervaringen positief zijn.

3.  Verminderen zorgconsumptie van 
chronisch zieke patiënten (positieve 
gezondheid)

-  Inkoop en inzet van 
leefstijlinterventies;

-  Inzet preventieve maatregelen in 
samenwerking met gemeenten 
en collega-zorgaanbieders (o.a. 
SLIMMER, Vitaal op weg, Ouderen en 
alcolhol);

-  Versterken van regie en 
zelfmanagement patiënt met o.a. 
PGO, apps voor zelfmetingen, 
individueel zorgplan, eHealth.

4.  Samenwerken in netwerken rondom 
de patiënt in wijk en dorp

-  Samenwerkingsafspraken met 
VVT, paramedici en sociaal team/
buurtcoach;

-  Beter leren kennen van andere 
professionals in de wijk en het 
aanbod van andere disciplines beter 
benutten;

-  Ondersteuning door Huisartsenzorg 
Oude IJssel bij opzetten/versterken 
van lokale netwerken.

5.  Bespreekbaar maken van de  
cultuur binnen de groep

- Aanspreekcultuur bevorderen;
-  Gedragsregels Huisartsenpost 

opstellen;
-  Het regionale belang soms laten 

prevaleren boven individueel belang, 
om zo betrouwbaarder en krachtiger 
te worden.

6.  Ontsluiten gezondheidsdata
Uitbreiden van mogelijkheden 
om gebruik te kunnen maken van 
gezondheidsdata die in bezit zijn van 
de huisarts, ten behoeve van bijv. 
populatiemanagement.

Onze agenda 2019-2023

Coördineren van de 
multidisciplinaire samenwerking 

in de eerste lijn (met 
wijkverpleging, fysiotherapeut, 

diëtist etc.)

Samenwerking 
eerste lijn
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Bespreekbaar maken van de 
cultuur binnen de groep op 
het gebied van keuzevrijheid, 

verplicht meedoen aan projecten 
en aanspreekbaarheid op 

kwaliteit.

Cultuur Uitbreiden
Activiteiten die de afgelopen jaren 
hun waarde bewezen hebben, gaan 
we behouden en waar mogelijk 
uitbreiden.

1.  Extra huisartsencapaciteit 
Waarnemend huisartsen meer 
binden aan Huisartsenzorg 
Oude IJssel en ze als groep de 
verantwoordelijkheid geven 
voor een deel van de diensten. 
Eventueel gecombineerd  met het 
aanbieden van huisartsenzorg aan 
bijzondere doelgroepen.

2.  Meer bijdragen aan de opleiding 
tot huisarts, POH-S, POH-
GGZ, doktersassistent, triagist, 
verpleegkundig specialist, 
phyisician assistent 
- Coördinatie en ondersteuning 
door Huisartsenzorg Oude IJssel;- 
Stagecoördinator inzetten; 
- Belonen van deelnemende 
praktijken; 
- Mogelijkheid om een stageplaats 
verdelen over meer praktijken, 
- Samenwerking met regionale 
werkgevers in de zorg.

3.  Faciliteren van niet-medische 
zaken door Huisartsenzorg Oude 
IJssel 
- Praktijkadvies t.a.v. bedrijfsvoering 
en organisatie; 
- Personeelsmanagement; 
- Organiseren van groepsconsulten 
en trainingen/voorlichtingen in 
groepsverband; 
- Gezamenlijke inkoop 
verbruiksartikelen en facilitaire 
zaken; 
- Onderzoek incidenten en 
calamiteiten; 
- e.d.

4.  Deelname aan ketens chronische 
zorg en ouderenzorg vergroten 
- Nog niet deelnemende praktijken 
actief begeleiden; 
- Opleiden en inzetten 
kaderhuisarts en verpleegkundig 
consulent ouderenzorg.

5.  Nieuwe keten voor Astma 
- Huidige pilot Astma evalueren 
en bij positief resultaat omzetten in 
reguliere ketenzorg (DBC).

6.  Intensiveren samenwerking 
met regionale partners om 
toenemende zorgvraag aan te 
kunnen 
Betreft met name ouderenzorg en 
palliatieve zorg. Gezamenlijk plan 
opstellen om schaarse middelen 
efficiënt in te zetten en de juiste 
zorg op de juiste plek te bieden.  

7.  GGZ-patiënten verwijzen naar 
de juiste zorg, op basis van 
diagnostiek of consultatie 
- Betere samenwerking met GGZ; 
- Verwijssysteem; 
- Borgen beschikbaarheid POH-
GGZ in de huisartsenpraktijk; 
- Aanbod preventieve 
groepstrainingen uitbreiden; 
- Diagnostiek aanvragen en 
daarna zelf beslissen over 
behandeling, vergelijkbaar met 
ELD in somatiek. 
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8.  Zorgvraag Huisartsenpost beter 
reguleren. Geen spoed, dan 
verwijzen naar eigen huisarts 
- Interne werkprocessen 
aanpassen; 
- Inzet nieuwe 
communicatiemiddelen en 
voorlichtingsapps; 
- Beter benutten informatie in 
Landelijk Schakelpunt t.b.v. 
patiëntveiligheid; 
- Profileren HAP als spoedpost

9.  Door ict toepassingen meer tijd 
vrijmaken voor persoonlijk contact 
met (complexe) patiënt; digitaal 
waar het kan, persoonlijk wanneer 
het gewenst is 
- Servicegraad praktijken verhogen 
door inzet van bijv. e-consult, 
digitaal afspraken inplannen, 
eHealth programma’s; 
- Deelnemen aan regionaal project 
Persoonlijke Gezondheidsomgeving 
(PGO); 
- Invoering en uitbreiding OZO 
verbindzorg; 
- Voorbereiden op patiënten die 
apps en wearables gebruiken om 
hun gezondheidsdata te delen 

met de huisarts; 
- Gebruik van nieuwe 
mogelijkheden voor diagnostiek; 
- Meedoen aan 
versnellingsprogramma OPEN; 
- Mogelijkheden beeldbellen op  
de HAP onderzoeken; 
- Educatie via ict (bijv. Diacare).

Ombuigen
Activiteiten die de afgelopen jaren 
veel energie gekost hebben en weinig 
resultaat opgeleverd hebben, gaan we 
afbouwen, uitbesteden of vernieuwen. 

1.  Niet alleen op indicatoren sturen, ook 
rekening houden met de wens en de 
context van de patiënt 
We houden de huidige goede 
kwaliteit van onze huisartsenzorg 
op peil. We sturen niet alleen op 
meetbare indicatoren. We sturen 
ook op toegankelijke, betaalbare 
en kwalitatief goede zorg door 
toepassing van de principes van 
“positieve gezondheid”. Daarmee 
beogen we rekening te houden met 
de wens en context van de patiënt 
en zorgen we voor de juiste zorg op 
de juiste plek.

Vaststellen van de gezamenlijke 
brandhaarden met het ziekenhuis  

en V&T sector.

Ondersteuning 
huisartsenpraktijken bij P&O, ict, 

inkoop etc,

Gezamenlijke 
brandhaarden

Faciliteren niet 
medische zaken
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Randvoorwaarden creëren voor 
de samenwerking met gemeenten 
(bijv. afspraken over privacy, 

één vast aanspreekpunt vanuit 
sociaal team voor de huisarts,  

welzijn op recept)

Randvoorwaarden 
samenwerking gemeenten

4.  Geen energie meer steken in één 
Regionaal Huisartsen Informatie 
Systeem 
Op het Regio-HIS dat in 2014 
is ingevoerd is slechts 50% van 
de huisartsen aangesloten. De 
overige 50% is vooralsnog niet 
aangesloten en is niet voornemens 
over te stappen. Digitalisering 
zien we wel als een kans om een 
positieve bijdrage te leveren aan 
de arbeidsmarkttekorten en de 
versterking van de patiënt. Bij nieuwe 
ict projecten zullen we daarom 
beter afspraken maken over de 
uitvoering en het aantal huisartsen 
dat minimaal moet deelnemen om 
het tot een succes te maken.

2.  (psycho)sociale begeleiding niet 
altijd zelf doen, waar mogelijk 
uitbesteden 
Waar mogelijk willen we deze 
begeleiding uitbesteden. Wanneer 
huisarts en POH de (psycho)sociale 
begeleiding uitbesteden aan 
bijv. sociaal team, buurtcoach of 
welzijnsstichting zal naar verwachting 
het aantal bezoeken aan de 
huisarts met “vermeende” medische 
klachten afnemen.

3.  Stoppen met huidig KIS (CGM-IZ)  
en overstappen naar ander systeem 
dat ketenzorg ondersteunt 
Het huidige Ketenzorg Informatie 
Systeem (KIS) 2015 voldoet 
niet aan de eisen. We willen 
begin 2019 overstappen naar 
een ict programma dat de 
ketenzorg ondersteunt en 
toekomstproof is, waarbij het 
huisartseninformatiesysteem het 
bronsysteem blijft.
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De huisartsenvereniging omarmt dit beleidsplan. De gezamenlijke focus op de 
speerpunten stelt de huisartsen in staat hun veelzijdige rol in het zorglandschap 
te vervullen. Dit levert hen tijd op, maar ook fysieke, mentale en financiële 
ruimte. Huisartsenzorg Oude IJssel creëert de randvoorwaarden om de 
doelen en ambities uit dit beleidsplan te realiseren. Zij staat ook de komende 
jaren klaar om de huisartspraktijken in de regio krachtig te ondersteunen. De 
huisartsenvereniging en het team van Huisartsenzorg Oude IJssel streven naar 
patiëntgerichte en kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg. Persoonlijk contact, 
effectief samenwerken én werkplezier staan hierbij voor ons centraal. We zorgen 
samen voor een sterke huisartsenregio. Huisartsenzorg Oude IJssel; voor elkaar.

Huisartsenvereniging en team Huisartsenzorg Oude IJssel 
Amphionstraat 67
7001 DP Doetinchem
085- 4854000
www.bvzorg.nl

Tot slot

Bekijk onze medewerkers door 
op de knop te klikken.

Medewerkers >>>
In het jaarverslag 2017 tekenden 
wij diverse achtergrondverhalen 
en verhalen van medewerkers.

Jaarverslag 2017 >>>

Onze nieuwe naam:
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