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1. ZORGKOEPEL WEST-FRIESLAND

Het jaar 2017 was het derde jaar van de Zorgkoepel West-Friesland. Na enkele jaren van  
dynamisch doorwerken per fusiepartner, zien we dat er steeds meer behoefte ontstaat  
om dingen samen te organiseren en samen efficiënter te werken. Het is verheugend om  
te zien dat de organisatie steeds meer als eenheid gaat functioneren en de vruchten van  
het samenwerken worden geplukt. De omgeving van zorggroepen blijft echter turbulent. 
Verzekeraars hebben veel geïnvesteerd in de huisartsenorganisaties en verlangen meetbare  
resultaten. Met een voltooide overgang van de zorg aan diabetespatiënten van de  
tweede naar de eerste lijn, een heel laag aantal zelfverwijzers bij de huisartsenpost en  
samenhangende diagnostiek, en een effectief ouderenzorgprogramma, heeft ZWF  
aantoonbare meerwaarde en concrete plannen om die meerwaarde verder te vergroten.

Keerzijde van het succes
Zorg bestaat over de situatie van de praktijkhouders. Er ontstaat een gevaarlijke cocktail van sterk groeiende 
zorgvraag tijdens de avond, nacht en weekenden (ANW-uren). Daarnaast zien we een stijgend aantal inwoners dat 
onterecht gebruik maakt van de spoedzorgvoorzieningen, een toename van de vraag naar complexe zorg en een 
sterk verminderd aanbod van huisartsenwaarnemers tijdens de ANW-uren. Ontwikkelingen die stuk voor stuk slecht 
combineren met de hoge verwachtingen bij instituties én publiek, dat de huisarts alle problemen in de zorg kan  
oplossen. Variërend van betaalbaarheid van zorg tot de kwaliteit van zorg. Een verwachting die niet realistisch is. 

Zorgwekkend is dat de schaalvergroting in de huisartsenzorg zorgt dat de praktijkhouder afdrijft van zijn motivatie 
om op een persoonlijke manier hele goede zorg te bieden aan zijn of haar patiënten. ZWF ziet samen met de WFHO 
een belangrijke taak weggelegd om de praktijkhouders oplossingen te bieden. Met de WFHO wordt versneld gewerkt 
aan een visie op de huisartsenzorg, waarin adequaat wordt ingespeeld op de maatschappelijke ontwikkelingen.

Het ontzorgen van de huisartsen ten behoeve van de patiënten is de reden waarom ZWF is opgericht. Daarom  
investeert ZWF door in diensten die de zorg in de praktijken versterkt. Door het leggen van het fundament ontstaat 
een solide basis voor een volwassen dienstenaanbod aan de praktijken.

Investeren in relaties met ketenpartners
Bestuurlijk was 2017 een intensief jaar met wisselingen in de Raad van Bestuur en het niet kunnen invullen  
van de vacature voor medisch bestuurder. Dat legt aan de dag dat veel huisartsen wel verantwoordelijkheid willen  
nemen op deelgebieden, maar het besturen van het totaal voor veel huisartsen een brug te ver is. Gelukkig zijn  
binnen ZWF veel zogenaamd medisch leiders actief en zijn de commissies binnen ZWF goed bezet. Daarmee borgt 
ZWF de huisartsgeneeskundige basis en is de afstand met de praktijken zo klein mogelijk.

In 2017 is veel geïnvesteerd in de relatie met ketenpartners. De huisartsenzorg vervult een spilfunctie voor de  
inwoners in de regio. Een goede relatie met andere zorgverleners in de zorg en in het zogenaamde sociale domein  
is daarbij cruciaal. In de komende jaren gaat die investering door. Met name de relaties met het ziekenhuis, de  
aanbieders van zorg in de VVT-sector, de GGZ en de zorggroepen in de regio zijn verdiept. Tot onze spijt is het 
voornemen om te komen tot een gezamenlijke spoedpost nog niet gerealiseerd. Optimale patiëntenzorg komt  
hierdoor in het gedrang. 

Om te komen tot betere samenwerking en ICT echt in te kunnen zetten om de zorg beter te maken, is in 2017  
besloten AFAS als ERP-systeem in te richten en HIX als EPD binnen ZWF te gaan gebruiken. Daarmee is aanvaard dat 
2018 nog in het teken staat van een omvangrijke verbouwing op ICT-gebied. Deze projecten zijn ingrijpend en zwaar, 
maar vormen het fundament voor de toekomst.

Eind 2017 was het verheugend te zien dat de samenwerking met VGZ steeds meer vorm krijgt. Van positieve invloed 
hierop is Zorg Zoals de West-Fries het wil (zzww.nl). Een burgerbeweging die de inwoner van de regio een stem geeft 
in de keuzes in de zorg die worden gemaakt. De driehoek zorgaanbieder, zorgverzekeraar en zorgvrager is in onze 
regio daarmee steeds meer in evenwicht. 

Stefan Koomen,
Bestuurder

http://zzww.nl
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1.2. Visie en Organisatie

KOERS HOUDEN RICHTING EEN BESTENDIGE TOEKOMST

Continue, integrale en niet gefragmenteerde zorg. Dat is waar Zorgkoepel West-Friesland (ZWF) voor staat.  
In samenwerking met andere zorgverleners organiseert en levert ZWF veilige, hoogwaardige spoedeisende  
huisartsgeneeskundige zorg buiten kantoortijden en multidisciplinaire ketenzorg voor mensen met chronische  
aandoeningen, mensen met psychische problematiek en kwetsbare ouderen. ZWF verbindt eerstelijns  
zorgaanbieders en leveranciers van toegankelijke diagnostiek bij het inzetten van diagnostisch onderzoek  
ten behoeve van samenhangende patiëntenzorg. Daarnaast organiseert, faciliteert en ondersteunt ZWF de  
huisartsen bij de uitvoering van de ouderenzorg. 

In 2017 zijn stappen gezet naar een nieuwe visie en missie, die de organisatie helpen koers te houden richting  
een bestendige toekomst. Dit meerjarenplan met doelstellingen wordt in 2018 vastgelegd.

Kernactiviteiten
•  Het besturen van de huisartsenpost in het verlenen van spoedeisende huisartsenzorg in avond-, nacht- en 

weekend(ANW)-uren
•  Het besturen van de ketenzorg in het contracteren en aanbieden van zorgprogramma’s voor chronisch zieken  

en in de uitvoering van een (uniek) diabetesexpertisecentrum
•  Het besturen van een diagnostisch centrum voor de inkoop van diagnostiek ten behoeve van de eerste lijn;
•  Het besturen van zorgvernieuwingsprogramma’s, voor zover passend bij de hoofddoelstellingen van ZWF,  

waaronder het programma ouderenzorg gericht op toekomstbestendige zorg voor de kwetsbare oudere  
in de regio en de inrichting van de GGZ-zorg gericht op ontwikkelen van de GGZ- en jeugdhulp in de regio

•  Het organiseren van een ondersteunende organisatie (zorg ondersteunende diensten, ook wel bedrijfsvoering) 
ten dienste van de werkmaatschappijen en mogelijk ook van de individuele huisartsenpraktijken

•  Het ondersteunen van regionale ontwikkelingen gericht op het verbeteren van patiëntenzorg en  
patiëntbetrokkenheid in de regio.

Organisatie, bestuur en toezicht
Per 1 januari 2015 bestuurt Zorgkoepel West-Friesland HAPWF, KZWF en DCWF. ZWF heeft een Raad van Bestuur 
(RvB) en een Raad van Toezicht (RvT). De RvT van de koepelstichting is tevens RvT van de onderliggende stichtingen. 
De RvT van de koepelstichting benoemt de RvB van de koepelstichting. De RvB heeft centrale bestuurlijke  
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die samenhangen met het besturen van de koepelstichting en alle  
onderliggende rechtspersonen: KZWF, HAPWF en DCWF.

De RvB werd in 2017 gevormd door Wendy van den Berg (tot 1 september 2017, waarna zij haar loopbaan als  
manager bij ZWF heeft vervolgd), Erik van de Sande (tot 1 maart 2017, gestopt vanwege pensionering) en  
Stefan Koomen. De RvB is gezamenlijk verantwoordelijk. Onderling hebben de leden een portefeuilleverdeling  
met primaire aandachtsgebieden afgesproken. Als gevolg van de wijzigingen zijn deze aandachtsgebieden  
herverdeeld. Het was de wens van de organisatie om de positie van Erik van de Sande opnieuw in te vullen,  
maar de werving heeft geen geschikte kandidaat opgeleverd. De RvT besloot in 2017 voorlopig verder te gaan  
met eerst twee en daarna een bestuurder om begin 2018 een definitieve keuze te maken. 
De organisatiestructuur van ZWF voldoet aan de WTZi en de Zorgbrede Governance Code. Een verdere toelichting 
en een actueel overzicht van de samenstelling staan op zorgkoepelwf.nl, waar ook een verdere toelichting op de 
organisatie te vinden is. 

http://zorgkoepelwf.nl
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Organogram, toezicht en medezeggenschap
ZWF bestaat uit de koepelstichting ZWF met de drie werkmaatschappijen HAPWF, DCWF en KZWF. Zie voor de  
werking van de constructie zorgkoepelwf.nl.

De raad van toezicht kwam in 2017 zeven maal bij elkaar. De voorzitter heeft zich samen met de bestuurder gebogen 
over de interne organisatieveranderingen in 2017. De auditcommissie is maandelijks bijeengekomen, intensiever dan 
de gebruikelijke kwartaalbijeenkomsten. Aanleiding was het aanbrengen van sterke verbeteringen in de rapportages 
door implementatie van een nieuw systeem en het verstevigen van de financiële afdeling. De kwaliteitscommissie  
komt per kwartaal bijeen. Daarnaast heeft de raad themasessies gedaan met een uitgebreide zelfevaluatie met 
externe begeleiding. In 2017 bestond alleen de personeelsvertegenwoordiging (PVT) van HAPWF als inspraakorgaan 
van het personeel. In 2018 wordt het beleidsvoornemen uitgevoerd om een OR op te richten, waar de PVT in opgaat. 

De cliëntenraad is in 2017 omgevormd van een raad op KZWF-niveau naar een raad op ZWF-niveau en kent  
enkele nieuwe leden, waaronder een nieuwe voorzitter in de persoon van Marjan van de Vegte–Schermer, die de  
voorzittershamer overnam van Piet Brans. Klik hier voor het jaarverslag 2017 van de cliëntenraad. Verder kent  
ZWF nog een omvangrijke commissiestructuur, waarin de zorgprofessionals vertegenwoordigd zijn en waar onder 
meer beleid wordt gemaakt en kwaliteit wordt geborgd. De regio kent tien kaderartsen en medisch coördinatoren 
die daarin participeren. ZWF stimuleert de opleiding tot kaderarts.

Financieel
Financieel is sprake van een licht negatief resultaat van € 78.000, bij een omzet van € 21,4 miljoen. Dit is vooral  
het gevolg van enkele eenmalig voorkomende zaken. De stichtingen kennen geen winstoogmerk en zijn financieel  
gezond in termen van het eigen vermogen en de liquiditeit (de mate waarin wij direct gelden ter beschikking hebben). 
Voorts is er sprake van omvangrijke investeringen in de organisatie, die ervoor moeten zorgen dat de Zorgkoepel 
én de zorg in de regio in het algemeen toekomstgericht kunnen worden georganiseerd en ondersteund. ZWF heeft 
voldoende reserves om die risico’s te kunnen dragen en stemt de investeringen nauwgezet met de zorgverzekeraar  
af. De financiële situatie wordt uitgebreid beschreven in de jaarrekening, die verbonden is aan dit maatschappelijk 
jaarverslag.

Verwachting 2018
In 2018 wordt de organisatie verder ingericht. Dit gaat gepaard met het vervolg van investeringen in ICT, HR en financiën. 
De ICT-strategie wordt uitgevoerd om te werken met een zorgapplicatie en applicatie voor de bedrijfsvoering, die  
beiden ontsloten worden met een data warehouse voor analyses. Als deze binnen ZWF zijn ingericht, is de inrichting 
ook geschikt voor ondersteuning van de praktijken in de regio en voor verbinding met de patiënt én met andere zorg-
verleners. Uiteindelijk moet dit leiden tot minder risico’s in de organisatie. De krappe arbeidsmarkt is het belangrijkste 
risico voor de zorg, en daarmee voor ZWF. Evenals het ontbreken van goede antwoorden op de groeiende vraag naar 
zorg. Daarbij passen zorgvuldige analyses en keuzes. ZWF is in 2018 volop bezig deze uit te voeren en te formuleren. 

Organigram Zorgkoepel 
West-Friesland 01-08-2017

http://zorgkoepelwf.nl
http://www.zorgkoepelwf.nl/wp-content/uploads/sites/5/2017/03/Jaarverslag-2017-Clientenraad-Zorgkoepel-
West-Friesland.pdf
http://www.zorgkoepelwf.nl/over-zorgkoepel/6-jaarverslagen/
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1.3. Ontwikkelingen en Relaties

INTENSIVEREN ONDERLINGE RELATIES

In 2017 is de relatie met de WFHO verder geïntensiveerd. In 2018 gaan we onderzoeken of de inrichting van onze  
organisaties - die beide werken ten behoeve van de regionale huisartsen (naast andere zorgverleners) - nog goed 
past. Voor andere partijen werkt het vaak verwarrend dat er op het oog twee huisartsenorganisaties zijn. Achter 
de schermen is de rolverdeling goed afgestemd en zijn er werkafspraken van kracht. ZWF merkt dat er in de prak-
tijk nauwelijks spanning zit tussen de belangen van beide partijen. Op de ALV van de WFHO heeft ZWF een vaste 
plek. Zonodig worden, in samenspraak met de WFHO, rondom bepaalde thema’s extra bijeenkomsten (hearings) 
georganiseerd.

Externe ontwikkelingen
Steeds meer regionale zorgaanbieders hebben een overeenkomst voor meerdere jaren met VGZ. Het is de ambitie 
van ZWF/WFHO ook de huisartsenzorg een langjarige overeenkomst te bezorgen, zodat ook een solide basis voor 
investeringen bestaat. In 2017 is dat niet gelukt. 

Rondom de ouderenzorg is de samenwerking met andere zorgaanbieders stevig. Er is uitzicht op een financiering 
voor de komende jaren, waardoor verdere verbeteringen in de ouderenzorg gerealiseerd kunnen worden. Wat  
betreft de Geestelijke Gezondheidszorg is er een visie gevormd door de commissie GGZ, waaruit een nadere oriëntatie 
op een intensievere samenwerking met Vicino naar voren is gekomen. De collega´s van HONK en HKN werken al 
enkele jaren goed samen met GGZ NHN in Vicino. Ook bij de jeugd GGZ zijn goede vooruitgangen geboekt in  
samenwerking met twee West-Friese gemeenten.

ZWF, HONK en HKN hebben de intentie uitgesproken meer met elkaar te gaan samenwerken. Ze delen een  
werkgebied dat wordt gedomineerd door VGZ als verzekeraar en delen een behoorlijk vergelijkbare cultuur.  
De arbeidsmarkt is verbonden. Bij de verkenning naar intensivering van samenwerking wordt ZonH (de regionale 
organisatie voor ondersteuning van de eerste lijn) eveneens betrokken.

Landelijk is ZWF nauw betrokken bij de beleidsontwikkeling van de brancheorganisatie Ineen. Tijdens het verslagjaar 
is ZWF gevraagd te participeren in de commissie ICT van Ineen en bij een nieuw op te zetten commissie diagnostiek. 
Via het project ketenzorgportaal participeert ZWF bij VZVZ in de ontwikkeling van standaarden.

Interne ontwikkelingen 
ZWF is een bestuurs- en serviceorganisatie ten dienste van de drie werkmaatschappen en andere zorgaanbieders.  
De loonkosten worden doorbelast aan de drie onderliggende stichtingen en indien van toepassing aan andere  
activiteiten waar de kosten aan verbonden zijn. Tevens organiseert ZWF innovatieve projecten. 

In 2017 heeft ZWF besloten AFAS als ERP in te richten. Tevens werd een vacature gesteld voor de functie business 
controller. Met AFAS zal de afdeling, na enkele jaren van intensief knip- en plakwerk, in staat zijn haar functie beter 
uit te voeren. AFAS zal per 1 januari dienen als systeem voor de salarisadministratie, waarna de andere functies 
(waaronder de personeelsdossiers, boekhouding en het relatiebeheer) stap voor stap worden ingericht. 

In 2017 is een interim HR-manager aangesteld in combinatie met ondersteuning. Met ruim 100 mensen en diverse 
externen die voor ZWF werken, was versteviging van de HR functie dringend nodig. In 2017 werd een groot project 
afgerond: de overgang naar de CAO huisartsenzorg van de medewerkers van KZWF. Daarmee vallen alle medewerkers 
onder deze CAO.

Kwaliteit en veiligheid
In 2017 werd kwaliteit en veiligheid nog per werkmaatschappij georganiseerd. In 2018 zal kwaliteit als service binnen 
ZWF worden ingericht, waarna gewerkt gaat worden met een vaste structuur en een eensluidende methodiek voor 
kwaliteit. Functioneel wordt steeds meer binnen ZWF samengewerkt. Er is sprake van een klachtenfunctionaris op 
ZWF-niveau ten dienste van de werkmaatschappijen. De klachtenregeling voldoet aan actuele wet- en regelgeving.
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1.4.  ICT en Communicatie

ICT-AMBITIES LEGGEN DE LAT HOOG 

Op ICT-gebied verliep het organisatorisch niet helemaal naar wens. Al in 2017 wilde ZWF alle ICT-functies 
binnen ZWF centraliseren. Helaas heeft dit vertraging opgelopen. De managementpositie ICT kon in 2017  
nog niet blijvend worden ingevuld. Gezien de ICT-ambities zorgde dit voor extra belasting in de organisatie. 
Met vereende krachten is er voor gezorgd dat er geen substantiële vertraging is opgetreden. Eind 2017 is  
een organisatiedeskundige ingezet om te helpen met het invullen van de ICT-functies binnen ZWF. 

ICT
Qua ICT zijn er in 2017 belangrijke keuzes gemaakt voor ERP- en EPD-systemen. Omdat ZWF een fusieorganisatie 
is, is nog sprake van verschillende werkomgevingen. Dit hindert een optimale samenwerking en efficiënt werken. 
Nu keuzes zijn gemaakt wat betreft het applicatielandschap zal in 2018 een keuze volgen voor de werkomgevingen. 
Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de vele nieuwe type werkomgevingen die samenwerken en communicatie 
optimaal ondersteunen. 

Communicatie 
In 2017 was sprake van een decentraal georganiseerd communicatiebeleid. In 2018 zal dat meer vanuit ZWF worden 
georganiseerd en zal worden geïnvesteerd in onder meer social media en berichtgeving via film. Daarmee wil ZWF 
nieuwe vormen van inwonerparticipatie, scholing en samenwerking mogelijk maken.

Het bestuur en management van ZWF besteden veel aandacht aan de relatie met praktijken in West-Friesland en  
de Wieringermeer. Een keer per twee weken wordt een bezoek aan een praktijk in de regio gebracht.

In 2017 heeft ZWF geen symposium georganiseerd omdat de capaciteit te beperkt was en eind februari middels een 
‘late night show’ afscheid is genomen van Erik van de Sande als bestuurder. Het afscheid was een groot succes met 
de twee blijvende bestuurders, die als hosten de vertrekkende bestuurder als tafelgast ontvingen en waar tafelgasten 
rondom enkele onderwerpen discussie voerden. In 2018 organiseert ZWF weer een symposium.

De blijvende bestuurders ontvingen tafelgasten voor interessante discussies



2. HUISARTSENPOST WEST-FRIESLAND

WERKEN AAN WERKDRUK

In 2017 is er in totaal 55.515 keer contact opgenomen met Huisartsenpost West-Friesland.  
Het betrof hier 35.654 unieke patiënten. Een grote stroom inkomend verkeer die vraagt om  
ervaring, efficiëntie en mankracht. Daarom is er in dit jaar extra geïnvesteerd in scholing  
en actief ingezet op verlaging van de werkdruk. Daarnaast is er energie gestoken in het  
versterken van de samenwerking met ketenpartners om de zorgoverdracht te verbeteren.

Huisartsenpost West-Friesland kreeg in 2017 te maken met een personeelsmutatie van 18 personen. Negen  
medewerkers stroomden uit en negen medewerkers stroomden in. Daarbij kwam ook nog het afscheidvan bestuur-
ders Erik van de Sande en Wendy van den Berg en van HAP-managers Jeroen Slieker en Margit Tesser. Veranderingen 
die een grote impact hadden op het team en de werkprocessen. Eind november werd Phyllis Buyserd aangetrokken 
als zorgmanager a.i. om rust en structuur te creëren en de kwaliteit van de zorg waar mogelijk te verbeteren. 

2.1. Beleid

SCHOLING ALS SLEUTEL TOT KWALITEITSVERBETERING

Om het primaire zorgproces te verbeteren, zijn in 2017 de rollen en verantwoordelijkheden van een aantal 
triagisten versterkt. Deze rollen betreffen de twee teamcoaches, de roosteraar/ict-coördinator, de opleidings-
coördinator en de coördinator samenwerking met ketenpartners. Deze vijf triagisten zijn eind 2017 gestart met 
een eigen overleg en komen eens per drie weken met het management bijeen om te praten over speerpunten  
en voortgang van actuele onderwerpen.
  
Kennis en kwaliteit
Om de kwaliteit van de zorgverlening te kunnen verbeteren, dient de triage van optimale kwaliteit te zijn.  
De opleidingscommissie HAPWF verzorgt daarom jaarlijks scholing voor triagisten, huisartsen en AIOS. De jaaragenda 
wordt opgesteld aan de hand van ontwikkelingen binnen de organisatie of op landelijk gebied. Ook de scholings-
wensen van de triagisten worden hierin meegenomen. 

De groep triagisten wordt vooral geschoold op medische kennis en triagetechnieken. Daarnaast zijn de triagisten 
eens per zes weken aanwezig bij het teamoverleg. Alle triagisten zijn binnen twee jaar na indiensttreding in het bezit 
van een landelijk erkend triagediploma. De eisen die hieraan zijn gesteld door brancheorganisatie Ineen, worden 
door de HAPWF opgevolgd. In 2017 was het aantal gediplomeerde triagisten bij de HAP 88%. In december is gestart 
met het inwerken van medisch studenten, in samenwerking met Huisartsenpost Alkmaar. Hiervoor is gekozen  
om flexibel de openstaande diensten in het dienstenrooster op te kunnen vangen. Bijvoorbeeld bij ziekte. Omdat 
medisch studenten maximaal twee jaar in dienst zijn, in verband met het vervolg van hun studie geneeskunde,  
gaan zij niet op voor het landelijke triagediploma.  

In 2017 heeft de opleidingscommissie samen met Huisartsenpost Alkmaar en veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
het SBARR-congres georganiseerd. De huisartsen krijgen ook jaarlijks de AED-BLS en de Regiearts training aangeboden. 
De Triodag met dit jaar als onderwerp Psychiatrie in ANW, o jee! was een enorm succes en kreeg gemiddeld een  
8,4 als beoordeling! 
De scholingscommissie kijkt kritisch naar de kwaliteit en evaluaties van de scholingen en neemt deze mee in de con-
tinue verbetercyclus. Speerpunt in 2017 was het verbeteren van de zorgoverdracht tussen de acute ketenpartners. 

2.2. Kwaliteit

LEAN AND MEAN

Op basis van duidelijke doelstellingen zo efficiënt mogelijk functioneren. Dat is de betekenis van ‘lean and 
mean’. Een manier van werken die niet alleen zorgt voor optimalisatie van de organisatie, maar ook voor  
verlaging van de werkdruk. Hierdoor kan de kwaliteit van de zorg zowel binnen als buiten de organisatie worden 
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verbeterd. Lean werken en denken is sinds 2015 bij HAPWF geïntroduceerd. Naast het lean geschoolde  
management hebben in 2017 drie medewerkers de Yellow Belt behaald.  

Lean principes
Verschillende stagnaties in processen  worden bij de HAPWF via de leanprincipes benaderd, zoals voorraadbeheer  
en werkdruk. Namens Zorgkoepel West-Friesland verzorgen medewerkers van de HAPWF leantrainingen voor  
dagpraktijken. In 2017 zijn er vier trainingen in dagpraktijken verzorgd.   

Binnen de functie van triagist zijn er verschillende taakdifferentiaties, zoals coördinerend assistente, functie- 
assistente, spreekuurondersteuner en fysieke triagist. De kwaliteit van de triage wordt jaarlijks gemeten aan de hand 
van alle auditgesprekken per medewerker. Daarbij vormen vakkennis, geprotocolleerd werken en communicatie de 
drie belangrijkste aspecten. In 2017 is de audit behaald door 87% van de triagisten; een daling van 9% ten opzichte 
van 2016. Deze daling is een logisch gevolg van de in- en uitstroom van negen medewerkers. Bij achterblijvende 
auditscores worden coaching on the job en persoonlijke begeleiding door teamcoaches ingezet. 

Werkgenot en werkdruk
In 2017 werkten er in totaal 105 vaste huisartsen en 75 waarnemers, 28 triagisten, 7 visite-assistenten en 6 kantoor-
medewerkers bij Huisartsenpost West-Friesland (18,96 fte). Het gemiddeld ziektepercentage totaal was 6,45%, 
waarvan 0,76% tot 1 week en 0,34% tot 6 weken.  Vanuit de groep triagisten is er 36 keer een ziekmelding gedaan. 

De spoedlijn is in 97,11% binnen 30 seconden aangenomen en de binnenkomende calls op de telefoonlijn is in 68% 
binnen twee minuten aangenomen. In 95,2% van alle door triagisten afgehandelde calls of verrichtingen is er binnen 
één uur geautoriseerd; 

Ondanks het feit dat het aantal contacten in 2017 ten opzichte van 2016 niet is toegenomen* ervaren de triagisten 
en huisartsen een verhoging van de werkdruk. Om  de werkdruk van huisartsen tijdens ANW te onderzoeken, is 
begin 2017 de werkgroep ‘Lean werkgenot’ in het leven geroepen, bestaande uit drie huisartsen, drie triagisten en 
management. 

Het signaal vanuit het HuisartsenTeamOverleg (2016) dat huisartsen aangaven de werkdruk bij de HAPWF als hoog 
te ervaren, stond haaks op de eerder genomen maatregelen als het inzetten van extra diensten, ontlasting door in-
zetten van spreekuurondersteuners en andere agendaplanning. Ook de cijfers gaven aan dat het aantal verrichtingen 
door huisartsen waren afgenomen (minder contacten en meer zelfstandige adviezen door triagisten). Uit onderzoek 
via de leanmethode kwamen als oorzaken naar voren; onvoorspelbaarheid van het aanbod, complexe patiënten, 
teamsamenstelling, stagnatie van het proces (flow) door verstoring, zoeken, wachten en niet goed werkende ICT. 
Ook het meenemen van de werkdruk van de dagpraktijk en het gevoel tijdens het laatste uur nog een eindsprint te 
moeten maken, gaven een verhoogde werkdrukbeleving. Naar aanleiding van deze constateringen zijn er pilots uit-
gevoerd waarvan een aantal definitief zijn ingevoerd, zoals functieassistenten laten hechten en een andere agenda-
planning (telefonische consulten op vaste tijden, check-out plannen om 22.45 uur in plaats van 23.00 uur et cetera). 

HAP-SEH
Het project ‘spoedpost West-Friesland’ heeft in 2017 op een laag pitje gestaan. Samenwerking op één locatie  
tussen HAP en SEH bleek in 2016 als project niet te passen binnen de financiële kaders van Westfriesgasthuis en 
VGZ. Voor HAPWF was deze vertraging ongewenst. Met één spoedloket wordt patiëntenzorg immers beter en veiliger. 
Zeker wanneer hier ook de disciplines GGZ, wijkverpleging en mogelijke andere disciplines bij betrokken zijn.  
Burgerbeweging ZZWW heeft een regionaal spoedloket in haar top 4 van te behalen doelstellingen gezet. HAPWF 
kreeg eind 2017 bericht dat de mogelijkheid bestaat om het initiatief weer op te pakken. Ons inziens positief.  
Het draagvlak onder huisartsen is echter negatief beïnvloed door de grotere dienstendruk in 2017 en de slechtere 
verkoopbaarheid van diensten. Het project dient op deze onderdelen opnieuw doorlopen te worden. 

Tevredenheidsonderzoek
In 2017 is er geen patiënttevredenheidsonderzoek gehouden. Deze staat voor 2018 op de agenda.   

* 56.125 contacten in 2016 ten opzichte van 55.515 in 2017



MAAND ONDERWERP UITKOMST VERVOLG NODIG STATUS

Feb Discussie LHV ‘Naar  
toekomstbestendige acute zorg’ Opinierend Nee

Feb Vraag meldkamer Visite  
onderbreken voor U1 visite

Advies:
Visite alleen onderbreken als  
dit levensreddend is bv reanimatie.
Arts bepaalt zelf

Besluit MT

Loopt nog met  
discussie vraag zicht-
baarheid visiteauto 
voor Meldkamer

Maart HAPprotocol kindermis-handeling 
aanpassen aan landelijk protocol

Deze versie is te onduidelijk.  
Herzien volgende vergadering

Mei Idem Protocol vastgesteld Na akkoord MT 
Publicatie Inmiddels gedaan

Sept
Protocol Brandwonden = verkorte 
versie van nieuwe NHG richtlijn  
(m.n. voor triagisten)

Protocol vastgesteld met voorkeur 
cremes en verbandmiddelen 

Na akkoord MT
Publicatie en ter kennis 
triagistenteam

Inmiddels gedaan

Evaluatie INR
Indicatie komt weinig voor.  
Advies: alleen in visiteauto blijven 
gebruiken

INR korte handleiding  
handelen bij afwijking wordt 
door Med coord gemaakt

Inmiddels gedaan

Hechten door FA Advies:
Hechten door FA ontlast de huisarts

Scholing triagisten  
en pilot starten Inmiddels gedaan

Okt
Meedoen Vesta-studie?
Hartritmediagnostiek met  
App voor HA

Advies: Zinvolle studie.
Voorwaarde: geen werdruk- 
verhoging voor triagiste

Studiearts moet goede werk-
wijze afstemmen met triagiste. 
Daarna akkoord MT

Loopt nog  

Nieuwe comicro boxen  
voor materiaal afname

Advies: 4 noodzakelijke gekozen  
voor gebruik op HAP Gedaan

Nov
Behandelwensformulier  
overdracht naar HAP. 
Functioneert niet goed

Signaal naar MT:
ICT oplossing nu deugt niet.  
Gevaar van dubbele dossier 

Med coord brengt signaal over 
in secretarissen overleg en MT Gedaan

Werktempo en collegialiteit Te lage productie sommige collega’s 
vraagt om beter aanspreken

Discussie op HAP 
loopt nog

Dec Evaluatie richtlijn overdracht 
palliatieve patiënten

Overdracht is meestal aanwezig. 
Bij ontbreken blijkt fax aan eigen 
huisarts te voldoen. Protocol kan  
vereenvoudigd worden

Med coordinator gaat  
protocol vereenvoudigen

Loopt nog via  
project revisie proto-
collenbeleid HAP

Nieuw protocol hechten 
door triagiste Vastgesteld Na akkoord MT publicatie  

en scholing triagisten Gedaan
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HKZ gecertificeerd
In juni 2017 is de huisartsenpost opnieuw geaudit voor de HKZ-certificering. Er zijn hierbij twee minors geconstateerd, 
te weten het opnieuw op orde brengen van alle aansluitovereenkomsten met de huisartsen in de regio en  
het aangaan van nieuwe verwerkersovereenkomsten met de ICT-service organisatie. In januari 2018 dient de  
huisartsenpost haar oorzakenanalyse en plan van aanpak aan de auditor te overleggen waarna de certificering  
wordt gecontinueerd (of niet). 

Kwaliteitscommissie
Hieronder een overzicht waar de kwaliteitscommissie afgelopen jaar aan heeft gewerkt. 



HOOFDCATEGORIE 47 SUBCATEGORIE 47

Vaktechnisch handelen 24 Voorlichting & informatie 3

Diagnostiek 12

Behandeling/onderzoek 7

Doorverwijzing naar SEH 1

Nazorg 1

Attitude 17 Bejegening 13

Communicatie (inhoudelijk) 2

Begeleiding/ondersteuning 2

Organisatie 3 Overdracht derden 1

Wachttijd telefoon 1

Wachttijd visite huisarts 1

Overig 3 Financiën 3
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2.3. Klachten en calamiteiten

Naar aanleiding van de invoering van de ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ worden met ingang van  
1 januari 2017 eerst alle klachten, uitingen van onvrede et cetera als meldingen-klachten opgepakt. Pas als  
de patiënt/vertegenwoordiger/nabestaande er met de zorgverlener niet uitkomt, wordt de melding een officiële 
klacht en wordt er een schriftelijk oordeel van de zorgaanbieder verwacht. In 2017 heeft geen enkele melder  
om een schriftelijk oordeel gevraagd. 

Klachten per categorie
Ten opzichte van 2016 is het aantal klachten ongeveer gelijk gebleven. Wegens een andere registratiemethode is 
dit echter niet helemaal goed te vergelijken. Ook in 2016 gingen de meeste meldingen/klachten over vaktechnisch 
handelen/diagnostiek en attitude/bejegening. De meeste meldingen-klachten zijn naar tevredenheid opgelost.  
Hoge medicijnkosten tijdens ANW-uren of het ontbreken van voorlichting hierover vinden mensen echter  
onacceptabel. Daarnaast bleek er onvrede bij een U2 casus over de telefonisch wachttijd/onbereikbaarheid. 

Uit cijfers van de Huisartsenpost West-Friesland blijkt dat de spoedlijn is in 97,11% binnen 30 seconden werd  
aangenomen en 68% van de binnenkomende calls op de telefoonlijn binnen twee minuten werd aangenomen.  
In 95,2% werden alle door triagisten afgehandelde calls of verrichtingen binnen een uur geautoriseerd.

In totaal hebben 34 mensen een melding ingediend, van wie één via de eigen huisarts. Drie meldingen hiervan zijn 
niet in behandeling genomen omdat mensen niet bereikbaar waren of geen reactie wensten van de arts. De meldingen  
zijn onder te verdelen in vier hoofdcategorieën en meerdere subcategorieën. De 34 meldingen zijn zodoende verdeeld 
over meerdere zaken, zoals vaktechnisch handelen, onderdeel diagnostiek en bij attitude over onderdeel bejegening:
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VIM
Het speerpunt van de VIM-commissie in 2017 was het overzichtelijk noteren van de ingediende VIM-en. Dit is  
gerealiseerd door de VIM-analyses te noteren in een Excel-bestand, waarbij de verbeteracties kort en bondig  
worden geformuleerd. Vervolgens worden de verbeteracties besproken in het secretarisoverleg, waarna de acties 
naar de diverse commissies en medewerkers worden uitgezet. Er zijn in 2017 11 VIM-en besproken. In 2018 vestigt 
de VIM-commissie de aandacht op het stimuleren van het doen van VIM-meldingen.

Calamiteiten
In 2017 zijn er drie casus bij de huisartsenpost gemeld als mogelijke calamiteit. Bij één casus is na intern  
onderzoek geconcludeerd dat deze geen calamiteit betreft. De twee andere casus zijn gemeld bij de IGZ waarna de 
calamiteitencommissie onderzoek heeft verricht. De aanbevelingen in de rapportages zijn overgenomen door de 
huisartsenpost en geïmplementeerd in de werkprocessen. Eén van de belangrijkste werkwijzigingen behelst de  
ingebruikname van de SBARR-methodiek bij de overdracht van een patiënt van huisarts naar andere behandelaar. 

2.4. Samenwerking ketenpartners

Tijdens een ziektetraject krijgen mensen te maken met vele verschillende zorgverleners. Het is daarom heel 
belangrijk dat de zorg goed op elkaar aansluit, zodat er een keten ontstaat van goed op elkaar afgestemde zorg. 
Daarom werkt de Huisartsenpost intensief samen met ketenpartners. Naast het versterken van samenwerkingen  
vanuit de Zorgkoepel wordt ook hard gewerkt aan het verbeteren van functionele werkafspraken voor de 
Huisartsenpost. 

Evalueren en verbeteren 
De triagist met de specifieke rol om werkafspraken met ketenpartners te evalueren en te verbeteren heeft eind 2017 
de eerste afspraken gemaakt met:
•   Omring
    o.a. Medisch Technisch Handelen – met het team en het ambulant team,  

dat sinds eind 2017 ’s nachts vanuit de HAPWF werkt
•  Ambulance en Meldkamer 
•  SEH 
•  GGD
•  GGZ en SEPH
•  Wilgaerden
•  Verloskundigen. 



JAAR CONSULT TEL. CONSULTEN TEL. VIA ASSISTENT VISITES TOTAAL

2017 24.106 3.529 23.402 4.478 55.515

2016 24.987 24.042 22.611 4.484 56.125

2015 24.571 5.044 21.519 4.503 55.639

JAAR ↓ URGENTIE → U0 U1 U2 U3 U4 U5 TOTAAL

2017 5 1.361 7.549 22.361 7.066 17.173 55.515

2016 2 1.192 6.830 23.180 8.337 16.584 56.125

2015 4 1.058 6.708 20.677 10.604 16.588 55.639
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Selectie HAP Informatiesysteem
In 2016 is de ICT-commissie gestart met het selecteren van een nieuw HAP-informatiesysteem. Uiteindelijk heeft  
dit eind 2017 geresulteerd in de keuze voor het nieuw te bouwen Hix HAPIS. In 2017 namen vijf huisartsen, twee 
triagisten, de applicatiebeheerder, drie zorgmanagers, de financieel manager en twee bestuurders actief deel aan  
de selectiecommissie met als uitgangspunt dat Hix HAPIS vóór eind 2018 geïmplementeerd is.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR)
Huisartsenpost West-Friesland neemt actief deel aan het regionale overleg acute zorgketen en werkt samen met  
de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de Regionale Ambulancevoorziening en de  
Meldkamer Ambulancezorg. De GHOR is de geneeskundige tak van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en werkt 
nauw samen met o.a. brandweer, zorg, gemeenten en politie. Wanneer zich in Noord-Holland Noord een ramp  
of groot incident voordoet, coördineert de GHOR de inzet van de geneeskundige diensten. Er is een Huisartsen  
Rampen Opvangplan (Harop), dat in werking treedt in geval van een crisis of ramp. 
Voor opleiding, training en oefening is een OTO-meerjarenplan opgesteld in samenwerking met de andere huis-
artsenorganisaties in Noord-Holland Noord en de GHOR NHN. Voor de uitvoering van het OTO-plan is financiering 
beschikbaar vanuit het ROAZ. Het crisisteam huisartsenzorg heeft in 2017 o.a. een casuïstiektraining gehad en de 
plotters-ondersteuners zijn opgeleid. De HAGRO-coördinatoren zijn bekend en getraind in hun rol. Voor HAPWF 
wordt in 2018-2019 in samenwerking met de andere huisartsenposten een Integraal Veiligheidsplan opgesteld.  
Bij samengaan van de HAPWF en SEH in een spoedpost verdient de samenhang tussen het ZIROP en HAROP  
verdere uitwerking. 

2.5. Cijfers en feiten

 2.5.1 Overzicht verrichtingen

 2.5.2 Urgentiecodes (U0 t/m U5) van 2015 tot en met 2017



2017 Totaal aantal autorisatie < 1 uur  % autorisatie < 2 uur  % % autorisatie > 2 uur  %

23369 22249 95,2% 943 4,0% 99,2% 943 0,8%

2016 Totaal aantal autorisatie < 1 uur % autorisatie < 2 uur % % autorisatie > 2 uur  %

22614 21443 94,8% 1049 4,6% 99,5% 1049 0,5%

2015 Totaal aantal autorisatie < 1 uur % autorisatie < 2 uur % % autorisatie > 2 uur  %

21556 20251 93,9% 1158 5,4% 99,3% 1158 0,7%

ICPC GROEPEN CONTACTEN

A Algemeen 8.958

B Bloed, bloedvormende organen en immuun 
stelsel 148

D Spijsverteringsorganen 7.297

F Oog 1.800

H Oor 1.913

K Cardiovasculair stelsel 2.603

L Bewegingsapparaat 9.576

N Zenuwstelsel 2.015

P Psychische problemen 1.623

R Luchtwegen 6.167

S Huid 7.206

T Endocriene klieren, stofwisseling en voeding 1.083

U Urinewegen 3.337

W Zwangerschap, bevalling en geboorteregeling 265

X Geslachtsorganen vrouw, inclusief borsten 495

Y Geslachtsorganen man, inclusief borsten 401

Z Sociale problemen 149

- 479

15 JAARVERSLAG 2017 

 2.5.4 Overzicht Autorisaties 2015 tot en met 2017

 2.5.3 Aard van de hulpvragen (de ICPC-codes uit het HAP informatiesysteem



2017 2016 2015

Totaal verkocht  
huisarts aan HAPWF 960 1050 1163

Verkocht HAPWF  
aan WHAM 105 53 6

Totaal verkocht  
huisarts aan WHAM 0 0 0

1065 1103 1169

TOTALEN EN PERCENTAGES

Totaal diensten Verkocht 2017 2016 2015

2555 1065 41,68% 43,09% 45,77%

Totaal Verkocht 2017 2016 2015

Totaal verkochte  
A-diensten 1098 309 28,14% 29,23% 28,87%

Totaal verkochte  
D-diensten 560 202 36,07% 41,77% 47,50%

Totaal verkochte  
N-diensten 732 516 70,49% 69,67% 71,58%

Totaal verkochte  
W-diensten 165 38 23,03% 21,82% 31,10%

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID SPOEDLIJN 2017-2016

2017 2016 2015

Aantal
contacten

% binnen
30 sec
contact

% binnen
60 sec
contact

Aantal
contacten

% binnen
30 sec
contact

% binnen
60 sec
contact

Aantal
contacten

% binnen
30 sec
contact

% binnen
60 sec
contact

Gemiddeld  97,11% 99,44%  96,76% 99,20%  96,35% 99,20%

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID WACHTRIJ 2017-2016

2017 2016 2015

Aantal
contacten

% binnen
2 min.
contact

% binnen
10 min.
contact

Aantal
contacten

% binnen
2 min.
contact

% binnen
10 min.
contact

Aantal
contacten

% binnen
2 min.
contact

% binnen
10 min.
contact

Gemiddeld  67,88% 95,66%  67,88% 95,74%  63,78% 94,04%
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VHN-norm: 98% binnen 30 seconden persoonlijk contact, 100% binnen 60 seconden

VHN-norm: 75% binnen 2 minuten persoonlijk contact, 98% binnen 10 minuten

 2.5.5 Overzicht verkochte huisartsen diensten 2015 tot en met 2017

 2.5.6 Telefonische bereikbaarheid 



3. DIAGNOSTISCH CENTRUM WEST-FRIESLAND

ZORGEN VOOR ZELFREDZAAMHEID

Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid. De reguliere gezondheidszorg  
ondersteunt, begeleidt en helpt bij het maken van keuzes. Een benadering die de mens aanzet 
tot zelfzorg en zelfmanagement. Zo zorgen we samen steeds meer voor zelfredzaamheid.  
Ook Diagnostisch Centrum West-Friesland wil de rol van de patiënt nadrukkelijk versterken  
bij zelfdiagnostiek en zelfmonitoring. Zeker wanneer de ontwikkelingen van nieuwe  
diagnostische mogelijkheden dit verantwoord mogelijk maken.

De schaarste aan capaciteit en middelen vraagt om het op maat organiseren van de zorg. De huisarts heeft als  
poortwachter en regisseur de taak om deze zorg kwalitatief op hoog niveau in te vullen. De medisch specialist  
is nadrukkelijk partner van de huisarts en beperkt zich tot die activiteiten waar deze toevoegde waarde hebben.  
De indeling tussen de verschillende lijnen is voor de patiënt niet relevant (meer). Deze vraagt om een integrale 
oplossing voor zijn of haar gezondheidsvraagstukken. Het blijkt dat de positie van het Diagnostisch Centrum West-
Friesland binnen de keten van samenhangende zorg echter niet altijd duidelijk is bij de huisartsen. Daarom werd in 
2017 ingezet op heldere communicatie richting aanvragers en het aanwezig zijn op bijeenkomsten voor huisartsen. 

3.1. Primaire taak

PRINCIPIËLE KEUZE VOOR PUBLIEKE ZORG

DCWF heeft als primaire taak het aanbieden van diagnostisch onderzoek aan patiënten voor wie de huisarts,  
maar ook andere eerstelijnszorgverleners zoals de verloskundigen of een arts infectieziekten, de hoofdbehan-
delaar is. Daarnaast biedt DCWF aan de West-Friese patiënten behandeling op het gebied van antistolling aan. 
Deze behandeling en begeleiding worden verzorgd door de trombosedienst voor patiënten met wie DCWF  
een behandelrelatie heeft. Om dit te realiseren koopt DCWF bij leveranciers diagnostische onderzoeken en  
trombose-dienst in en verkoopt het deze zelfstandig in de markt door zorgverzekeraars te contracteren. 

Concreet betekent dit dat DCWF diagnostische onderzoeken aanbiedt op het gebied van radiologie (röntgenfoto’s, 
echo’s, CT scans en MRI scans), klinische chemie, medische microbiologie, vaginale echografie, pathologie, cardiologie 
(ecg’s, inspannings-ecg’s, event recorders en cardiale echo’s), gastroscopie, colonoscopie, longfuncties, spirometrie, 
audiometrie en botdichtheid. 
Alle activiteiten worden gefinancierd uit publieke middelen en betreffen zorg die wordt vergoed uit de basis- 
verzekering. Er vinden derhalve geen privaat gefinancierde activiteiten plaats. Dit betreft een principiële keuze.

 
3.2. Beleid en organisatie

STREVEN NAAR STRUCTUUR

Binnen Diagnostisch Centrum West-Friesland en in het algemeen binnen de Zorgkoepel is in 2017 veel veranderd. 
De interne organisatie van DCWF is mee veranderd. Door alle wijzigingen zijn onderlinge taken, verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden  echter niet altijd even helder. Hierdoor zijn reactieve keuzes gemaakt in het behandelen  
van verschillende vraagstukken, die ingebracht werden via leverancier of klant. Het is goed te streven naar een  
duidelijker structuur: wie heeft welke taak, waar horen welke TVB’s? En hoe werk je volgens het jaarplan?  
Dit zijn wensen voor 2018. 

Positionering 
Bij verschillende leveranciers zijn in 2017 wisselingen in het personeel geweest. Dit heeft voornamelijk te maken met 
de verzelfstandiging van de drie laboratoria. Omdat er intern veel wijzigingen zijn geweest - onder het personeel , bij 
de leveranciers en bij DCWF - heeft 2017 best in het teken gestaan van elkaar daarin opnieuw vinden. Het heeft veel 
tijd gekost om de laboratoria duidelijk te maken welke positie DCWF in de regio heeft en hoe belangrijk het is DCWF 
te betrekken bij de communicatie richting de eerste lijn.  Het is daarom essentieel om enorm veel aandacht te blijven 
geven aan de onderlinge verhoudingen. 
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Medisch Advies Raad
De kracht van het DCWF ligt in de Medisch Advies Raad. In de MAR heeft DCWF beschikking over zeer enthousiaste, 
betrokken, kundige collegae specialisten en huisartsen. Dit is zeer waardevol en voor DCWF van wezenlijk belang. 
Deze raad, bestaande uit drie medisch specialistisch afgevaardigden van alle leveranciers en drie huisartsen aan- 
gedragen door de Westfriese Huisartsen Organisatie (WFHO), komt drie tot vier maal per jaar bijeen. In 2017 was 
dit in maart, juni en september. 

Onderwerpen die in 2017 in de MAR zijn besproken:
•   Strategie van Diagnost-IQ (een van de drie laboratoria waar DCWF diagnostiek van afneemt)
•   1e lijns vaatonderzoek bij perifeer arterieel vaatlijden
•   Regiotafel Trombosedienst
•   Mammastraat
•   Actuele wachttijden
•   Onderzoeksplan aangaande scafoid fractuur
•   Handgeschreven uitslagen ECG’s en longfunctie onderzoek
•   Point of Care testen en presentatie wat er mogelijk is
•   Zelf bloed prikken in de huisartspraktijk
•   Vervolg vaatonderzoek
•   Actuele wachttijden
•   Onderscheid gynaecologische en verloskundige echo’s
•   Hoge aantallen aanvragen vitamine D 
•   Oprekken 1e lijns röntgenspreekuur in het weekend
•   Bevindingen materieel controle medische beeldvorming, dubbele bepalingen
•   Uitwerking van onderzoeksplan scafoid fractuur
•   Digitaal aanvragen Zorgdomein
•   Calprotectine als optie voor 1e lijns aanvraag
•   Nieuwe ontwikkelingen bij verloskunde en gynaecologie, oprichting Geboortehart.

Naar aanleiding van deze bespreekpunten is een aantal besluiten genomen, die betrekking hebben op aanpassingen 
in aanvraag- of diagnostiekprocedures. Zo zijn er nieuwe afnamesets van Comicro gekomen, veranderingen in de 
bestelwijze doorgevoerd, aanpassingen op de aanvraagformulieren van leveranciers gemaakt en uitslagen gedigitali-
seerd. Er is besloten bepaalde diagnostische tests wel of niet beschikbaar te stellen aan de 1e lijn. De pilot ‘zelf bloed 
prikken’ in de dagpraktijk in De Goorn is van start gegaan. De mammastraat is opgeheven omdat er op dit moment 
geen urgente wens meer is om te overleggen tussen 1e en 2e lijn. Voort is er besloten nader onderzoek te doen naar 
bepaalde diagnostische tests voor de 1e lijn. 

Scholing en symposia
Het Zorgkoepel symposium stond in juni in de planning maar is door omstandigheden niet doorgegaan. Er is een 
start gemaakt met het Diagnostisch Toets Overleg. Dit heeft één keer plaatsgevonden in Wieringerwerf in 2017. 
Hierbij is spiegelinformatie gegeven aan de huisartsengroep aangaande vitamine D bepalingen en desa scans.  
Dit DTO is een coproductie geweest van Diagnost-IQ en DCWF. 

3.3. Innovatie 

INTRODUCEREN VAN INNOVATIES

De techniek (diagnostisch, medisch en ICT) ontwikkelt zich zodanig dat zij een andere inrichting van de zorgketen 
mogelijk maakt en de huisarts en de patiënt ondersteunt. De huisarts dient wel passend te worden ondersteund. 
Diagnostisch Centrum West-Friesland biedt de huisarts ondersteuning aan om zorg aan te bieden die aansluit bij  
de wensen van de patiënt. 
Het veld van de diagnostiek ontwikkelt zich snel en de mogelijkheden worden groter. Daarmee vergroten ook de 
kansen om de diagnostiek in de eerste lijn uit te breiden en innovaties te introduceren. 
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Voordelen voor de patiënt
•   Deskundige, snelle en competente diagnostische onderzoeken
•   Volledig aanbod via een partij ontsloten
•   Adequate, gastvrije opvang met passende begeleiding op de onderzoek locatie
•   Een duidelijke routing naar de onderzoek locaties
•   Onderzoeken worden zonder wachttijd uitgevoerd en snel verslagen 
•   Onderzoeken worden zo dicht mogelijk in de buurt van de woonplaats van de patiënt uitgevoerd
•   De resultaten van onderzoeken worden opgeslagen op plaatsen die voor behandelend medici snel bereikbaar zijn
•   Toegang tot geavanceerde diagnostische onderzoeken die tot voor kort een bezoek aan de medisch specialist 

vereisten
•   Zoveel mogelijk zorg in de eerste lijn, zodat patiënt niet onnodig naar het ziekenhuis hoeft te worden verwezen.

Voordelen voor de huisarts:
•   Uitslagen diagnostische onderzoeken snel beschikbaar
•   Behoefte van de huisarts is bepalend voor samenstelling en kenmerken aanbod
•   Directe invloed op het aanbod via de medisch adviesraad (huisartsen en specialisten)
•   Koppeling aan het voor huisartsen te benaderen EZIS
•   Digitale terugkoppeling van uitslagen van onderzoeken die rechtstreeks zijn in te lezen in ieder HIS
•   Overleg met betrokken specialisten via de medisch adviesraad
•   Duidelijke indicatiestellingen van onderzoeken
•   Goede logistiek van en naar de huisartsenpraktijk van onderzoeks- en informatiemateriaal.
 

3.4. Communicatie 

LEVERANCIERSOVERLEG

Gedurende het hele jaar door heeft leveranciersoverleg plaatsgevonden met alle leveranciers van DCWF.  
Tijdens deze overleggen worden afspraken gemaakt naar aanleiding van wederzijds opvallende zaken. Dit  
kan gaan over onder andere de logistiek, de communicatie tussen 1e en 2e lijn, de wachttijden, kwaliteit van 
aanvragen, nieuwe ontwikkelingen in diagnostiek of medicatie et cetera. Wanneer uitgebreidere exploratie van 
een onderwerp nodig is, worden werkgroepen opgericht waarin een onderwerp verder uitgewerkt wordt en  
nadien voorgelegd in de MAR. Wanneer er urgente zaken spelen, wordt DCWF benaderd door een leverancier 
met het verzoek de huisartsen te informeren over bepaalde zaken. Dit kan dan via HaWeb vlot geregeld zijn. 

Communicatie
In 2017 zijn twee nieuwsbrieven uitgekomen. In mei en in december. De nieuwsbrief is een belangrijk medium om 
de huisartsen te bereiken. Regelmatig worden in de nieuwsbrief de in de MAR besproken onderwerpen aangestipt. 

Belangrijkste onderwerpen in 2017:
→   Informatie aan de 1e lijn omtrent de plannen en invoer rond digitaal aanvragen via Zorgdomein
→   Postmenopauzaal bloedverlies bij vrouwen
→   Nieuwe richtlijnen van BVO cervixcarcinoom screening
→   Belang van calprotectine en vitamine D bepaling
→   Aanleveren materiaal voor onderzoek op de juiste wijze aanbieden ter voorkoming van extra kosten
→   Zinloos onderzoek vermijden: dubbele aanvragen medische beeldvorming voorkomen 
→   Andere manier van materialen bestellen voor diagnostiek.  

Naast de nieuwsbrief wordt voor urgente aanpassingen in bijvoorbeeld aanvraag procedures of aanpassingen op  
formulieren vaak gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op HaWeb een bericht te plaatsen. Op deze manier 
bereikt DCWF een grote groep huisartsen.  
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4. OUDERENZORG

SAMENWERKING ZORG EN SOCIAAL DOMEIN

Ouderenzorg staat zowel landelijk als regionaal hoog op de agenda. Demografische  
en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor een sterke toename van het aantal  
kwetsbare ouderen in de eerste lijn. Zo zorgt de vergrijzing in combinatie met een  
toename van multi morbiditeit voor een grotere groep ouderen met een complexere  
zorgvraag. Daarnaast vaart de landelijke overheid een koers van extramuralisering  
en substitutie van de tweede naar de eerste lijn.

Ouderen zullen in de toekomst steeds langer thuis blijven wonen of in een geclusterde woonvorm verblijven. Daar 
waar voorheen door de ernst van de problematiek voor een verpleeghuisopname gekozen werd, blijft de huisarts  
nu hoofdbehandelaar zolang de patiënt niet opgenomen is in een woonworm WLZ met behandeling. De huisarts ziet 
hierdoor een toename in de complexiteit van de zorg en het aantal kwetsbare ouderen. Deze ontwikkeling vraagt  
om proactieve, gestructureerde zorg voor ouderen en een goede samenwerking binnen de eigen regio en wijk.  
Zowel met zorgverleners als met het sociaal domein.

4.1.  Ketensamenwerking

ZORGPROGRAMMA VOOR KWETSBARE OUDEREN

Samenwerking tussen zorgpartners wordt steeds belangrijker. Het hebben van een netwerk met andere  
zorgprofessionals - zoals de specialist ouderengeneeskunde, wijkverpleging, casemanager dementie, apotheker 
en sociaal wijkteam - is van groot belang. 

Om op proactieve wijze de zorg voor ouderen in te kunnen zetten, namen in 2017 circa 50 huisartsen in de regio 
deel aan de VGZ-presentatie ‘Zorg aan kwetsbare ouderen’. Hierbij zorgt de prestatie zorg aan kwetsbare ouderen 
van VGZ voor bekostiging van de niet-patiëntgebonden tijd. De Westfriese Huisartsenorganisatie heeft Zorgkoepel 
West-Friesland in 2016 gevraagd de ondersteuning en uitvoering van de  ouderenzorg ter hand te nemen. Dit heeft 
zich vertaald in een tweetal programma’s ouderenzorg in 2017: het Regionaal Programma Ouderenzorg West- 
Friesland & Wieringermeer en het ZWF programma Ouderenzorg. 



Bij kwetsbare ouderen, thuis  
of in geclusterde woonvorm

Eerstelijns Geriatrisch team
Huisarts
POH Ouderenzorg
(Wijk)verpleegkundige
Casemanager Dementie
Specialist ouderengeneeskunde
Apotheker
WMO consultatie

Geriatrisch zorgmodel
 Stap 1: casefinding
 Stap 2: assessment > RAI
 Stap 3: bespreen uitkomsten
 Stap 4: opstellen zorgplan
 Stap 5: MDO
 Stap 6: acties bespreken
 Stap 7: acties moitoren

PRO-ACTIEVE ZORG AAN KWETSBARE OUDEREN
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4.2. Ouderenzorgprogramma’s

VERBINDING VAN ZORG EN WELZIJN

Initiatiefnemers in de regio Westfriesland & Wieringermeer, ZWF-WFHO, Omring, Wilgaerden en Geriant,  
hebben de handen ineengeslagen om een zorgprogramma voor integrale ouderenzorg te ontwikkelen. Dit 
programma helpt de huisarts om de patiënten de juiste zorg en ondersteuning te bieden in samenwerking met 
andere zorgpartijen in zijn of haar werkgebied. De huisarts versterkt hiermee effectief het netwerk in de wijk  
en de interdisciplinaire doorverwijsmogelijkheden.

Regionaal Programma Ouderenzorg West-Friesland & Wieringermeer
Goede zorg voor ouderen is zorg op maat, aansluitend op de wensen en behoeften van de oudere en met oog  
voor persoonlijke context. De kwaliteit van leven, zoals de patiënt die zelf ervaart, staat hierbij voorop. Binnen het  
Regionaal Programma Ouderenzorg West-Friesland & Wieringermeer werken verschillende zorgdisciplines met  
elkaar samen om dit doel te bereiken met behulp van het Geriatrisch zorgmodel (GZM). Dit model richt zich op  
het tijdig opsporen van gezondheidsrisico’s en kwetsbaarheid op verschillende  terreinen (bijvoorbeeld mentaal of 
sociaal), een goede afstemming  van het zorgaanbod en het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare  
ouderen en mantelzorgers. Het sleutelwoord in de aanpak is verbinding van zorg en welzijn voor ouderen. 

In 2018 wordt het GZM verder doorontwikkeld met negen pilotpraktijken in de regio en hun eerstelijns geriatrisch 
team. Tevens zal de monitoring en evaluatie vorm worden gegeven. Voor beide projecten is subsidie beschikbaar 
voor de financiering.

ZWF Programma Ouderenzorg
Met het GZM als basis, is door WFHO en ZWF in 2017 gewerkt aan de volgende thema’s: 
•    Ondersteuning aan huisartsenpraktijken bij het opzetten van proactieve ouderenzorg in de vorm van een  

ondersteuningsteam voor praktijken, nascholing voor de POH Ouderenzorg (3 x in 2017), informatie op HaWeb 
voor huisartsen en POH Ouderen en ICT ondersteuning  voor het  toepassen van RAI (multidomeinanalyse)

•     Verbeteren van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de tijdelijke acute opvang (eerstelijnsverblijf)  
door regionale verwijsafspraken, stroomlijnen van triage en inzicht in beschikbaarheid (bedden app)

•    Samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde (SO) 
Dit heeft geresulteerd in een Eerstelijns Consultatieteam van SO’s van Omring en Geriant en een vaste SO  
als aanspreekpunt bij elke huisartsenpraktijk

•    Verbeteren samenwerking huisartsen en verzorgingshuizen waarin samen met Omring en Wilgaerden is  
opgehaald wat er goed gaat en wat voor verbetering vatbaar is. Op basis daarvan is een Plan van Aanpak gemaakt 
en zijn er binnen drie thema’s (deskundigheid en inzicht, communicatie en medicatie) meerdere korte- en lange 
termijn-oplossingen geformuleerd
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•    Ouderenzorg in ANW uren met daarin aandacht voor de samenwerking tussen cure en care, voor de inzet van  
het Medisch Technisch Handelenteam van Omring, samenwerking met wijkverpleegkundige zorg in ANW uren 
(beide hebben een werkplek op de HAPWF) en onderzoek naar de zorgvraag van 75+ op de HAPWF. In 2018 verder 
voort te zetten

•    Verkenning duurzame financiering OZ waarvoor diverse besprekingen zijn gevoerd met VGZ voor gedachtevorming 
en voor 2018-2019 afspraken zijn gemaakt voor de financiering van de ondersteuningsrol van ZWF

•    Ondersteunen van de WFHO commissie Contractering bij de aanvraag van een M&I tarief voor het uitvoeren  
van behandelwens gesprekken (advanced care planning). 

Speerpunten in 2018
WFHO en ZWF hebben qua ouderenzorg de volgende speerpunten voor 2018:
•    Doorontwikkelen van het GZM en de samenwerking in het eerstelijns geriatrisch team
•    Nascholing zorg aan kwetsbare ouderen voor huisartsen en POH gezamenlijk
•    Verder ontwikkelen van Advanced Care planning samen met andere zorgorganisaties 
•    Versterken van de samenwerking met de SO (consultatiefunctie, gezamenlijke behandeling)
•    Versterken van de verbinding tussen het GZM, de transmurale zorgbrug en acute opvang
•    Goed organiseren van de acute opvang van kwetsbare ouderen (eerstelijnsverblijf)
•    Samenwerking huisartsen en verzorgingshuizen, verdere uitrol Plan van Aanpak
•    Verbeteren van de zorg aan kwetsbare ouderen in ANW-uren, relatie met op te zetten spoedpost in West-Friesland
•    Goede ICT-ondersteuning bij uitvoering ouderenzorg
•    Uitwerken van langdurige afspraken over de inrichting en financiering van ouderenzorg.

Organisatie binnen ZWF
De uitvoering van de twee programma’s ouderenzorg valt binnen Zorgkoepel West-Friesland onder verantwoordelijkheid 
van de manager zorgprogramma’s. De kaderarts Ouderenzorg houdt zich bezig met de beleidsmatige ontwikkeling. 
De coördinator ouderenzorg binnen ZWF pakt veel van de inhoudelijke onderwerpen op als projectleider en is eerste 
aanspreekpunt voor praktijken. 

Voor de ondersteuning aan de praktijken heeft ZWF een ondersteuningsteam (kaderarts en POH). De commissie 
ouderenzorg adviseert over voorgenomen initiatieven en beleidsvoorstellen en zorgt voor een goede verbinding  
naar de praktijken. Maandelijks worden de besturen van WFHO en ZWF meegenomen in de voortgang. 



5. GGZ EN JEUGDHULP

STREVEN NAAR SAMENWERKINGSAFSPRAKEN

De kerntaak van de Geestelijke Gezondheidszorg en Jeugdhulp is het leveren van kwalitatief 
goede en veilige zorg aan mensen die dat nodig hebben. Op verzoek van de Westfriese Huis-
artsenorganisatie heeft Zorgkoepel West-Friesland sinds 2017 een rol in de GGZ en Jeugdhulp. 
Een waardevolle samenwerking die ondersteunt bij het realiseren van kwaliteit van zorg. 

De WFHO en ZWF hebben in de eerste helft van 2017 een analyse verricht op de GGZ-zorg in de regio West-Friesland 
& Wieringermeer. Aanleiding van deze analyse was het feit dat de WFHO en ZWF geen GGZ-beleid hebben en door 
stakeholders uit de regio zijn benaderd om te komen tot samenwerkingsafspraken. Er was onvoldoende beeld over 
de resultaten van de lopende samenwerking, welke en hoeveel zorgvragen er zijn, wat de samenwerkingsmogelijk-
heden en de daaruit voortvloeiende consequenties zijn voor de patiëntenzorg, hun eigen organisatie als voor die van 
de individuele huisartsenpraktijken.

5.1. Geestelijke gezondheidszorg

ANALYSE VOOR ACTIVITEITEN IN 2018

De analyse was gericht op het inventariseren van verbeteringen in organisatie van en de samenwerkings- 
mogelijkheden binnen de brede GGZ-zorg in de regio West-Friesland. Het ging  daarbij  om de GGZ-zorg in  
de huisartsenpraktijk, de samenwerking in de GGZ-keten en de samenwerking met het sociale domein. Een  
visie op de GGZ-zorg in de huisartsenpraktijk is geformuleerd, verbeterpunten zijn benoemd en aanbevelingen 
gegeven. Deze analyse is de belangrijkste input voor de activiteiten in 2018. 

Uitgangspunten beleid GGZ-zorg 
•    De WFHO huisartsencommissie GGZ (huisartsencommissie GGZ) is van mening dat een POH-GGZ voor iedere  

huisartsenpraktijk van toegevoegde waarde is 
•    De GGZ-zorg is de laatste decennia geëxtramuraliseerd. Zorg wordt zo veel mogelijk in de woonomgeving van  

de patiënt gegeven 
•    De POH-GGZ speelt een belangrijke rol bij de taakherschikking en de verschuivingen van S GGZ naar GB GGZ en 

huisartsenzorg;
•    De huisartsencommissie GGZ heeft geen voorkeur voor de wijze waarop het werkgeverschap van de POH-GGZ 

wordt georganiseerd;
•    De huisartsencommissie GGZ is voorstander van het regionaal organiseren van de facilitering binnen de POH-GGZ 

module (consultatie psycholoog/psychiater, EHealth en de digitale verwijsondersteuning) ongeacht hoe het  
werkgeverschap is georganiseerd

•    De huisartsencommissie GGZ stelt dat huisartsen hun kennis en vaardigheden op het terrein van de GGZ-zorg  
dienen te onderhouden, zowel qua zorginhoud als de mogelijkheden van de POH-GGZ en de ontwikkelingen  
binnen diens functie.

Focus doelstelling 2018 GGZ-zorg
Uitgangspunt is dat patiënten moeten kunnen rekenen op kwalitatief goede zorg in de huisartsenpraktijk. Zorg wordt 
bij voorkeur op maat gegeven; laagdrempelig en dicht bij de patiënt. De huisartsencommissie GGZ-Jeugd heeft de 
volgende zes aandachtspunten geprioriteerd:
1.  Organiseren en uitvoering van een regionaal programma deskundigheidsbevordering voor huisartsen en POH-GGZ.
2.  Het regionaal organiseren van de facilitering binnen de POH-GGZ module (consultatie psycholoog/psychiater, 

EHealth en de digitale verwijsondersteuning).
3. Wachtlijsten conform de Treeknormen.
4.  Organiseren en faciliteren van consultatie in de huisartsenpraktijk (naast consultatie binnen POH-GGZ module  

ook mogelijkheden consultatie GB GGZ en S GGZ onderzoeken).
5. Zorg voor anderstaligen binnen de huisartsenzorg.
6.  Begeleiding bij de implementatie van projecten Welzijn op Recept door regionale huisartsen(organisatie)  

en welzijnsorganisaties.
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WFHO en ZWF zullen deze punten in 2018 nader verkennen en uitwerken. B.V. Vicino Noord-Holland Noord kan  
- met name bij de eerste vijf items - mogelijk een uitvoerende en faciliterende rol vervullen. Ook zal gesproken  
worden over verdere samenwerking in de toekomst. 

De samenwerking tussen de teams van GGZ Noord-Holland Noord en de huisartsen zal in 2018 ook verder  
ontwikkeld worden. 

5.2.  Jeugdhulp

SAMENWERKING HUISARTS EN WIJKTEAM

Het doel van het afgesproken werkplan tussen de zeven West-Friese gemeenten en WFHO-ZWF (uitvoeringsplan  
van het regionale Convenant Jeugdhulp West-Friesland 2017) is dat de huisartsen en wijkteams goed samenwerken 
in belang van de jeugdige. Dit geldt voor zowel het  beleid (kader, werk- en samenwerkingsafspraken) als voor de 
uitvoering van zorg (samenwerken rondom casuïstiek binnen de afgesproken kaders) met daarbij aandacht voor 
behoud van de vertrouwensrelatie tussen inwoners/patiënten, medewerkers wijkteams en zorgverleners. In 
opdracht van de WFHO wordt dit werkplan in 2018 verder uitgevoerd onder aansturing van ZWF.

Ambities gemeenten, WFHO en ZWF
De gemeenten in Westfriesland, de WFHO en ZWF hebben de gezamenlijke ambitie om:
1.  Passende zorg op maat en op de juiste plek te realiseren voor de jeugdigen van de regio, rekening houdend  

met verschillende belangen, perspectieven en ontwikkelingen van alle betrokken partijen. 
2.  De komende jaren te werken aan een stevige en effectieve verbinding tussen het sociale en het gezondheids- 

zorgdomein, met huisartsen als belangrijke spil. 
3.  Samenwerkingsafspraken te maken en te implementeren om deze verbinding duurzaam tot stand te brengen  

en kosten te beheersen. 

De samenwerking heeft als doel: 
1. Als gemeenten en eerste lijn gezamenlijk vorm te geven aan de transformatie. 
2.  Het sociale en gezondheidszorgdomein meer aan elkaar te verbinden om dubbelingen te voorkomen  

en mogelijkheden van burgers en professionals beter te benutten. 
3.  Door middel van samenwerking tussen huisartsen en partners in het gemeentelijk sociale domein zorg  

en ondersteuning op de juiste plek te organiseren.
4.  Goede aansluiting tussen de huisartsenzorg en het sociaal domein door de inzet van een POH-GGZ Jeugd,  

zodat in een vroeg stadium gepaste hulp wordt geboden aan jeugdigen met GGZ-problematiek waardoor  
de inzet zware zorg zoveel mogelijk wordt voorkomen.  

POH GGZ Jeugd als verbindende schakel
In 2016 is B.V Vicino Noord-Holland Noord gestart met de inzet van de POH-GGZ Jeugd in Hoorn. ZWF heeft in  
september 2017 een aanvraag ingediend voor financiering bij de gemeente Medemblik voor de inzet van de  
POH-GGZ Jeugd in de huisartsenpraktijk en de wijkteams. Doel van beide trajecten is een goede aansluiting tussen 
de huisartsenzorg en het sociaal domein, zodat in een vroeg stadium gepaste hulp wordt geboden aan jeugdigen 
met GGZ-problematiek, waardoor de inzet zware zorg zoveel mogelijk wordt voorkomen.  

Organisatie binnen ZWF
De uitvoering van de twee programma’s valt binnen ZWF onder verantwoordelijkheid van de manager zorgprogramma’s. 
De kaderarts GGZ houdt zich bezig met de beleidsmatige ontwikkeling. De beleidsadviseur/projectmanager GGZ-
Jeugd binnen ZWF pakt veel van de inhoudelijke onderwerpen op als projectleider en is eerste aanspreekpunt voor 
praktijken. De huisartsencommissie GGZ-Jeugdhulp adviseert over voorgenomen initiatieven en beleidsvoorstellen 
en zorgt voor een goede verbinding naar de praktijken. Maandelijks worden besturen WFHO en ZWF meegenomen 
in de voortgang.



6. KETENZORG WEST-FRIESLAND

INNOVEREN NAAR INTEGRALE EERSTELIJNSZORG

Ketenzorg West-Friesland (KZWF) staat garant voor samenhang, samenwerking, continuïteit 
en innovatie binnen de ketenzorg voor mensen in de regio West-Friesland en Wieringermeer 
met type 2 diabetes, COPD en een verhoogd Cardio Vasculair Risico. KZWF handelt tevens  
onder de naam Diabetes Zorgsysteem West-Friesland voor de diabetes ketenzorg: een  
expertisecentrum voor type 2 diabeteszorg met een centrale aansturing. Daarnaast is KZWF 
verantwoordelijk voor dieetadvisering die niet onder de ketenzorg valt.

De groeiende vraag naar chronische zorg en diagnostiek geeft de gelegenheid om de chronische zorg anders te 
organiseren. De rol van de zorggroep wordt hierbij door verzekeraars en overheid centraal gesteld in de regie-
neming van de chronische zorg, het doelmatig voorschrijven, het doelmatig gebruik van eerstelijns diagnostiek en 
de dossiervorming in de regio. Dit biedt tevens de kans om andere vormen van ketenzorg te ontwikkelen. Ketenzorg 
West-Friesland gelooft in de ontwikkeling van zorgprogramma’s voor de chronische zorg en ontwikkelt vanuit die 
missie een regionaal zorgportaal. Een initiatief waarbij inhoudelijk en financieel gebruik gemaakt kan worden van de 
verbindingen binnen de Zorgkoepel West-Friesland, zodat integrale, samenhangende en continue eerstelijnszorg kan 
worden gerealiseerd. Met als resultaat optimale patiëntenzorg in de regio en ondersteuning van huisartspraktijken.

6.1. Visie en doelstellingen

FACILITEREN, COÖRDINEREN EN BEHEREN VAN DE KETENZORG

Ketenzorg West-Friesland is in de regio West-Friesland en Wieringermeer de solide en centrale organisatie waaruit 
ketenzorg wordt gecoördineerd en ondersteund. KZWF is verantwoordelijk voor het faciliteren, coördineren en  
beheren van de ketenzorg en het ondersteunen van huisartsen en overige zorgverleners bij de uitvoering ervan. 
KZWF sluit overeenkomsten met zorgverzekeraars en andere maatschappelijke organisaties, die een rol spelen  
in de gezondheid en het welzijn van mensen met type 2 diabetes, COPD en een verhoogd Cardio Vasculair Risico.

Duurzame doelstellingen
Ketenzorg West-Friesland is een maatschappelijke onderneming met als hoofddoelstellingen: 
•    Het organiseren, faciliteren en leveren van ketenzorg aan patiënten met bepaalde chronische aandoeningen  

die op naam zijn ingeschreven bij een aangesloten huisarts
•    Het exploiteren en in stand houden van een expertisecentrum voor mensen met diabetes,  

zijnde het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland (DZS) 

2525
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•    Het leveren van dieetzorg door diëtistenteam Spring 
•    Het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ketenzorg 
•    Het bieden van een onderwijs- en opleidingswerkplaats voor ketenzorg 
•    Het bevorderen van de kwaliteit van ketenzorg in het algemeen 
•    Al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Kennis- en expertisecentrum
DZS is een expertisecentrum met een bijzondere deskundigheid voor complexe situaties rondom type 2 diabetes. 
Het team bestaat uit huisartspraktijken en de centrale organisatie, waarin onder meer diabetesverpleegkundigen en 
diëtisten werkzaam zijn. Het DZS komt tegemoet aan een stijgend patiëntenaantal en aan de kwaliteitseisen die aan 
de diabeteszorg worden gesteld. De zorg wordt gegeven op basis van het Chronisch Zorgmodel. De expertisefunctie 
is vooral gericht op de regio West-Friesland, maar kan ook worden ingezet voor mensen met diabetes in heel  
Nederland. Daarnaast richt het DZS zich op de preventie van diabetes en hart- en vaatziekten. Als nevenactiviteit 
biedt KZWF via het Diëtistenteam Spring dieetadvisering (niet-keten gerelateerd). 

De visie van KZWF is geformuleerd op basis van de volgende uitgangspunten:
•    De patiënt staat centraal: de ketenzorg is afgestemd op de behoefte en mogelijkheden van de patiënt
•    Goede samenwerking binnen de keten is cruciaal om de integrale zorg en continuïteit te verbeteren
•    Huisartsen en overige zorgverleners worden ondersteund om kwalitatief goede ketenzorg te leveren 
•    De zorgprogramma’s (geprotocolleerde zorg) zijn opgesteld volgens NHG-standaarden en kwaliteitsrichtlijnen
•    Registratie en metingen geven inzicht in de werkprocessen en de verleende zorg en zorgen voor de nodige 

transparantie
•    Om professionele zorg op kwalitatief hoog niveau te blijven garanderen is innovatie van groot belang
•    Wetenschappelijk onderzoek op het terrein van diabetes en diabetes gerelateerde aandoeningen en overige  

ketenzorg wordt gefaciliteerd
•    Er wordt een onderwijs- en opleidingswerkplaats voor ketenzorg geboden.

6.2. Organisatie en structuur

GEGROEID EN GEPROFESSIONALISEERD

KZWF heeft de voorgaande jaren belangrijke ontwikkelingen ondergaan. Meest in het oog springend zijn de 
verzelfstandiging en daarmee de vorming van Zorgkoepel West-Friesland, de groei in patiëntaantallen en onder-
zoekslijnen. De groei in zowel de zorg als het wetenschappelijk onderzoek zet zich naar verwachting de komende 
jaren nog voort. Naarmate de organisatie is gegroeid en geprofessionaliseerd, is meer aandacht nodig geweest 
voor de ondersteunende processen. Gezien de verwachte ontwikkelingen in zorg en onderzoek, maar ook in de 
verdere ontwikkeling van de samenwerking in de keten, zullen vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering 
en ondersteunende processen ook in de nabije toekomst nog in complexiteit toenemen. 

Organisatiestructuur
Per januari 2015 is in verband met de vorming van de Koepelstichting en statutenwijziging van KZWF de organisatie-
structuur gewijzigd. De hiërarchische lijn is vanaf januari 2015 georganiseerd op functies/teams omdat de kracht 
van de organisatie zit in het multiple inzetbaar zijn voor de huidige en toekomstige ketenzorg van de functiegroep 
(diabetes)verpleegkundigen, diëtisten en medisch onderzoeksassistenten. Deze teams worden aangestuurd door 
teamleiders. Op deze wijze kan de hoogste effectiviteit en efficiency worden bereikt. Het organigram van ZWF, met 
een uitsplitsing van de structuur van KZWF, is weergegeven op pagina 27.

Per 2017 zijn ondersteunende diensten georganiseerd op zorgkoepelniveau. Dit betreft de facilitaire ondersteuning, 
managementassistentie en financiële afdeling en houdt in dat vijf medewerkers in dienst van KZWF per 2017 in 
dienst zijn gekomen van ZWF. Om de complexe bedrijfsvoering goed te ondersteunen is er bij KZWF een manage-
mentteam operationeel. De samenstelling bestond in 2017 uit de manager KZWF, de kwaliteitsmanager en de  
manager financiën en control. De aansturing van de verschillende aspecten van de organisatie (zorg, ondersteunende 
processen, onderzoek) kwamen in gelijke mate onder de aandacht van de RvB. 
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Afstemming tussen deze drie aspecten van de organisatie vond plaats middels een wekelijks bilateraal overleg  
tussen de heer S. Koomen, RvB en de manager KZWF. Daarnaast vond er afstemming plaats binnen het  
tweewekelijkse managementteam van KZWF. De bedrijfsvoeringprocessen werden in 2017 verder geoptimaliseerd.

KZWF wil het huidige kwaliteitsniveau handhaven en volledig uitrollen binnen de ketenzorg. De borging van de  
kwaliteit wordt mede gerealiseerd door een functionele aansturing per keten. In deze functionele aansturing worden 
zaken belegd als het opzetten en bewaken van het zorgprogramma, het kwaliteitsjaarplan op basis van de  
benchmarkgegevens en het implementeren van nieuwe ontwikkelingen en inzichten op basis van wetenschappelijk  
onderzoek. Hiervoor zijn de ketenzorgadviesgroepen samengesteld. 

Ketenzorg West-Friesland heeft een toelatingsbeschikking AWBZTOEL/25139554 West-Friesland voor AWBZ functie 
artikel 8 (Stb.1967,655). KZWF handelt tevens onder de naam Diabetes Zorgsysteem West-Friesland (DZS) voor de 
diabetes ketenzorg. Op 1 januari 2015 zijn de statuten van KZWF gewijzigd in verband met de vorming van Stichting 
Zorgkoepel West-Friesland (ZWF). Het organigram van KZWF is weergegeven in figuur 1. 

Figuur 1 - Organigram Stichting Ketenzorg West-Friesland 01-08-2017
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6.3. Kenmerken KZWF

GOEDE ZORG IN MULTIDISCIPLINAIRE SAMENHANG

De ketenzorg voor mensen met type 2 diabetes, chronische obstructieve pulmonale ziekten (COPD) en een 
verhoogd cardiovasculair risico (CVR) bevatten alle functies (exclusief medicijnen en hulpmiddelen) voor het 
verlenen van goede zorg, conform de NDF (Nederlandse Diabetes Federatie) Zorgstandaard, de Zorgstandaard 
COPD van de Long Alliantie Nederland (LAN), de Zorgstandaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) van 
het Platform Vitale Vaten en de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) standaard. Het weerspiegelt goede 
zorg in multidisciplinaire samenhang. De ketenzorg is opgebouwd uit de functionele inbreng van de verschillende 
zorgprofessionals van de zorggroep. De keten geeft dankzij een functionele opbouw goede mogelijkheden voor 
vernieuwing van het zorgproces, waarvan taakherschikking een belangrijk onderdeel vormt.

Het ketenzorgmodel
Binnen de ketenzorg zijn alle zorgprocessen rond de mensen met type 2 diabetes, COPD en een verhoogd CVR  
beschreven. Voor de diabetesketen bestaat het ketenzorgmodel uit een modulestructuur waarin de onderlinge  
samenhang van taken en verantwoordelijkheden van de ketenzorgpartners duidelijk omschreven zijn. De inhoud  
en de kwaliteit van de zorg vormen daarbij de uitgangspunten. 

In de diabetes ketenzorg is tevens een differentiatie aangebracht afhankelijk van het karakter van de huisartspraktijk 
(praktijk- en behandeltype). In dit zorgmodel heeft KZWF/DZS een diabetes expertise functie. De zorg voor de niet 
complexe diabetespatiënt wordt bij het DZS en in de huisartspraktijk uitgevoerd. Complexe zorg wordt vooral door 
het DZS geleverd. De expertisefunctie houdt tevens in dat het DZS besluit of er andere specialistische hulp moet  
worden ingeschakeld dan die binnen het DZS aanwezig is. 

Kenmerken Diabetes Zorgsysteem West-Friesland (DZS)
•    Ondersteunen en adviseren van huisartsen en overige zorgverleners in het geven van kwalitatief goede  

diabeteszorg 
•    Centrale probleem- en risicovaststelling op basis van onderzoek, bloedafname en screening tijdens de jaarlijkse 

controle bij het DZS
•    Geven van advies, instructie, voorlichting en specialistische zorg aan mensen met type 2 diabetes, in het bijzonder 

wanneer er sprake is van complexe problematiek 
•    Integrale samenwerking tussen het DZS en de tweede lijn waarbij structureel multidisciplinair overleg en indien 

nodig consultatie van de medisch specialist
•    Diabetes gerelateerde complicaties uitstellen of voorkomen
•    Stimuleren van de eigen rol van mensen met type 2 diabetes
•    Innoveren van de diabeteszorg en het optimaliseren van de kwaliteit
•    Het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van diabetes en diabetes gerelateerde aandoeningen, 

indien adequaat gefinancierd door externe geldbronnen
•    Het bieden van een onderwijs- en opleidingswerkplaats voor diabeteszorg.

Kenmerken van KZWF als zorggroep
KZWF heeft een faciliterende en sturende rol als hoofdaannemer van de ketenzorg. De huisarts is zowel hoofd-
behandelaar als onderaannemer en is eindverantwoordelijk voor de behandeling van de patiënt. KZWF draagt zorg 
voor het waarborgen van de kwaliteit door middel van een kwaliteitssysteem op basis van het meten van uitkomsten, 
spiegelinformatie en verbeterplannen. KZWF maakt met alle betrokken zorgverleners afspraken over de levering  
van diabeteszorg, COPD-zorg en cardiovasculaire zorg (CVRM). Er zijn bij KZWF drie kaderhuisartsen werkzaam  
ten behoeve van de drie verschillende zorgketens:
•    Marieke Poelma, kaderhuisarts COPD
•    Bart van Oostendorp, kaderhuisarts CVRM
•    Peter Grootenhuis, kaderhuisarts diabetes.

De kaderhuisarts is de vraagbaak en adviseur voor huisartspraktijken en levert in nauwe samenwerking met de  
manager KZWF een bijdrage aan de ketenzorg conform de kwaliteitscriteria volgens het NHG, wet- en regelgeving  
en bestuurlijk vastgestelde kaders, doelstellingen en beleid. 



DIABETES KETENADVIESGROEP COPD KETENADVIESGROEP CVRM KETENADVIESGROEP

Kaderhuisarts Kaderhuisarts  Kaderhuisarts

Huisarts Huisarts Huisarts

Praktijkondersteuner Praktijkondersteuner Praktijkondersteuner

Huisartsondersteuner KZWF  
aandachtsgebied diabetes

Diabetesdiëtist KZWF

Huisartsondersteuner KZWF  
aandachtsgebied COPD

Huisartsondersteuner KZWF  
aandachtsgebied CVRM

Kwaliteitsmanager KZWF Kwaliteitsmanager KZWF Kwaliteitsmanager KZWF
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De rol van de kaderhuisarts is essentieel voor hoogwaardige zorg aan chronisch zieken en innovaties in de keten-
zorg. De kaderhuisarts werkt nauw samen met specialisten in het Westfriesgasthuis (WFG) en vervult de brugfunctie 
tussen eerste en tweede lijn. Door het gebruik van prestatie-indicatoren is de kaderhuisarts in staat om samen met 
de manager KZWF inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg binnen het desbetreffende ketenzorgprogramma. Voor 
structurele kwaliteitsverbetering voor de huisartsgeneeskundige praktijkvoering worden in nauwe samenwerking met 
de manager KZWF verbeterplannen opgesteld en periodiek geëvalueerd. 

De kaderhuisarts coördineert de ketenadviesgroep van het betreffende ketenzorgprogramma en bewaakt de  
kwaliteit van de huisartsgeneeskundige zorg binnen het zorgprogramma. Deze ketenadviesgroepen functioneren op 
operationeel niveau; per zorgprogramma is er een multidisciplinaire adviesgroep waarin de belangrijkste inhoudelijk 
deelnemende ketenpartners vertegenwoordigd zijn. Op deze wijze zijn de afstemming en integratie van de multi-
disciplinaire zorg geborgd.

De ketenadviesgroep bestaat uit de coördinerend kaderhuisarts, een huisarts, een praktijkondersteuner (POH),  
een huisartsondersteuner van KZWF en de kwaliteitsmanager van KZWF. 

De ketenadviesgroepen vergaderden in 2017 elk vier keer. De volgende onderwerpen zijn onder meer behandeld: 
analyse uitkomsten prestatie-indicatoren, kwaliteitsbeleid 2018, evaluatie zorgprogramma’s, scholingsplan 2018, 
consultatie kaderhuisartsen en afspraken met de tweede lijn. Samen met de ketenadviesgroep en de manager 
KZWF is deskundigheidsbevordering voor de gecontracteerde zorgaanbieders georganiseerd en is de inhoud van het 
betreffende zorgprogramma aangepast aan de meest actuele kennis. In de diabetesketen heeft Peter Grootenhuis, 
kaderhuisarts diabetes, in 2017 een veel gevraagde consultatiefunctie gehad. Naast de interne consultatie door  
professionals van DZS betrof dit ook de consultatie door huisartsen verbonden aan KZWF. Huisartsen consulteerden 
de kaderhuisarts diabetes over patiënten met complexe problematiek. Daarnaast heeft er een tweewekelijks  
multidisciplinair overleg (MDO) plaats gevonden waarin de internist-endocrinoloog van het WFG Rolf Zwertbroek,  
Peter Grootenhuis en een diabetesverpleegkundige en diëtist van het DZS complexe patiëntcasuïstieken bespraken. 
De consultatiefunctie en de internistische consultatie tijdens het MDO maken verwijzingen naar de tweede lijn  
onnodig en hebben vanaf 2016 in de type 2 diabeteszorg mede geleid tot een vrijwel volledige substitutie van  
patiënten van de tweede naar de eerste lijn (zie 6.5 Ketenpartners).

Kenmerken Diëtistenteam Spring
Vanaf 2011 biedt KZWF dieetadvisering aan mensen die geen ketenzorg ontvangen. Deze werkzaamheden worden 
onder de naam Diëtistenteam Spring uitgevoerd. Diëtistenteam Spring is een deskundig diëtistenteam dat beschikt 
over alle specialismen om begeleiding te bieden bij dieet- en voedingsvragen. Het team biedt onder meer dieet-
advisering aan mensen met eetstoornissen, voedselallergieën, maag-darmproblematiek of overgewicht, adviseert 
aanstaande moeders, (top)sporters en begeleidt kinderen. 

Tabel 2 - Ketenadviesgroepen KZWF
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Kinderdiëtisten en een sportdiëtist maken deel uit van het team. Er is een nauwe samenwerking met onder meer 
huisartsen, kinderartsen, sportartsen en overige specialisten, verloskundigen, scholen en andere samenwerkings-
partners. Het team biedt persoonlijke en laagdrempelige begeleiding dicht bij huis, thuis, telefonisch of online via 
e-consulting.

6.4. Ontwikkelingen diabetesexpertise- en kenniscentrum

KENNIS OP HET GEBIED VAN KETENZORG

Vóór de introductie van ketenzorg werden standaarden en protocollen onvoldoende systematisch gebruikt  
door de huisartsen en specialisten. De streefwaarden die in de NHG-Standaard zijn beschreven, werden bij  
een minderheid van de patiënten bereikt. Om de kwaliteit van de zorg binnen de keten te bewaken, is de coör-
dinerende rol van KZWF als kennis- en expertisecentrum belangrijk. KZWF/het DZS ondersteunt - en indien  
nodig stuurt - op die wijze de partners in de keten in het bereiken van de optimale kwaliteit van de ketenzorg.

Diabetesexpertisecentrum
De specialistische kennis van de diabetesverpleegkundigen en de diëtisten met een diabetesspecialisatie spelen een 
belangrijke rol bij het bereiken van optimale kwaliteit van de ketenzorg. Praktijkondersteuners (POH-ers) en praktijk-
assistenten diabetes (PA-en diabetes) geven in huisartspraktijken zorg aan minder gecompliceerde diabetespatiën-
ten. Die zorg bestaat uit onder meer het uitvoeren van de driemaandelijkse controles. De POH-ers stellen patiënten 
daarnaast veelal in op één maal daags insuline; indien nodig met coaching door de diabetesverpleegkundigen KZWF. 
De begeleiding van ontregelde patiënten die insuline gebruiken en het instellen op 4 maal daags insuline therapie 
worden hoofdzakelijk uitgevoerd door de diabetesverpleegkundigen van KZWF. Dat geldt ook voor het instellen op 
en het leren injecteren van GLP1-analogen.
Diabetesverpleegkundigen van KZWF maken gebruik van een continu bloedglucosemeter die diagnostisch gebruikt 
wordt om meer inzicht te krijgen in ontregelingen. Op verzoek van huisartsen en POH-ers hebben de diabetes- 
verpleegkundigen in 2017 ontregelde patiënten begeleid met behulp van deze continu bloedglucosemeter. 

De samenwerking tussen het DZS en de huisartspraktijken wordt geoptimaliseerd door een goede bereikbaarheid 
van diabetesverpleegkundigen en diëtisten voor vragen over individuele patiënten en praktijkgerichte zaken. 

Praktijkbezoeken
In 2017 hebben er in de huisartspraktijken halfjaarlijks gestructureerde overleggen plaats gevonden betreffende  
de diabetes, COPD en CVRM ketenzorg. Aan deze overleggen hebben huisartsen, POH-ers, PA-en en één van de 
diabetesverpleegkundigen en diëtisten (huisartsondersteuners) van KZWF deelgenomen. Per praktijk zijn de bench-
mark-/spiegelinformatiegegevens van de diverse zorgketens besproken. Naast de individuele patiënten zijn daarbij 
ook de prestaties van de praktijk en verbeterpunten voor zowel de praktijk als KZWF/DZS aan de orde gekomen.  
Van deze overleggen en de verbeterplannen is verslaglegging gedaan.

Er zijn in 2017 diverse nieuwe POH-ers gestart in de huisartspraktijken in West-Friesland en Wieringermeer. Deze 
nieuwe medewerkers hebben ter introductie een dagdeel stage gelopen bij het DZS en de benodigde ondersteuning 
gekregen van de huisartsondersteuners van KZWF in de huisartspraktijk. Er zijn in 2017 twee huisartsen in opleiding 
een dagdeel te gast geweest bij het DZS. Daarnaast heeft KZWF/DZS diverse gasten ontvangen vanuit universiteiten 
en opleidingsinstituten.

Kenniscentrum 
KZWF biedt als kenniscentrum structurele scholingen aan. Er werden in 2017 diverse scholingen voor onze onder- 
aannemers georganiseerd. In tabel 4 een overzicht van de scholingen voor huisartsen en praktijkondersteuners. 
Deze scholingen werden gemiddeld beoordeeld met een 7.9.



OVERZICHT SCHOLINGEN HUISARTSEN EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS 2017

TITEL ONDERWERPEN DOCENTEN

DIABETES

Acute diabetesontregeling, wat te doen? 

Een interactieve nascholing waarbij wordt  
ingegaan op het beleid en de interventies bij 
een acute of een dreigende diabetesontregeling, 
wat kan de patiënt zelf doen en wanneer willen 
we dat hij/zij contact opneemt. 

Peter Grootenhuis,  
kaderhuisarts diabetes KZWF

Praktische insulinecursus 

Een insulinecursus voor praktijkondersteuners 
die net zijn begonnen met instellen van insuline 
en reeds op de hoogte zijn van de theoretische 
achtergrond.

José Biezeman,  
diabetesverpleegkundigen en diëtisten KZWF

COPD

Inhalatieworkshop met aansluitend de scholing 
“Rode vlaggen bij COPD”

Inhalatieworkshop over de verschillende 
devices. 

Tijdens de presentatie “Rode vlaggen bij COPD” 
wordt ingegaan op de aanwezigheid van rode 
vlaggen en andere co-morbiditeit bij COPD  
patiënten. Wat zijn de alarmbellen voor  
zowel de huisarts als de POH en hoe wordt  
er adequaat gehandeld bij de rode vlaggen  
in de anamnese?  

Inhalatieworkshop: Sandra van Soestbergen, 
longverpleegkundige (WFG) en Marieke Poelma, 
kaderhuisarts COPD KZWF

Scholing “Rode vlaggen bij COPD”:  
Marieke Poelma, kaderhuisarts COPD KZWF

CVRM

Atriumfibrilleren, een bloedstollend verhaal

Een presentatie over hoe de huisarts en 
praktijkondersteuner een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan de juiste behandeling van 
patiënten met atriumfibrilleren. Tevens wordt 
de NHG standaard Atriumfibrilleren besproken.  

Bart van Oostendorp,  
kaderhuisarts hart- en vaatziekten 

Wim Lucassen,  
huisarts in Hoorn en werkzaam aan de UVA

CVA, veel meer dan een hemiparese! 
(de onzichtbare gevolgen van een CVA) 

De directe gevolgen van een CVA zijn vaak voor 
iedereen duidelijk, maar hoe gaat het met de 
patiënt na een jaar? Zijn er veranderingen in  
de persoonlijkheid of gedrag? Wat betekent 
dit voor de patiënt zelf en net zo belangrijk,  
wat betekent dit voor zijn omgeving? Verder 
wordt er ingegaan op de samenwerking met  
de 2de lijn. 

Jos Lankreijer,  
GZ-Psycholoog Geriant

Barbara van Someren,  
neurologieverpleegkundige, CVA poli WFG 

Annelies Rotgans,  
gespecialiseerd verpleegkundige  
neurologie Omring

OVERKOEPELEND

Palliatieve zorg bij diabetes type 2,  
COPD en hartfalen

Een nascholing over de kenmerken van de 
palliatieve fase en het bieden van effectieve 
en goede palliatieve zorg bij de verschillende 
ziektebeelden.  

Marieke Poelma,  
kaderhuisarts COPD KZWF

Peter Grootenhuis,  
kaderhuisarts diabetes KZWF

Bart van Oostendorp,  
kaderhuisarts hart- en vaatziekten KZWF
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Tabel 4 – Overzicht scholingen huisartsen en praktijkondersteuners 2017

Wetenschappelijk onderzoek (VUmc/EMGO+)
Een groot deel van het wetenschappelijk onderzoek in het VUmc met betrekking tot diabetes wordt in West-
Friesland uitgevoerd. KZWF/DZS is een academische werkplaats voor het VUmc dat sinds de fusie van het VU met 
het AMC onder het Amsterdamse Public Health onderzoeksinstituut (APH) valt. Daarbij wordt samengewerkt met 
verschillende andere nationale en internationale instellingen. In 2017 hebben er overleggen plaatsgevonden met 
vertegenwoordigers van KZWF/DZS (Tootje Hoovers, Stefan Koomen en Peter Grootenhuis) en vertegenwoordigers 
van het VUmc (Dr. Joline Beulens en Dr. Petra Elders) om de onderzoeksagenda vast te stellen. In bijlage A vindt u een 
korte samenvatting van de projecten die op dit moment lopen. In bijlage B de publicaties die in 2017 verschenen zijn. 
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6.5. Ketenpartners

INTENSIEVE SAMENWERKING LOONT

Vanaf 1 januari 2011 is er sprake van een integrale bekostiging. Een integrale bekostiging betekent dat de zorg- 
verzekeraar met KZWF inhoudelijke en financiële afspraken maakt met betrekking tot de eerstelijns ketenzorg  
voor chronische patiënten. In die systematiek is KZWF hoofdaannemer voor de diabeteszorg, COPD en CVRM.  
Overige zorgverleners, waaronder huisartsen, zijn onderaannemers. In de afspraken die met de onderaannemers  
zijn gemaakt, zijn globaal twee facetten te onderscheiden: een functionele relatie en een financiële relatie.

Prestatiebekostiging multidisciplinaire zorg
Zorgverzekeraar en zorggroep kunnen op grond van de beleidsregel “Prestatiebekostiging multidisciplinaire zorg  
voor chronische aandoeningen” een onderhandelbaar tarief afspreken voor de totale zorg (keten-DBC) ten aanzien 
van aandoeningen zoals DM type 2, COPD en een verhoogd CVR. Gebaseerd op de beleidsregel integrale bekostiging 
multidisciplinaire zorgverlening betaalt de zorgverzekeraar een overeengekomen integrale vergoeding aan de 
hoofdcontractant. Vanuit deze integrale vergoeding worden de betrokken zorgaanbieders betaald. Naast directe 
zorgkosten is in het integrale tarief een vergoeding begrepen voor overheadkosten. Voor West-Friesland is in overleg 
met huisartsen van de WFHO en met de preferente zorgverzekeraar VGZ integrale bekostiging overeengekomen voor 
diabetes type 2 zorg, COPD zorg en het CVRM. Per januari 2017 is de keten CVRM gesplitst in HVZ en VVR met een 
gewijzigd keten DBC-tarief.

Diabeteszorg en substitutie
Tussen KZWF en het WFG zijn vergaande samenwerkingsafspraken gemaakt over de zorg voor mensen met type 2  
diabetes en de substitutie van de diabeteszorg naar de eerste lijn. Per januari 2016 worden de in de tweede lijn 
behandelde mensen met diabetes type 2 in de eerste lijn behandeld en in de diabetes ketenzorg geïncludeerd. 
Een aantal patiëntgroepen met type 2 diabetes wordt uitgesloten van behandeling in de eerste lijn en de diabetes 
ketenzorg. Het betreft onder andere de groep mensen die behandeld worden met een insulinepomp, patiënten 
met hemodialyse, en vrouwen met type 2 diabetes die zwanger zijn. Het DZS ondersteunt de huisarts en biedt de 
benodigde en gewenste patiëntenzorg. In de vervolgjaren blijft deze patiëntengroep onder behandeling in de eerste 
lijn, met de huisarts als hoofdbehandelaar. Bij het DZS wordt een verdeling gemaakt tussen complexe en minder 
complexe diabeteszorg. Vooral voor de complexe diabeteszorg worden huisartsen ondersteund door diabetesver-
pleegkundigen en diëtisten van het DZS. 

Door nauwe samenwerking en afstemming met de tweede lijn én de aanwezige expertise binnen het DZS is  
substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn gerealiseerd. Indien specialistische behandeling noodzakelijk is, 
wordt de patiënt verwezen naar de tweede lijn. 

In 2015 was 3,7% (n = 346) van het totaal aantal patiënten met type 2 diabetes in de regio West-Friesland onder 
behandeling van de specialist. Eind 2016 betreft dit percentage slechts 1,6% (n = 150). Eind 2017 blijft dit  
percentage vrijwel gelijk 1,7% (n=166). Wanneer we dit percentage vergelijken met het landelijk gemiddelde van 
9,17% (Transparante Ketenzorg 2017, Ineen) zien we dat KZWF bijzonder goed scoort. Integrale diabeteszorg is in 
West-Friesland daadwerkelijk gerealiseerd.

Multidisciplinair diabetesoverleg eerste en tweede lijn
Tussen KZWF en het WFG zijn afspraken gemaakt over de ‘werkwijze’, de inzet en consultatiemogelijkheden van de 
kaderhuisarts diabetes en internist in de diabetes ketenzorg. Sinds januari 2016 worden er (met uitzondering van  
de patiënten die geëxcludeerd zijn) geen complexe diabetes type 2 patiënten meer verwezen naar de specialist in  
de tweede lijn. De huisarts blijft hoofdbehandelaar en de patiënt wordt behandeld binnen de eerstelijns ketenzorg.
Indien nodig worden deze patiënten besproken in het tweewekelijks Multidisciplinair overleg (MDO), een expert-
team met de internist-endocrinoloog, de kaderhuisarts diabetes, een diëtist en een diabetesverpleegkundige van  
het DZS. In 2017 heeft het MDO 18 maal plaats gevonden.
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Diabetes ketenzorg en samenwerking overige specialisten
Met het WFG en met specialisten van de diverse andere vakgebieden zijn afspraken gemaakt over samenwerking  
ten aanzien van:

Voeten
 De intensieve samenwerking in het Voetenteam (coördinator: dhr. Henk Honing, revalidatiearts) is in 2017 voort-
gezet. Het Voetenteam bestaat uit de revalidatiearts van het WFG, een vaatchirurg, een wondverpleegkundige,
twee podotherapeuten, een diabetesverpleegkundige van KZWF en de kaderhuisarts diabetes van KZWF.  
In het Voetenteam zijn de protocollen voor screening en behandeling van onderbeenafwijkingen geregeld. 

DZS boekt succes
Volgens een screeningsprotocol worden onderbeenafwijkingen door de diabetesverpleegkundige gecategoriseerd. 
Bij afwijkingen wordt besloten de patiënt naar een podotherapeut te verwijzen, die opnieuw door middel van een 
screeningsprotocol besluit de patiënt zelf te behandelen of door te verwijzen naar het voetenteam van het regionale 
ziekenhuis. In 2017 ondergingen 8 patiënten die in behandeling zijn bij het DZS een amputatie (0,09%), het betroffen  
6 teenamputaties, 1 onderbeen en 1 voetamputatie. Dit blijft een zich jaarlijks herhalend, zeer laag aantal in vergelijking 
met de landelijke cijfers. In de onlangs verschenen landelijke richtlijn1 ‘De diabetische voet’ wordt beschreven dat er in  
Nederland in 2015 minimaal 20.000 patiënten (bij geschatte prevalentie van 2 tot 3% van de totale diabetes populatie)  
met een voetulcus waren en dat bij ongeveer 15% van deze patiënten een amputatie van (een deel van) het been 
werd verricht2. Deze ulcera hebben vaak een slechte genezingstendens met een genezingstijd van meestal twee tot 
vijf maanden, hebben intensieve behandeling nodig, gaan vaak gepaard met langdurige ziekenhuisopnames en resul-
teren in verlies van mobiliteit en kwaliteit van leven. Zowel voor de patiënt als het zorgsysteem is de belasting groot.

Als we een vergelijkbare berekening maken voor KZWF/DZS op basis van gegevens in 2017, zou er bij 265 patiënten 
(2-3% van de diabetes populatie) sprake zijn een voetulcus. Bij het DZS betrof dit aantal 97. Volgens de prevalentie-
cijfers in de landelijke richtlijn is de schatting dat bij ongeveer 15% van deze groep patiënten een amputatie plaats-
vindt. Bij het DZS zou dat op basis van deze schatting 40 patiënten betreffen. Door de kwalitatief hoogwaardige 
preventieve, multidisciplinaire en integrale diabeteszorg vanuit het DZS kan het aantal ulcera en onderbeenamputaties 
bijzonder laag gehouden worden.

Ogen
Met de oogartsen zijn afspraken gemaakt over de screening en behandeling van diabetespatiënten. De door het DZS  
gemaakte retinafoto’s worden beoordeeld door een daarvoor gecontracteerde oogarts. De frequentie van de retina-
screening wordt bepaald door een aangepaste risicoformule volgens Aspelund. Daarmee kan de screeningfrequentie 
variëren van 6 maanden tot 5 jaar. De laatste twee jaar is er op basis van de Retinarisk bij 53,2% van de patiënten 
een retinafoto gemaakt. Het landelijk gemiddelde percentage is 85,17% (Transparante Ketenzorg 2017, Ineen).

Cardiovasculaire problemen
Bij alle mensen met type 2 diabetes wordt een rust ECG gemaakt. In 134 situaties is het ECG naar de huisarts gefaxt. 
In 25% van de gevallen ging het om onbekend atriumfibrilleren. In alle gevallen is actie ondernomen door de huisarts. 
Met cardiologen van het WFG zijn afspraken gemaakt over de behandeling en het verwijsbeleid bij cardiovasculaire 
problematiek. 

Diabetes ketenzorg en podotherapeuten/pedicures
KZWF heeft vanaf 2013 de voetzorg binnen de diabetesketen gecontracteerd. Er zijn in 2017 overeenkomsten gesloten 
met twee podotherapiepraktijken en 83 pedicures. Op basis van de voetscreening door de diabetesverpleegkundige  
bij het DZS worden de Sims-classificatie en het zorgprofiel bepaald. De gemodificeerde Sims-classificatie geeft  
een inschatting van de kans op een voetulcus. De Sims-classificatie en het zorgprofiel zijn leidend voor het aantal 
behandelingen waarop een patiënt aanspraak kan maken bij de podotherapeut of pedicure. Patiënten die het  
DZS-bezoeken zijn geïnformeerd over het voetzorgbeleid.

  1 https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/diabetische_voet/startpagina_diabetische_voet.html

  
2 Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2016; Muller, 2002; Prompers, 2008a 
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Diabetes ketenzorg en Omring/de Wilgaerden Woonzorggroep
De diabetesverpleegkundigen en diëtisten hebben op verzoek van de huisartsen patiënten in de verzorgingshuizen 
bezocht. Daarnaast is consultatie gegeven aan medewerkers van Omring en de Wilgaerden Woonzorggroep.

COPD ketenzorg en samenwerking specialisten
Voor de COPD keten zijn er transmurale afspraken gemaakt door de kaderhuisarts COPD in samenwerking met  
de longartsen van het WFG. Deze afspraken gaan onder meer over:
•    Verwijzing naar de longarts
• Terugverwijzing naar de huisarts
•    Communicatie en overdracht.
Door de kaderhuisarts COPD is in samenwerking met de longafdeling van het WFG en een apotheker een  
formularium Astma/COPD ontwikkeld. Dit formularium is in 2017 geïmplementeerd binnen de COPD ketenzorg. 

CVRM ketenzorg en samenwerking specialisten
Voor de CVRM keten zijn er transmurale afspraken vastgesteld door de kaderhuisarts CVRM van KZWF met 
de cardiologen van het WFG. Deze afspraken gaan onder meer over:
•    Verwijzing naar de cardioloog
•    Terugverwijzing naar de huisarts
• Informatieoverdracht bij terugverwijzing naar de huisarts
•    Voorlichting aan de patiënt 
• Terugverwijzing naar de huisarts bij stabiel angina pectoris.
Daarnaast zijn er afspraken over diagnostiek gemaakt in samenwerking met DCWF.

6.6. Personeel, productie en veiligheid

PERSONEEL BELANGRIJKSTE BEDRIJFSKAPITAAL 

KZWF investeert in haar medewerkers door aandacht te geven aan hun wensen in relatie tot de verwachtingen 
die we als bedrijf hebben. Om te weten waar de behoeften op het gebied van arbeid en opleiding van mede-
werkers liggen, worden werkgebonden gesprekken en functioneringsgesprekken met de medewerkers gevoerd 
en vinden er teamoverleggen plaats. In deze overleggen worden ook het in- en externe organisatiebeleid en de 
personele ontwikkelingen besproken. In 2017 lag het accent van de deskundigheidsbevordering op vakinhou-
delijke trainingen, communicatie- en patiëntgerichte gedragsbeïnvloedingstrainingen en coaching-on-the-job. 



FUNCTIE GEMIDDELDE  
FTE 2013

GEMIDDELDE  
FTE 2014

GEMIDDELDE  
FTE 2015

GEMIDDELDE  
FTE 2016

GEMIDDELDE 
FTE 2017

Diabetesverpleegkundige 7,9 7,2 7,5 8,4 8,1

Diëtist 7,8 8,0 7,4 10,9 10,01

Onderzoeksassistent 6,8 7,0 7,9 8,3 7,96

ICT 0,9 0,8 0,8 0,9 0,7

Financieel medewerker 1,3 1,8 2,3 1,4 0

Secretaresse 1,2 1,2 1,3 1,4 0

Receptionist/oproepsysteem 3,1 3,1 3,1 3,1 3,13

Coördinator service en diensten 0,6 0,6 0,6 0,6 0

Manager 1,7 2,6 2,3 2,2 1,92

Medisch adviseur 0,3 0,3 0,2 0,06 0

Totaal 31,6 32,6 34,0 37,4 32,26

Doorbelasting -0,4 -1,1 0 0 0

Totaal 31,2 31,5 34,0 37,4 32,26
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Tabel 8 - Gemiddelde fulltime equivalent  2013 - 2017

Aantal medewerkers
Gemiddeld aantal FTE in 2017: 32,26 FTE. In 2016 was het gemiddeld aantal FTE: 37,4. Deze daling heeft onder  
meer te maken met het uit dienst gaan bij KZWF van medewerkers van ondersteunende diensten. Deze diensten zijn 
per januari 2017 op ZWF-niveau georganiseerd. Het aantal medewerkers in loondienst op 31 december 2017 is 49. 
Ten opzichte van 2016 is dit een daling van zes personeelsleden.

CAO transitie
Naar aanleiding van de beoordeling door het pensioenfonds (PFZW) van de aansluiting van KZWF als werkgever is 
geconcludeerd dat KZWF onder de verplichtstelling CAO Huisartsenzorg valt. Dit betekent dat KZWF wettelijk onder 
de werkingssfeer van de CAO Huisartsenzorg valt en niet langer onder de werkingssfeer van de CAO VVT. In 2017 zijn 
door de afdeling P&O van ZWF en het management van KZWF de voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2018 
over te gaan van de CAO VVT naar de CAO Huisartsenzorg. Arbeidsvoorwaarden zijn grondig geanalyseerd, vergeleken 
en  vervolgens vertaald naar de nieuwe CAO. Met iedere medewerker heeft  een gesprek plaats gevonden over de 
herziene arbeidsovereenkomst per 2018. 
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Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim bedroeg in 2017 7,36% exclusief zwangerschap- en bevallingsverlof. Inclusief zwangerschap- en 
bevallingsverlof was dit percentage 9,02%. Het verzuim (exclusief zwangerschap- en bevallingsverlof) was in 2017 
hoger dan in 2016. In 2016 bedroeg het verzuimpercentage (exclusief zwangerschap- en bevallingsverlof) 3,41%. 
In 2017 is er sprake geweest van enkele langdurig zieke medewerkers. Bij ziekte van de mede-werkers vindt er een 
intensieve begeleiding plaats door de leidinggevende. De leidinggevende volgt de richtlijnen van het verzuim- en 
herstelbeleid in het kader van de wet Poortwachter en schakelt de arbodienst, de afdeling P&O van ZWF en/of  
andere dienstverleners in ter ondersteuning van de re-integratie. 

Veiligheid van medewerkers
Voor de veiligheid van de medewerkers is er een overeenkomst met de Arbodienst BGD Noord-West. Uitgangspunt 
bij het beleid ten aanzien van veiligheid was ook in 2017 de gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel werkgever 
als werknemer. De facilitair coördinator van KZWF is opgeleid tot Arbo-preventiemedewerker. 

Ook in 2017 is de samenwerking met het WFG op het gebied van de bedrijfshulpverlening (BHV) voortgezet. Alle  
medewerkers van KZWF zijn in 2016 opgeleid tot ontruimer en hebben een cursus hanteren blusmiddelen gevolgd. 
Het ploegleiderschap is komen te vervallen en is uitbesteed aan het WFG. De receptiemedewerkers zijn opgeleid  
als BHV-er zodat op alle werkdagen een BHV-er ter beschikking is. Daarnaast kan KZWF 24/7 gebruik maken van  
de BHV-ers van het WFG en Regiocontrole. Alle blusmiddelen zijn in 2017 gecontroleerd en goed bevonden. 

De beveiliging van het pand in Hoorn liep ook in 2017 via het WFG en Regiocontrole. Het WFG en Regiocontrole  
zijn 24/7 te bereiken bij een calamiteit. Tijdens een melding van een calamiteit in de avond of het weekend gaat een 
medewerker van het WFG of Regiocontrole polshoogte nemen. Bij een echte calamiteit wordt de facilitair coördinator/
manager van KZWF ingeschakeld. Hiermee wordt het onnodig opdraven van de verantwoordelijke KZWF-medewerker 
bij ‘fout’meldingen voorkomen en waarborgen wij de veiligheid van de medewerkers en het pand. Verder is voor de 
medewerkers die het pand openen en/of sluiten een extra veiligheid ingebouwd als zij onder dwang moeten openen 
of sluiten. Hierdoor worden gelijk Regiocontrole en politie gewaarschuwd en ingeschakeld. 

Veiligheid facilitair 
Het onderhoud en de keuringen van medische apparatuur die gebruikt wordt ten behoeve van het DZS werden 
ook in 2017 uitgevoerd door de afdeling Klinische Fysica en Informatica van het VUmc. In 2017 heeft het WFG of 
een door het WFG ingehuurd gecertificeerd bedrijf preventief onderhoud en keuringen uitgevoerd aan de E- en 
W-installaties.
Alle materialen ten behoeve van de brandveiligheid zijn door een erkend bedrijf op functionaliteit gecontroleerd.  
Er is AED-apparatuur aanwezig op de locaties van KZWF. Het aanwezige legionellabeheersplan is in 2017 met het 
WFG uitgevoerd.

Aantal patiënten
Ketenzorg West-Friesland heeft de afgelopen jaren met succes een stijgend aantal patiënten met diabetes in  
behandeling. Daarnaast is KZWF verantwoordelijk voor het faciliteren van de ketens COPD en CVRM. KZWF heeft  
efficiënte werkprocessen ontwikkeld en de personele formatie is hierop ingericht. De splitsing van de keten  
CVRM in HVZ (Hart- en vaatziekten) en VVR (Verhoogd Vasculair Risico) per 2017 heeft tot minder patiënten in  
de CVRM ketenzorg geleid. Ook de beperktere substitutie vanuit de tweede lijn is van invloed geweest. 



JAAR GEMIDDELD AANTAL PATIËNTEN IN BEHANDELING

D Diabetes type 2 COPD CVRM

2016 8.572 1.811 14.754

2015 8.697 1.835 14.189
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In 2017 waren gemiddeld 8.697 patiënten met type 2 diabetes, 1.835 patiënten met COPD, 4.738 patiënten met HVZ 
en 9.451 patiënten met VVR  in behandeling. Het gemiddeld aantal patiënten in de ketenzorg met type 2 diabetes is 
gestegen ten opzichte van 2016. Het aantal patiënten met COPD  is – met een beperkte groei van nieuwe patiënten - 
vrijwel gelijk gebleven. 

6.7. Automatisering

ONTWIKKELING KETENZORG- EN PATIËNTENPORTAAL

De automatisering speelde een grote rol in de ondersteuning van het primaire proces. ICTZ B.V. te Hoorn  
bood ook in 2017 ondersteuning bij het ontwikkelen en optimaliseren van de ICT infrastructuur. Met ICTZ is  
een Service Level Agreement afgesloten. Deze is ingegaan op 01-07-2016. In samenwerking met ICTZ is een 
meerjarenplan hardware opgesteld, waaraan ook in 2017 uitvoering is gegeven. Met ICTZ worden regelmatig 
besprekingen gevoerd om de openstaande tickets en verbeteracties door te nemen. Hiervan worden  
bespreekverslagen bijgehouden. De hostingomgeving van ICTZ voldoet aan de ISO certificeringen: ISO27001, 
NEN7510 en ISO9001. 

ChipSoft HiX
Op het terrein van ChipSoft HiX is bij KZWF een team (HiX-team/helpdesk) werkzaam dat via een actielijst acties, 
tickets, verbeteringen en problemen op regelmatige basis bespreekt. Naast de applicatiebeheerder zijn dit de  
HiX-specialisten (kwaliteitsmanager, diabetesverpleegkundige en diëtist) binnen het eigen vakgebied. In de loop 
van 2017 hebben de laatste twee medewerkers, gezien het niet kunnen combineren van deze taak met hun overige 
werkzaamheden binnen KZWF, hun deelname aan het team beëindigd. Dit team is ook in 2017 aangestuurd door  
de manager KZWF.
Begin 2016 is in samenwerking met ChipSoft (CS) een start gemaakt met de ontwikkeling van een portaalfunctie 
waarmee samenwerking tussen de verschillende zorgverleners wordt gefaciliteerd en waarbinnen de patiënt  
optimaal de gelegenheid wordt geboden actief te participeren in de zorg rondom zijn of haar chronische ziekte. 

De ontwikkeling bestond uit twee grote deeltrajecten: de upgrade van EZIS 5.2 naar HiX (gerealiseerd in 2016) 
en vervolgens de inrichting van het ketenzorgportaal in 2017. Voor de beide trajecten is een projectorganisatie 
ingericht, aangestuurd door een stuurgroep. Het ketenzorgportaal bestaat uit een zorgverlenersportaal én een 
patiëntenportaal. Binnen het zorgverlenersportaal wordt de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners 
gefaciliteerd. Het patiëntenportaal biedt patiënten de mogelijkheid actief betrokken te zijn bij zijn/haar behandeling 
en zorgverlening. Bij KZWF is sinds medio 2016 een ‘Gebruikersgroep zorgverlenersportaal’ actief, waaraan onder 
meer huisartsen en praktijkondersteuners deelnemen. Ook in 2017 kwam deze gebruikersgroep geregeld bijeen. De 
gebruikersgroep volgt de ontwikkelingen betreffende het ketenzorgportaal en geeft feedback en advies. Begin 2018 
start er ook een patiënten-gebruikersgroep ten behoeve van de ontwikkeling van het patiëntenportaal. De ‘livegang’ 
van het patiëntenportaal is gepland in 2018.

Tabel 3 – Gemiddeld aantal patiënten in behandeling in 2016 en 2017
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Landelijke koploperspilot
KZWF is begin 2016 benaderd door de Vereniging  Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) om deel te nemen 
aan de landelijke koploperspilot voor het digitaal uitwisselen van medische gegevens voor ketenzorg via het Landelijk  
Schakelpunt (LSP). De uitwisseling tussen de HISsen en de Keten Informatie Systemen (KISsen) verliepen tot op 
heden middels zogenaamde OZIS-ketenberichten. Deze OZIS-koppeling wordt landelijk gefaseerd beëindigd en 
vervangen door de LSP-koppeling. De landelijke koploperspilot van VZVZ is begin mei 2017 van start gegaan. KZWF 
en Zorggroep Friesland zijn de koplopende organisaties. Gekoppeld aan de pilot voor de LSP-koppeling van VZVZ is 
de pilot van het zorgverlenersportaal in 2017 van start gegaan in een zestal huisartspraktijken. Binnen KZWF namen 
huisartspraktijken aan de pilot deel met vier verschillende Huisarts Informatie Systemen (HISsen) : MIRA-CGM,  
MicroHIS , OmniHis en Promedico ASP. Deze 4 HISsen zijn in 2017 succesvol aangesloten op het LSP. 

De pilotfase was gepland tot eind december 2017. Eind 2017 voldeed het ketenzorgportaal echter nog niet aan de 
wensen van de gebruikers. Wanneer het ketenzorgportaal voor de zorgverleners voldoet aan alle randvoorwaarden 
volgt de bredere uitrol in de loop van 2018. Dit zal in eerste instantie gaan om de huisartspraktijken die werken met 
een HIS dat ingericht is voor de LSP-koppeling. De overige onderaannemers binnen de ketenzorg (podotherapeuten, 
pedicures en CVRM diëtisten) worden in 2018 aangesloten op het ketenzorgportaal. 

De implementatie van het ketenzorgportaal is een zeer intensief traject en vergde ook in 2017 veel afstemming en 
communicatie met alle betrokken partijen. Beter Healthcare is eind 2016 gevraagd KZWF in 2017 ondersteuning te 
bieden bij de implementatie van het ketenzorgportaal project. Een projectleider en projectmedewerker hebben het 
project geheel 2017 begeleid. De werkzaamheden van de KZWF-Helpdesk, het functioneel en technisch applicatie-
beheer zullen in 2018 toenemen gezien de ontwikkeling van het ketenzorg- en patiëntenportaal en het stijgende  
aantal gebruikers. 

Gegevensbeveiliging 
KZWF maakt gebruik van een gehoste ICT omgeving die door ICTZ vanuit de datacenters wordt aangeboden. De 
verbinding wordt beveiligd middels een virtueel privaat netwerk waardoor alle communicatie tussen KZWF en de ge-
hoste ICT omgeving plaatsvindt over een beveiligde en versleutelde verbinding. Binnen de gehoste omgeving worden 
CS-HiX en overige applicaties ter beschikking gesteld. De database infrastructuur is ingericht volgens de laatste stand 
van de techniek en de specifieke eisen van de softwareleverancier ChipSoft. Alle aspecten van beheer vallen binnen 
het beheer van ICTZ. De database van Chipsoft staat op een databasecluster, waardoor bij uitval van hardware in de 
meeste gevallen de database beschikbaar blijft. Indien de database niet beschikbaar is, kan overgeschakeld worden 
op een inzage-omgeving, waarbij de aldaar opgeslagen gegevens maximaal 15 minuten achterlopen op de productie-
omgeving. ICTZ verzorgt dagelijks een back-up van binnen de gehoste productie- en ontwikkelomgeving opgeslagen 
gegevens. Deze back-up wordt 14 dagen bewaard.  

6.8. Kwaliteit en resultaten

KWALITEIT HOOG IN HET VAANDEL

Het managementsysteem van KZWF is vanaf 26 januari 2011 door TÜV Rheinland Nederland BV gecertificeerd 
conform de norm: ISO 9001:2008. Het tweede hercertificeringsonderzoek heeft eind 2016 plaatsgevonden.  
In 2017 heeft er een controle audit plaatsgevonden. Dit onderzoek heeft KZWF met positief resultaat afgerond. 
Evenals in voorgaande jaren constateerde het auditteam geen afwijkingen. In juni 2018 wil KZWF zich laten  
certificeren volgens de nieuwe norm ISO 9001:2015.

Het auditteam had de volgende positieve bevindingen: KZWF, met het DZS als expertisecentrum op het gebied  
van diabetes, is een organisatie waar kwaliteit hoog in het vaandel staat. Het kwaliteitsmanagementsysteem is een 
volwassen en volwaardig systeem, is nauwkeurig gedocumenteerd en bij alle medewerkers  een vanzelfsprekendheid 
in de uitvoering van hun werk. 
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KZWF heeft in 2017 deelgenomen aan de zelfevaluatie zorggroepen op basis van de Kritische Kwaliteitskenmerken 
van Ineen. Verbeterpotentieel zit onder meer in het ontwikkelen van een zelfzorgplatform. Het in 2018 te implemen-
teren patiëntenportaal, als onderdeel van het ketenzorgportaal, voorziet in deze functionaliteit.

Kwaliteit ten aanzien van medewerkers
Het management heeft nauw contact met de medewerkers. Tijdens werkgebonden- en functioneringsgesprekken 
worden onder andere de arbeidstevredenheid, de werkrelaties en de werkdruk besproken. Op basis van de resultaten 
van deze gesprekken wordt door de leidinggevende/het management indien nodig actie ondernomen. Verder wordt 
er meer aandacht besteed aan scholing en competentieontwikkeling. Het inzichtelijk krijgen van de competenties 
van medewerkers geeft het MT de mogelijkheid medewerkers optimaal te betrekken bij de huidige ontwikkelingen 
als ketenzorgorganisatie en nog meer in te spelen op de wensen vanuit de markt. 

Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten
De kwaliteit van de zorgverlening wordt gemeten op basis van de kwaliteitsparameters voor goede diabeteszorg  
van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), de Long Alliantie Nederland (LAN), het platform Vitale Vaten en de 
indicatoren voor Zichtbare Zorg. 

Veiligheid van patiënten
KZWF werkt met een vastgestelde procedure voor het melden van incidenten die zich tijdens de zorgverlening  
kunnen voordoen. 

Toegankelijkheid
KZWF/DZS is goed toegankelijk. Diabetespatiënten worden verwezen door de huisarts of kunnen zichzelf aanmelden. 
Wachttijden zijn er voor nieuw ontdekte diabetespatiënten niet, voor nieuw verwezen al langer met diabetes  
bekende patiënten is dit maximaal twee weken. Telefonisch is het DZS elke werkdag bereikbaar van half acht tot half 
vijf. De kaderhuisartsen zijn bereikbaar voor collega-artsen en medewerkers van KZWF. De zorg wordt in een geo-
grafisch goed omschreven gebied aangeboden, namelijk het oostelijk deel van West-Friesland en de Wieringermeer, 
het werkgebied van de huisartsen, verenigd in de Westfriese Huisartsenorganisatie. In dit gebied zijn verschillende 
geografische verspreide vestigingen van het DZS, namelijk de hoofdvestiging in Hoorn en nevenvestigingen/spreek-
uurlocaties in Enkhuizen, Hoogwoud, Medemblik, Slootdorp en Wervershoof. In Hoorn en Enkhuizen met het grootste 
agglomeratiegebied, kunnen mensen elke werkdag terecht. In de kleine vestigingen/spreekuurlocaties is er één  
à drie keer per week spreekuur. Met uitzondering van Hoorn zijn de nevenvestigingen/spreekuurlocaties gesitueerd 
bij gezondheidscentra van de daar gevestigde huisartsen. De COPD zorg en de Cardio Vasculaire zorg, uitgevoerd in 
de huisartspraktijk, is goed toegankelijk voor patiënten.

Resultaten diabeteszorg 
De gemiddelde leeftijd van de diabetespatiënten in 2017 was 68,4 jaar en daarmee iets hoger dan de gemiddelde 
leeftijd in de voorgaande jaren (67,5 jaar). De gemiddelde diabetesduur was 11,1 jaar. Van alle naar het DZS verwezen 
mensen met type 2 diabetes is 53,7% man en 46,3% vrouw.
Alle patiënten ondergingen een jaarcontrole met een volledig laboratoriumonderzoek. In figuur 2 en 3 vindt  
u respectievelijk een weergave van het insulinegebruik en de glucose-instelling van 2009 t/m 2017. In 2017 is  
het aantal mensen met insulinegebruik licht toegenomen (23,9%). Het gemiddelde HbA1c over 2017 was met  
52,9 mmol/mol iets hoger dan in 2016: 52 mmol/mol. Het aantal mensen met een HbA1c > 69 mmol/mol is ten 
opzichte van 2016 gestegen (2016:8,3%; 2017: 9,6%). Het aantal mensen dat in 2017 goed is ingesteld (HbA1c  
< 53 mmol/mol) is gedaald van 65,1 naar 56,6%. Een verklaarbare ontwikkeling gezien onder meer het ingezette  
beleid om overbehandeling bij ouderen te reduceren (conform de NHG standaard). Daarnaast is er in West-Friesland 
een vrijwel volledige substitutie van zorg van de tweede naar eerste lijn gerealiseerd. Dit betekent dat moeilijk  
instelbare patiënten in de eerste lijn worden behandeld.
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Figuur 2 - Insulinegebruik bij het DZS, cross-sectionele gegevens in %

Figuur 3 - Verdeling van het HbA1c, cross-sectionele gegevens in %



GEMIDDELDEN 
2013

GEMIDDELDEN 
2014

GEMIDDELDEN 
2015

GEMIDDELDEN 
2016

GEMIDDELDEN 
2017

Systolische bloeddruk 141 mmHg 141 mmHg 141 mmHg 141 mmHg 142 mmHg

HbA1c 50 mmol/mol 52 mmol/mol 52 mmol/mol 51,7 mmol/mol 52,9 mmol/mol

Nuchtere glucose 7,8 mmol/l 8,2 mmol/l 8,3 mmol/l 8,4 mmol/l 8,6 mmol/l

LDL cholesterol 2,4 mmol/l 2,5 mmol/l 2,4 mmol/l 2,4 mmol/l 2,3 mmol/l

Triglyceriden 1,7 mmol/l 1,7 mmol/l 1,7 mmol/l 1,7 mmol/l 1,78 mmol/l

BMI 30,1 kg/m2 30,1 kg/m2 30,1 kg/m2 30 kg/m2 29,9 kg/m2

Statine gebruikers 72,0% 75,5% 66,7% 66,7% 69,8%
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Tabel 5 - Hart- en vaatziekten risicofactoren

Figuur 4 - Percentage personen dat rookt, cross-sectionele gegevens in %

In tabel 5 vindt u een weergave van de risicofactoren op hart- en vaatziekten, in figuur 4 het percentage personen 
dat rookt.
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Resultaten COPD zorg 
In 2018 is er een extractie verricht naar de COPD-indicatoren betreffende het jaar 2017 door Meetpunt Kwaliteit. 
Hieraan hebben 89 huisartsen deelgenomen. Eén huisartspraktijk, die wel patiënten geïncludeerd heeft in de keten, 
heeft afgezien van deze extractie. Uit de totale zorgpopulatie van 191.803 blijken 3449 patiënten met de ICPC-code 
R95 (COPD) gecodeerd te zijn. Dit komt neer op een prevalentie van 1,8%. In Nederland wordt uitgegaan van een 
gemiddelde prevalentie van 2% (rapport Transparante Ketenzorg 2017, Ineen). Op 31 december 2017 waren 1852 
patiënten in de keten geïncludeerd. Uit het rapport Transparante Ketenzorg blijkt dat het gemiddelde percentage 
geïncludeerde patiënten in 2017 in de COPD ketenzorg 50,88% is. Het landelijk gemiddelde is 52,17 (rapport  
Transparante Ketenzorg 2017, Ineen).

Dit is de vierde keer dat deze extractie plaatsvindt voor wat betreft de COPD-indicatoren. De registratie van de 
procesindicatoren laat in het algemeen een verbetering zien. Over de gehele linie blijkt dat de registratie van alle 
indicatoren nog wel onder het landelijk gemiddelde zit. Dit zal in 2018 een aandachtspunt blijven bij de halfjaarlijkse 
bezoeken van de huisartsondersteuners aan de praktijken. Als speerpunten zijn naast de registratie, controle  
inhalatietechniek en het afbouwen van inhalatiemedicatie (corticosteroïden en combinatietherapie) vastgesteld. 

Figuur 5 - Uitkomst van de registratie van de procesindicatoren COPD (landelijke benchmark) van patiënten die het hele jaar 2017 

aan het zorgprogramma hebben deelgenomen.
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De indicator rookgedrag is bij 60,1% van de geïncludeerde patiënten vastgelegd. Van deze patiënten rookt 34,4%,  
dit is onder het landelijk gemiddelde. Het percentage patiënten bij wie spirometrie is uitgevoerd in de afgelopen  
3 jaar is  61,6%. In 2017 waren er 26 huisartsen die het spirometrisch onderzoek uit lieten voeren door DCWF.

Resultaten CVRM
In april 2018 heeft Meetpunt Kwaliteit gerapporteerd over een aantal indicatoren over de geleverde zorg in 2017. 
Aan de extractie hebben 91 huisartsen deelgenomen. Eén huisartspraktijk heeft wel patiënten geïncludeerd in de 
keten, maar afgezien van deze extractie. In 2017 is de CVRM keten gesplitst in VVR en HVZ. Op 31 december 2017 
waren 4915  (HVZ) en 9206 (VVR) patiënten in de keten geïncludeerd. De trendanalyse in het rapport Transparante 
Ketenzorg 2017 Ineen laat bij de meeste procesindicatoren een verbetering zien ten opzichte van 2016. De registratie 
van chronische nierschade, bloeddrukmeting en LDL >2.5 zonder lipidenverlagende medicatie zijn speerpunten die 
in 2018 door de huisartsondersteuners besproken worden tijdens de praktijkbezoeken.

Figuur 6 - Procesindicatoren VVR (landelijke benchmark) van patiënten die het hele jaar 2017 aan het zorgprogramma hebben deelgenomen.
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Figuur 7 - Procesindicatoren HVZ (landelijke benchmark) van patiënten die het hele jaar 2017 aan het zorgprogramma hebben deelgenomen.

6.9. Klanttevredenheid 

PATIENTEN BETREKKEN BIJ DE BEHANDELING

In de periode januari tot en met maart 2017 hebben wij een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd met 
behulp van de CQ index/PACIC vragenlijst. Cliënten/patiënten werden gevraagd naar hun ervaringen en tevre-
denheid met de diabeteszorg van KZWF/het DZS en de huisartsen in West-Friesland en de Wieringermeer. De 
resultaten van het onderzoek zijn in april 2017 aan KZWF gepresenteerd.

Resultaten onderzoek
Als meetinstrument is de CQI Diabetes versie 4.3 jan. 2012 gebruikt. Dit is de meest recente versie van het CQI  
meetinstrument. Het instrument meet ervaringen die personen hebben gehad met diabeteszorgverlening. Het CQI 
meetinstrument Diabetes is ontwikkeld en getest door het NIVEL in samenwerking met onder meer de afdeling 
sociale geneeskunde van het AMC. Als verdieping op het CQI meetinstrument voor zorg bij diabetes is een extra 
vragenlijst toegevoegd. Dit is het Patiënt Assessment Chronic Illness Care (PACIC) meetinstrument, een gevalideerde 
vragenlijst die het doel heeft om zorgverlening in de chronische zorg in kaart te brengen en gericht is op de coördina-
tie en samenwerking van de zorg. De lijst is in Nederland gevalideerd voor diabeteszorg en COPD. Het onderzoek 
 is uitgevoerd door ZorgDNA, een door Centrum Klantenervaringen Zorg (CKZ) gecertificeerde instelling.

Voorafgaand aan het onderzoek is bepaald welke personen volgens landelijk vastgestelde criteria benaderbaar zijn. 
Zo zijn personen die vooraf hebben aangegeven niet mee te willen doen aan onderzoek, of die op het moment van 
het onderzoek in de voorgaande 12 maanden geen zorg ontvingen, uitgesloten van het onderzoek. Vervolgens zijn 
personen volgens de CQI-richtlijnen met een aselecte steekproef geselecteerd. In het onderzoek zijn 670 diabetes-
patiënten aangeschreven om deel te nemen. Hiervan hebben 372 een vragenlijst geretourneerd. Van deze vragen-
lijsten konden er na foutcontrole 345 (51%) in de analyse worden meegenomen.



INDICATOREN DIABETES METING VORIG METING NU SCOREBEREIK

1. Communicatie met huisarts 3,75 3,75 1 - 4

2. Communicatie met de verpleegkundige 3,79 3,77 1 - 4

3. Diabetes specifieke communicatie 3,47 3,47 1 - 4

4. Bejegening door medewerker HA-praktijk 3,72 3,75 1 - 4 

5. Taalproblemen 3,80 3,73 1 - 4

6. Samenwerking zorgverleners 3,42 3,32 1 - 4

7. Cijfer huisarts 8,93 8,63 0 - 10

8. Cijfer verpleegkundige 8,78 8,54 0 - 10

9. Cijfer diabeteszorg 8,59 8,33 0 - 10

INDICATOREN DIABETES METING VORIG METING NU SCOREBEREIK

1. Activering van de patiënt 2,81 2,73 1-5

2. Opzet van zorgverlening/van praktijk 3,59 3,54 1-5

3. Doelen stellen/op maat maken 2,68 2,62 1-5

4. Problemen oplossen/context 2,78 2,59 1-5

5. Nazorg/coördinatie 2,04 1,87 1-5

6. PACIC totaalscore 2,78 2,73 1-5
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Tabel 6 geeft de uitkomsten van de indicatoren in 2017 (meting nu) en vergelijkt deze met de vorige meting eind 
2014 (meting vorig). Hierin zijn geen significante verschillen te zien.

Tabel 7 geeft de resultaten van de PACIC schaalscores weer. Er zijn geen significante verschillen te zien ten opzichte 
van de meting in 2014. Een verbeterpunt is het meer betrekken van patiënten bij de behandeling.

Om dit verbeterpunt te realiseren heeft KZWF begin 2016 in samenwerking met ChipSoft (CS) een start gemaakt met 
de ontwikkeling van een ketenzorgportaal waarmee samenwerking tussen de verschillende zorgverleners wordt gefa-
ciliteerd en waarbinnen de patiënt optimaal de gelegenheid wordt geboden actief te participeren in de zorg rondom 
zijn of haar chronische ziekte. Via het portaal hebben patiënten toegang tot eigen dossierinformatie. Tevens zullen 
een individueel zorgplan en zelfmanagementtools voor patiënten ter beschikking zijn. 

Tabel 6 - Overzicht gemiddelde score per indicator CQ Index

Tabel 7 - vergelijking PACIC schaalscores
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Daarnaast heeft KZWF in 2016 het zogenaamde Scan & Plan-traject van de landelijke organisatie Zelfzorg  
Ondersteund (ZO!) doorlopen. Dit heeft geresulteerd in het project: ‘Meer regie over gezondheid: samenwerking 
tussen patiënt en zorgverlener.’ Het project wordt uitgevoerd in de periode september 2017 tot juli 2019. 

Het belangrijkste aangrijpingspunt voor het project ‘Meer regie over gezondheid’ is dat KZWF patiënten met  
een chronische aandoening in staat wil stellen de regie te voeren bij het omgaan met hun chronische aandoening. 
Uitgangspunt voor de chronische zorg zal zich daarom richten op persoonsgerichte zorg. Het stimuleren van zelfzorg 
en meer eigen regie is hierin belangrijk. In het kader van het project ‘Meer Regie over gezondheid’ willen we in 2018 
meer zicht krijgen op hoe patiënten betrokken en aangesproken willen worden om te komen tot een actieve rol ten 
aanzien van de eigen gezondheid en de samenwerking met hun zorgverlener. Zowel patiënten vanuit de cliëntenraad 
ZWF en patiënten vanuit de verschillende zorgketens worden betrokken, met als doel om te komen tot een verbeter-
plan ‘De actieve patiënt’.

Het eerstvolgende tevredenheidsonderzoek vindt in 2019 plaats. In 2018 zullen wij in samenwerking met Zorgkoepel  
West-Friesland onderzoeken op welke wijze wij toekomstig tevredenheidsonderzoek bij onze patiënten gaan uit-
voeren. Voor KZWF betreft dat naast de patiënten met type 2 diabetes ook patiënten met COPD of een verhoogd 
cardiovasculair risico. 

Klachten
KZWF beschikt over een klachtenreglement. Patiënten worden bij klachten en/of een uiting van onvrede mondeling 
door de medewerker en middels een brochure gewezen op het recht tot indienen van een klacht. Zorgkoepel  
West-Friesland heeft vanaf augustus 2016 een klachtenfunctionaris in dienst die, naast de klachtenbemiddeling, 
ondersteuning heeft geboden bij het opstellen van het nieuwe, zorgkoepelbrede klachtenreglement als gevolg  
van de invoering van de Wet kwaliteit, klacht, geschillen zorg (Wkkgz) per januari 2017. 

In 2017 zijn er twee klachten geregistreerd. Een klacht had betrekking op advisering door de zorgverlener, de andere 
klacht op geboden faciliteiten. Beide klachten zijn door bemiddeling van de klachtenfunctionaris afgerond. De ver-
moedelijke oorzaak van het beperktere aantal klachten (aantal klachten in 2016: 4) is de wijziging van het klachten-
proces in verband met de introductie van de Wkkgz. 

Medewerkers geven per 2017 de patiënt een folder en formulier mee met antwoordenvelop of sturen deze toe,  
waarna de patiënt zelf de klacht kan registreren en retourneren. Ook kan de patiënt telefonisch contact opnemen met 
de klachtenfunctionaris. Mogelijk is hierdoor de drempel  voor patiënten hoger geworden om dit alsnog te doen. Vóór 
de introductie van de Wkkgz noteerde de medewerker samen met de patiënt de klacht. Om de drempel te verlagen  
wordt patiënten die een klacht hebben vanaf eind 2017 gevraagd of de klachtenfunctionaris contact op mag nemen.

 
6.10  Financieel beleid 

KZWF REALISEERT KLEINE WINST

In 2017 is er een overschrijding op de overheadkosten geweest, voornamelijk veroorzaakt door ondersteuning 
van vast personeel op gebied van ICT, en is er overschreden op de bijdrage ten gunste van het Ketenzorgportaal. 
Er werd ingezet op de inhuur projectbegeleiding op het HIX-project.

Bij de Ketenzorg zijn minder patiëntaantallen gerealiseerd dan begroot. De splitsing van de keten CVRM in HVZ 
(Hart- en vaatziekten) en VVR (Verhoogd Vasculair Risico) per 2017 heeft tot minder patiënten in de CVRM ketenzorg 
geleid. Ook de beperktere substitutie vanuit de tweede lijn is van invloed geweest. 

De zorgkosten die gemaakt zijn, waar een tarief vergoeding tegenover staat, zijn lager. Hierdoor is er bij de kosten van 
KZWF rekening mee gehouden dat het verschil tussen de vergoeding en de kosten terugbetaald dient te worden aan 
de verzekeraar. Aan de andere kant is een vaste prijsafspraak gemaakt met zorgverzekeraar waardoor, door de lagere 
patiëntaantallen, de zorgverzekeraar het verschil tussen de vaste prijs en de lagere ontvangsten aan KZWF dient te  
vergoeden. Ook hiermee is rekening gehouden in het resultaat. De overige posten zijn toegelicht in de jaarrekening.
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WETENSCHAPPELIJK  
ONDERZOEK (VUMC/EMGO+)
SAMENVATTING VAN PROJECTEN OP HET GEBIED VAN  
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DIE OP DIT MOMENT LOPEN

Internationaal
 Al in 2012 is de DIRECT-studie gestart; een studie naar biomarkers naar de achteruitgang van HbA1c, in zowel  
   prediabeten als mensen met T2D. Deze studie is een samenwerking van 26 Europese partners waarbij VUMC 

in samenwerking met Dr. Leen ’t Hart van het LUMC betrokken is bij twee werkpakketten. Deze studie wordt 
gefinancierd uit het Europese IMI-fonds en loopt tot 2022. In 2017 is de laatste fysieke meting bij de diabetes 
uitgevoerd en is gestart met een nieuwe fysieke meting van de prediabeten.

 Een vervolg op de DIRECT-studie, RHAPSODY, is in 2016 gestart en loopt door tot medio 2020. De RHAPSODY-studie  
   richt zich voornamelijk op de rol van erfelijke en biologische informatie bij het voorspellen van complicaties  

bij T2D. Hiervoor wordt zorgdata gebruikt.
 In 2017 vond tevens de tweede visite van het PRIORITY plaats. Het PRIORITY-onderzoek bestudeert of we  
   achteruitgang van de nierfunctie bij mensen met T2D kunnen voorkomen. Dit Europese FP7 project loopt  

door tot eind 2018.

Nationaal
 Voor het ontwikkelen van modellen om hart- en vaatziekten te voorspellen bij mensen met T2D wordt sinds 2015  
   samengewerkt met Prof. Moons en Prof. Rutten (Julius Center for Health Sciences and Primary Care UMC 

Utrecht) en Prof. Baan (RIVM Bilthoven en Universiteit van Tilburg) in het project genaamd DIAMANT.  
Hiervoor wordt zorgdata gebruikt. 

 Tevens is in 2017 het observationele onderzoek (BIONIC) naar de rol van erfelijke factoren bij het ontstaan 
  van  depressie afgerond. Voor de BIONIC-studie werd in biobank 1, 2 en PSI-deelnemers een extra vragenlijst
  afgenomen over het voorkomen van depressie tijdens het leven.
 In 2017 is Artemis gestart; een onderzoek naar de rol van vaatverkalking bij het ontstaan van vasculaire 
  complicaties bij diabetes. Hiervoor ondergaan mensen met T2D een CT-scan.
 In het PSI-cohort is in 2017 een GWAS uitgevoerd, waardoor de complete genetische informatie van  
  deze deelnemers nu bekend is. Tevens is er eindelijk een publicatie die gebruik maakt van de PSI-data.
 
Lokaal
 In 2017 is de LIDDIA-studie afgerond. LIDDIA (in samenwerking met de GGZ) omvatte het onderzoek naar  
  de  effecten van lichttherapie op de bloedsuikerregulatie bij mensen met T2D, waarbij wij naast het VUMC, 
  deelnemers hebben geïncludeerd. 
 In 2017 is de slaap stemming suiker studie (SSS) afgerond. SSS (in samenwerking met de GGZ) omvatte 
  het onderzoek naar de relatie tussen slaap, stemming en bloedsuikerregulatie bij mensen met T2D. 
 In 2017 is het ENDEAVOR-onderzoek gestart. ENDEAVOR onderzoekt de rol van omgevingsfactoren en leefstijl in 
  de progressie van T2D. Voor dit onderzoek worden deelnemers van biobank 1, 2 en PSI benaderd, die extra 
  vragenlijsten invullen, een Sta-op test uitvoeren en een bewegingsmeter dragen. 

Op dit moment worden er voorbereidingen getroffen voor het HFPEF-project, dat hartfunctie gaat meten om het 
optreden van hartfalen en voorstadia daarvan in kaart te brengen bij mensen met T2D. Ook gaat er een onderzoek 
starten naar de mogelijkheid om te kunnen voorspellen dat iemand met T2DM een hartstilstand gaat krijgen, waar 
data van de biobank 1, 2 en PSI gebruikt wordt (ESCAPENET). Tevens bereiden we een studie voor naar smaakbe-
leving van zoet en de samenstelling van mond- en darmflora bij mensen met (risico op) diabetes in samenwerking 
met TNO (DIABOS). Als laatste worden er voorbereidingen getroffen om deelnemers aan het EGIR-RISC-cohort, een 
EU-studie die 12 jaar geleden is gestart, opnieuw te zien in een fysieke visite.
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VERKLARENDE  
WOORDENLIJST
AED Automatische Externe Defibrillator
AP  Angina pectoris (wordt wereldwijd ingedeeld in klassen naar het niveau van inspanning 

waarbij klachten optreden. De classificatie van de New York Heart Association

BHV Bedrijfshulpverlening

CKZ Centrum Klantenervaringen Zorg
COPD Chronisch obstructieve longziekte
CQ index Consumer Quality Index
CR Cliëntenraad
CVR Cardio Vasculair Risico
CVRM Cardio Vasculair Risico Management

DBC Diagnose Behandelingcombinatie 
DCWF Diagnostisch Centrum West-Friesland
DIT Diabetes Implementatie Traject
DOC Diabetes Onderzoek Centrum
DT Diëtist 
DVK Diabetesverpleegkundige
DVN Diabetes Vereniging Nederland
DZS Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

ECG Elektrocardiografie
EPD Elektronisch patiëntendossier 

HA Huisarts
HAIO Huisarts in opleiding
HVZ Hart- en vaatziekten

ICT Informatie- en communicatietechnologie
ICTZ  ICT bedrijf voor de zorg
ISO Internationale Organisatie voor Standaardisatie

KZWF Ketenzorg West-Friesland

LAN Long Alliantie Nederland
LV Linker ventrikel functie

MT Management Team
MDO Multidisciplinair overleg

NDF Nederlandse Diabetes Federatie
NHG-praktijkaccreditatie  NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) 
               Keurmerk voor huisartsenpraktijken die werken aan     
                     verbetering van de zorg
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NIVEL Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
NZa Nederlandse Zorgautoriteit

OA Onderzoeksassistent

PA Praktijkassistent (van een huisarts)
PACIC Patient Assessment Chronic Illness Care
POH Praktijkondersteuner Huisarts

RvB Raad van Bestuur
RvT Raad van Toezicht

Sims-classificatie De gemodificeerde Sims-classificatie geeft een inschatting van de kans op een voetulcus

TIM Transmuraal Incident Melden

VVR Verhoogd Vasculair Risico

Wkkgz   Wet kwaliteit, klacht, geschillen zorg 
WFG Westfriesgasthuis
WFHO Westfriese Huisartsenorganisatie
WTZi Wet Toelatingen Zorginstellingen

ZWF Zorgkoepel West-Friesland
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