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2014: Samenwerken
   Wederom is er door Zorggroep de Bevelanden 
in het afgelopen jaar veel werk verzet.
   2014 stond vooral in het teken van verder ver-
beteren van de processen van lopende zorg-
straten en van de introductie van het KIS. 
Over de vele activiteiten van de zorggroep 
leest u verderop in dit jaarverslag meer.
  We zijn blij dat we onze organisatie goed op 
orde hebben, we zijn immers met nog 2 andere 
zorggroepen als eerste in Nederland NPA-ge-
certificeerd. We zijn blij met de uitbreiding met 
weer 3 Bevelandse huisartspraktijken, en blij 
met de verdere uitbouw van de cliëntenraad.

  Het afgelopen jaar merkten we als zorggroep 
dat er alsmaar meer bijkomt. Voorbereidingen 
voor herstart van de zorgstraat CVRM-PP en 
de start van de zorgstraten Astma en Ouderen-
zorg zijn in volle gang. Ook met alle huidige 
transities worden wij als zorggroep steeds 
vaker aangesproken door diverse partijen om 
daar iets in te betekenen.

  In dit jaarverslag beschouwen we niet alleen 
het afgelopen jaar, maar we blikken ook voor-
uit naar wat voor ons ligt. 
 
Met alle transities die in gang zijn en nog 
komen, staat het voor ons vast dat het motto 
voor 2015 en de jaren erna ‘samenwerken’ 
zal zijn.

  De zorggroep gaat zich uiteraard in 2015 maxi-
maal inzetten om daar waar mogelijk aan dit 
samenwerken vorm en inhoud te geven en te 
stroomlijnen.
  Behalve het werken aan concrete invulling van 
samenwerking op velerlei terreinen met vele 

disciplines, moeten we als zorggroep meer 
dan ooit alert blijven en bedenken hoe we ons 
profileren, positioneren en organiseren.
  Want ook wij als zorggroep merken bij het 
verder uitbouwen van onze activiteiten, dat we 
tegen onze organisatorische grenzen aanlopen.
   
Welke kant moet het ons inziens niet op?
  De wijze, bijvoorbeeld, waarop de zorggroep 
thans bij de onderhandelingen voor het S2-
segment min of meer als belangenbehartiger 
van huisartsen moet acteren, is een ontwikke-
ling waar wij als zorggroep niet achter staan.
   
Wat willen we als zorggroep wel?
  We willen huisartspraktijken en ketenpartners 
zodanig faciliteren, dat complexe zorg goed 
verloopt, op een kwalitatief hoog niveau, 
patiëntvriendelijk en met maximale patiënt-
participatie, efficiënt en overzichtelijk voor een 
ieder die erbij betrokken is.
  
Samenwerken
  Die kant moet het op. Voor iedereen die bij de 
zorg is betrokken. En dus ook voor Zorggroep 
de Bevelanden, want we kunnen het echt niet 
meer alleen.
  En als we ons daar allemaal maximaal voor 
inzetten, weet ik zeker dat we er wat moois 
van gaan maken.
  Ook voor 2015 blijven we dus rekenen op 
ieders steun! 

 Rim Posthumus,
 Voorzitter zorggroep de Bevelanden.

SpiegelgeSprekken 

  Om zicht te krijgen op de 
verbeterpunten en de kwaliteit 
van zorg is het goed dat zorg-
verleners regelmatig kijken naar 
cijfers en leren van ervaringen 
binnen andere praktijken. Spie-
gelgesprekken zijn hiervoor een 
goed instrument. In 2014 zijn alle 
praktijken, aangesloten bij Zorggroep 
de Bevelanden, bezocht door 2 leden 
van de werkgroep kwaliteit. Zij heb-
ben spiegelgesprekken gevoerd met 
huisartsen en praktijkondersteuners. 
Onderwerpen die aan de orde zijn geko-
men zijn onder andere: extracties, samenwerkings-
afspraken in de praktijk, scholingen en ambities 
van de praktijk met betrekking tot de ketenzorg. 
De gesprekken werden als zeer nuttig ervaren en 
hebben geresulteerd in verbeterpunten op prak-
tijkniveau en op zorggroepniveau.

Samenwerken 
   
Zonder onze partners kunnen we het niet voor 
elkaar krijgen. Daarom is samenwerken het credo. 
Samenwerken met onderaannemers en keten-
partners, zoals diëtisten, apotheken, pedicures en 
fysiotherapeuten, heeft veel aandacht gehad in 2014 
en blijft ook in 2015 een van onze speerpunten. 
Niet alleen onderling overleg is daarbij van belang, 
maar ook het betrekken bij trainingen, als cursist of 
als spreker. Samen optrekken voor goede zorg aan 
onze patiënten.

kkk’S
   
Zorggroep de Bevelanden is aangesloten bij In-
Een, een landelijke vereniging, die tot doel heeft 
de organisatiegraad van de eerste lijn te verhogen 
en eerstelijnszorgorganisaties te versterken. InEen 
heeft als belangrijk streven kwaliteitsverbetering. 
Daartoe heeft zij voor de ketenzorg de zogenaamde 
Kritische Kwaliteits Kenmerken (KKK’s) ontwik-
keld.
  Het afgelopen jaar heeft de zorggroep zich volop 
ingezet om aan alle KKK’s te voldoen. Dat heeft 
uiteindelijk geleid tot de NPA-accreditatie. Het 
gehele kwaliteitsjaarplan 2015 van de zorggroep is 
gebaseerd op de KKK’s.

Beweegcoach 

  Praktijkondersteuners en beweegcoach wisten elkaar in 2014 steeds beter te vinden.
  Op het gebied van gezonde leefstijl en bewegen 
kan de beweegcoach werk van de POH-ers uit 
handen nemen. Het vinden van een passende 
beweegactiviteit voor mensen met chronische ge-
zondheidsklachten maakt dat mensen sneller op 
hun plek zitten en daardoor gemotiveerd blijven.
  De beweegcoach weet wat de mogelijkheden 
zijn en kan een extra stap zetten met de patiënt 
in de zoektocht naar een beweegactiviteit. Door 
deelname in verschillende netwerken kan de be-
weegcoach verbinding leggen tussen zorg en het 
reguliere beweegaanbod. Ook het gezamenlijk 
oppakken van signalen, zoals behoefte aan een 
beweegactiviteit voor een bepaalde doelgroep, 
biedt kansen. Zo is in september 2014 de beweeg-
groep voor mensen met longklachten gestart. 

 Judith Menheere, Beweegcoach Gemeente Goes / SMWO

key poh kiS 

In 2014 heeft Zorggroep de Bevelanden een 
Keten Informatie Systeem (KIS) geïmple-
menteerd. Het idee is dat een KIS het coör-
dineren van zorg, uitwisseling van patiënt-
gegevens en betrekken van patiënten bij de 
zorg makkelijker zal maken. Inmiddels zijn 
er twee Key POH’s aangesteld. Zij hebben 
een relevante training gehad en 
ondersteunen collega-zorgverleners. Bij 
technische vragen worden zij ondersteund 
door de afdeling datamanagement van de 
SHL-groep.
De Key POH’s zijn beschikbaar voor het 
geven van training aan nieuw instromende 
POH’s.
Zij nemen deel aan het gebruikersoverleg 
van het KIS en koppelen nieuwtjes terug 
naar de collega-zorgverleners. 

Simone Schot en Esther Hoven, Key POH’s

  Het Keten Informatie Systeem (KIS) bete-
kent voor mij in eerste instantie: de weg 
leren kennen in het nieuwe protocol, het 
eigen maken hiervan. In tweede instantie 
kost het invoeren van patiënten in het KIS 
veel tijd, maar ik heb goede hoop dat het 
werken in het KIS tijdbesparend zal worden. 
Het diabetesprotocol heb ik mij momenteel 
het meest eigen gemaakt, daardoor gaat het 
werken met het KIS me al gemakkelijker af. 
Ik vertrouw er op dat het KIS mij zeker in 
de toekomst meer efficiëntie zal opleveren. 
Doordat het tijdbesparend, overzichtelijk en 
adviserend is, waardoor ik de contacten met 
patiënten inhoudelijk beter kan benutten. 
 
Jeannette Bolle, praktijkverpleegkundige

  Het afgelopen jaar heeft kwaliteitsontwikkeling veel aandacht gekregen. Zowel in algemene- als in specifieke 
zin. De zorggroep heeft namelijk in 2014, als een van de eerste zorggroepen in Nederland, haar NPA certificaat 
behaald. Iets waar we natuurlijk trots op zijn.
  Hierbij kan worden opgemerkt dat het goed op orde hebben van alle werkprocessen binnen de zorggroep, niet 
meteen garandeert dat je output ook op orde is. Maar ik denk dat het wel kan helpen.
  We hebben het afgelopen jaar het kwaliteitsdenken onder de aandacht van onze leden 
gebracht, in een scholing die specifiek op het kwaliteitsbegrip was gericht. Dit vooral 
met als doel om het inzicht in- en de acceptatie van het kwaliteitsbeleid van de zorg-
groep te vergroten. Want betere kwaliteit van zorg betekent dat je de te voren gestelde 
doelen nog dichter benadert of zelfs bereikt. 

  Ook nieuw in 2014 -en een succes- was een vernieuwde opzet van het praktijkbezoek, 
door twee leden van de werkgroep kwaliteit, waarvan tenminste één ook ketenpartner 
was. Dit in plaats van een bezoek van een niet-praktiserende kwaliteitsmedewerker. 
De gesprekken waren constructief en zijn overwegend positief beoordeeld.
   
Uiteraard zijn er in 2014 ook hindernissen en hobbels op ons ‘kwaliteits-pad’ geweest. 
Kwaliteit is zo sterk als de zwakste schakel. Zo blijkt de ICT een blijvende bron van 
problemen. Ik noem hier onder meer de data-uitspoelbeperkingen van de verschil-
lende huisartsinformatie-systemen, met hieraan gekoppelde fouten in de terugrap-
portage, waardoor je als ketenpartner niet steeds kan aantonen dat de afgesproken zorg ook geleverd is. Wellicht 
dat het Keten-Informatie-Systeem (KIS), dat in 2014 werd geïmplementeerd en waarin alle zorgverleners werken, 
hieraan een positieve impuls geeft.
  We verwachten dat, met de komst van het KIS, ook de communicatie en samenwerking tussen de ketenpartners 
zal verbeteren, waardoor de patiënt -om wie het allemaal draait- steeds meer het gevoel krijgt door een goed 
samenwerkend team begeleid te worden. Een team waarvan hijzelf ook deelnemer is.
   
Want goed samenwerken is voorwaarde voor goede ketenzorg.
   Alleen ga je sneller maar samen kom je verder!

   Rudolf Wolbers, voorzitter werkgroep Kwaliteit

Zorgprogramma’S 
 
 Het afgelopen jaar heeft de zorggroep voorberei-
dingen getroffen voor herstart van de zorgstraat 
CVRM-PP en de start van de zorgstraten Astma en 
Ouderenzorg. De bestaande zorgstraten CVRM-SP, 
DM en COPD hebben extra aandacht gekregen om 
de zorg voor onze patiënten te optimaliseren.



Samenwerken

cliëntenraad

   In 2013 is besloten een gecombineerde 
cliëntenraad voor de zorggroepen De 
Bevelanden en Schouwen-Duiveland op te 
richten. Gestart werd met 4 leden. In 2014 
zijn we erin geslaagd het beoogde aantal 
van 7 leden te bereiken, met de gewenste 
geografische herkomst (de Bevelanden en 
Schouwen-Duiveland) en spreiding in de 
drie patiëntencategorieën, namelijk diabe-
tes, CVRM en COPD). 
De cliëntenraad wil zich manifesteren als 
bruggenbouwer tussen zorggroepen en 
patiënten. Wij willen werken aan de be-
wustwording van de patiënten. Daarvoor 
is contact met de achterban nodig. In 2014 
hebben we daartoe plannen opgesteld, die 
we in 2015 gaan uitvoeren. Behoort u tot 
onze achterban en heeft u suggesties om de 
ketenzorg te verbeteren, dan horen we dat 
graag via het e-mailadres 
 
clientenraad@zorggroepdebevelanden.nl.

de ZorgStraten copd
en aStma 

 COPD� is een ziekte die meestal ontstaat 
door jarenlang roken. Een hardnekkige 
verslaving, die te overwinnen valt. Wij 
zorgverleners hebben er in 2014 weer alles 
aan gedaan om de mensen met COPD en 
andere risicoaandoeningen te laten stoppen 
met roken, door voorlichting en individu-
ele begeleiding, meestal in combinatie met 
farmacologische interventie. Daarnaast 
is de huisarts alerter geworden in de tijd 
en geeft de patiënt, die op zijn spreekuur 
komt en rookt, een stop advies. Dit is geen 
gemakkelijke interventie, maar wel levens-
reddend. Huisartsen en praktijkonder-
steuners blijven daarom gemotiveerd om 
hiermee door te gaan. 
 
Ketenzorg wordt in 2015 verder uitgebreid 
en Zorggroep de Bevelanden heeft zich 
aangesloten bij een Astma-werkgroep, die 
alle benodigde zaken zal aanleveren voor 
het inrichten van deze zorgstraat. De prak-
tijken die er klaar voor zijn kunnen hier 
al mee gaan starten, aangezien de diag-
nostische- en evaluatiefase buiten de DBC 
valt. Eind januari 2015 zijn het protocol en 
bijbehorend stappenplan beschikbaar.

 Astma is net als COPD een aandoening 
van de luchtwegen, maar heeft een an-
dere oorzaak, die niets te maken heeft met 
verslaving, hoewel er wel rokende astma-
patiënten zijn. Het juiste type astma bij 
de patiënt vinden (fenotype), waardoor je 
de juiste behandeling kunt starten, zal dit 
jaar de volgende uitdaging zijn waar ik de 
praktijken graag bij ondersteun.
    
Margriet Zaagman, 
gespecialiseerd verpleegkundige astma/COPD.

npa-gecertificeerd
 
  Zorggroep de Bevelanden heeft afgelopen 
jaar als één van de eerste zorggroepen in Ne-
derland, de organisatie van haar ketenzorg 
laten toetsen door NPA. NPA is een onafhan-
kelijke certificerende organisatie die ook de 
kwaliteit van de huisartsenpraktijken toetst. 

  Om in aanmerking te komen voor het certi-
ficaat heeft de zorggroep moeten aantonen 
dat ze voldoet aan de randvoorwaarden 
voor verantwoorde ketenzorg. Deze zijn 
gebaseerd op de zogenoemde Kritische 
Kwaliteitskenmerken, die zijn opgesteld 
door de InEen (de vertegenwoordiger van 
alle zorggroepen). Het systematisch verbete-
ren van de ketenzorg, het bevorderen van de 
deskundigheid van de zorgverleners en de 
veiligheid van de uitgewisselde patiëntenin-
formatie, zijn voorbeelden van de onderwer-
pen die zijn getoetst.
 
  Wendelien Heddema, NHG 
Praktijk Accreditering b.v.

leergang
populatiemanagement
 
  Van april t/m november hebben leden 
van de zorggroep en partners uit de regio 
(huisartsen, ambtenaren, zorgbelang, CVA 
netwerk en ziekenhuis) deelgenomen aan 
een leergang Populatiemanagement van het 
Jan van Es Instituut.
  In 8 bijeenkomsten zijn de verschillende 
invalshoeken van populatiemanagement 
belicht.
 
  Doel van de leergang is meer inzicht te 
krijgen en de mogelijkheden om een ‘verta-
ling’ te maken naar ons werkgebied. Door 
de vele invalshoeken werd al snel duide-
lijk dat populatiemanagement een bredere 
scope heeft dan ons werkterrein. We zijn 
geconfronteerd met snelle en diepgaande 
veranderingen om ons heen. Veranderingen 
van maatschappelijke aard: meer verant-
woordelijkheden bij de patiënt, nieuwe 
taakstellingen en verantwoordelijkheden bij 
de gemeenten, nieuwe financieringssyste-
matiek van de eerstelijnszorg.
   
Wat betekenen meer aandacht voor preventie 
en eigen regie voor het zorgproces? Hoe 
deel je verantwoordelijkheden met de 
gemeente? Hoe ga je sowieso om met 
veranderingen, hoe anticipeer je daarop? 
Wat doe je met weerstanden?
  Het heeft ons nieuwe inzichten gegeven die 
zeker een weg vinden in onze organisatie 
en het beleid. Vooral de brede samenstelling 
van de groep deelnemers die elk een eigen 
cultuur en taak hebben was verfrissend.
  We hebben geleerd dat beleid uit te druk-
ken is in populatiedoelen. Kortom: de 
toegevoegde waarde van ons werk expliciet 
maken of, eenvoudiger gezegd, wat levert 
het onze ‘klanten’ op en hoe kunnen we 
beter sturen op de uitkomsten van ons werk 
en aanbod. En kun je dat ook benutten in de 
toekomstige afspraken met zorgverzekeraars 
en nieuwe partijen zoals de gemeenten?
 
  Mei 2015 zal in een vervolgbijeenkomst een 
terugblik plaatsvinden en bekijken we of 
de kennis en inzichten van de leergang zijn 
opgepakt.
 
  Diek Scholten, Jan van Es Instituut

Zelfmanagement
   
In de zorg voor chronisch zieken neemt zelfmanage-
ment een belangrijke plaats in. De patiënt neemt meer 
eigen verantwoordelijkheid en regie. Dat vraagt wat 
van de patiënt maar ook wat van de zorgverlener. 
Zorggroep de Bevelanden stelt zich ten doel dat 
patiënten binnen de 
ketenzorg zoveel als 
mogelijk zelfmanage-
ment toepassen.
In 2014 is daartoe een 
plan ontwikkeld, dat in 
2015 geïmplementeerd 
wordt.

continu verBeteren
   
Alle acties die de zorggroep onderneemt, zoals 
trainingen, spiegelbijeenkomsten en praktijkbezoe-
ken worden geëvalueerd. En, natuurlijk waar nodig, 
aangepast. Zo gaan we bijvoorbeeld volgend jaar ook 
in HAGRO-verband spiegelen en passen we sommige 
bijeenkomsten aan.

KengetAllen ZOrggrOeP D�e BevelAnD�en 2014:
Patiënten 88.793 Zorgverleners  Aantal
In Diabetes DBC 3.287 Huisartspraktijken  29
In CVRM DBC 2.881 Huisartsen  40
In COPD DBC 567 Diëtistenpraktijken  5
  Podotherapeuten praktijken  4
Zorgverzekeraars % patiënten Specialisten van het
CZ 73 % Admiraal De Ruijter Ziekenhuis
UVIT 11 % SHL-Groep
Achmea 10 % Ksyos
Multizorg 3 %
Menzis 3 % Financiële informatie
  Opbrengsten ketenzorg € 1.912.848
  Zorgkosten € 1.402.747 (73%)
  Bedrijfsresultaat € 28.213 (1,5%)
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 D�iabetes: goed op orde
  In 2014 hebben we weer een verbetering van de proces- en uitkomst resultaten van het zorgprogramma 
diabetes bewerkstelligd. Ook de voetzorg laat verbetering zien.

 CvrM: zit nu in de genen
   Net als het zorgprogramma diabetes hebben we nu het zorgprogramma hart- en vaatziekten, secun-
daire preventie goed op orde. Ook het percentage patiënten dat een betere gezondheid heeft gekregen is 
gestegen, wat inhoudt dat de herhaling van hart vaatziekten is verlaagd. Reden om de CVRM primaire 
preventie in 2015 te (her)introduceren.

COPD� zorg flink verbeterd
 2013 was het eerste jaar dat het COPD zorgpro-
gramma draaide. We waren trots op de geboekte 
vooruitgang en hebben de stijgende lijn door 
kunnen zetten. Ook in 2015 gaan we er weer 
stevig tegenaan.

colofon

   Dit jaarverslag is een uitgave van 
Zorggroep de Bevelanden. 
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