
20
15

jaar
verslag

  In dit jaarverslag vindt u een overzicht van 
zaken waar Zorggroep de Bevelanden zich in 
2015 mee heeft beziggehouden. U kunt lezen 
over de verdere uitbreiding van onze activitei-
ten met het programma ouderenzorg waar we 
het afgelopen jaar mee van start zijn gegaan. 
 
U kunt ook lezen hoe er steeds betere resultaten 
worden gehaald door alle deelnemers, en hoe 
over de hele linie veel werk gestoken is in het 
verder uitbreiden van samenwerkingsafspra-
ken. Natuurlijk tussen hulpverleners onderling, 
waarbij inmiddels ook de fysiotherapeuten en 
apothekers en pedicures zich hebben aangeslo-
ten. Maar ook in het uitdragen en stimuleren 
van patiëntparticipatie in allerlei vormen, en in 
afspraken met gemeenten inzake S1-verpleeg-
kundige- en ouderenzorg stopt de zorggroep de 
nodige energie, etc, etc. 
 
Inmiddels zijn stappen gezet met Zorggroep 
Walcheren en Zorggroep Schouwen-Duiveland 
om de krachten verder te bundelen. Een 
schaalvergroting die een verdere doorontwik-
keling mogelijk maakt naar een organisatie die 
gespecialiseerd is in het organiseren en opzet-
ten van goede samenwerking en afstemming bij 
(complexe) zorg.

  En waarom is zo’n organisatie nou belangrijk?
  Omdat een groeiende groep mensen chronische, 
vaak complexe multidisciplinaire zorg nodig 
heeft. En omdat heel veel zorg op dit moment 
samengesteld en multidisciplinair is. Goed op 
elkaar afgestemde zorg is beter, efficiënter en 
duidelijker. Zorg waarbij de patiënt centraal 
staat, goed geïnformeerd is en actief partici-
peert. Omdat bij deze zorg alle hulpverleners 
werken volgens goede afspraken en richtlijnen. 
En omdat deze zorg dichtbij de patiënt is geor-
ganiseerd.

  Zo’n zorg kan slechts dan tot stand komen als 
er regie is van een organisatie die, zonder de 
baas te willen zijn, kan verbinden, deskundig-
heid kan inbrengen, en met veel kennis van 
de eerste lijn zorgt dat het ook echt en goed 
gebeurt. Onze Zorggroep de Bevelanden wil sa-
men met die van Walcheren en Schouwen zo’n 
organisatie zijn. Omdat we nu al laten zie dat 
we het kunnen. En omdat we zien dat er veel 
meer mogelijk is. 
 
Samenwerken? Gewoon doen dus!
    
Rim Posthumus, 
Voorzitter zorggroep de Bevelanden

INTERCOLLEGIALE TOETSGROEPEN
  Om de kwaliteit van de chronische zorg te verbeteren organiseert de werkgroep kwaliteit veel nascholing. Insteek 
hierbij is, naast het actueel houden van kennis, het verkrijgen van feedback over de geleverde zorg als gehele 
zorggroep én als individuele praktijk. De grote groepsbijeenkomsten, die twee keer per jaar plaatsvinden, lenen 
zich niet goed voor reflectie op de eigen praktijk. Daarom ondersteunt de zorggroep de Hagro’s (huisartsen-
groepen) met feedbackcijfers op praktijkniveau. Hiermee zijn bijeenkomsten in te vullen, die in de cycli van het 
farmacotherapieoverleg (FTO) en het diagnostisch toetsoverleg (DTO) passen. Het doel hiervan is van elkaar te 
leren hoe de chronische zorg qua uitkomstindicator op orde te krijgen. Daarna kunnen we ook op zorguitkomst 
reflecteren. Na introductie via de nascholingsorganisatie (WDH) zijn enkele EKC’s (Erkend Kwaliteits Consulent) 
hiermee in 2015 gestart. Verwachting is dat er meer Hagro’s volgen in 2015.

 John Schmeitz, lid werkgroep kwaliteit

LAAGDREMPELIG BEWEGEN
IN HET KADER VAN HET
INDIVIDUELE ZORGPLAN (IZP)
 Meer lichaamsbeweging zal meestal onderdeel zijn van 
het individueel behandelplan, ongeacht in welk zorg-
pad de betrokken patiënt is geïncludeerd. De vraag is 
dan hoe je hier verder vorm aan geeft. Ontbreekt het 
de betrokkene aan motivatie om meer te bewegen? 
Of ervaart hij of zij financiële drempels, die belem-
meren om in beweging te komen? Om hier nieuwe 
mogelijkheden te bieden is de zorggroep in gesprek 
gegaan met het CIOS, het Centraal Instituut Opleiding 
Sportleiders. Zij waren gestart met het opleiden van 
leefstijlcoaches en bleken behoefte te hebben aan sta-
geplaatsen voor hun studenten. CIOS had al een goede 
samenwerking met een huisartsenpraktijk in Breda en 
zou dit ook in Zeeland willen opstarten. In dit kader is, 
als pilot, in 2015 een studente gestart met individuele 
begeleiding van patiënten in een huisartsenpraktijk, 
zij is ook een groep gestart, alles met als doel om te be-
wegen. Hier zijn voor de deelnemers geen kosten aan 
verbonden. Deze pilot wordt in 2016 voortgezet.

WERKGROEP ICT
  Zorggroep de Bevelanden is kritisch op het 
eigen functioneren maar ook op dat van 
samenwerkingspartners. Daarbij stellen wij 
onszelf de vraag: “Kopen wij de beste dienst-
verlening in voor een goede prijs?” Met die 
vraag in gedachten heeft de werkgroep ICT in 
2015 verschillende leveranciers van een Keten 
Informatiesysteem (KIS) vergeleken. Een 
uiterst belangrijke vraag daarbij is: hoe staat 
het met de privacy van de patiëntgegevens? 
Is die voldoende geborgd? In 2016 wordt, op 
basis van de daaruit voortvloeiende analyse, 
de keus gemaakt of we bij de huidige KIS-
leverancier blijven of dat we met een ander 
bedrijf in zee gaan.

  Van meet af aan is de ambitie van de zorggroep de 
zorgverlening aan specifieke patiëntencategorieën te 
verbeteren, door betere samenwerking tussen de ver-
schillende zorgverleners. Activiteiten die de afgelopen 
jaren hierbij zijn ingezet zijn het inrichten van een 
zorgprotocol, sluitende verwijs- en terugverwijsafspra-
ken, scholing en ketenpartnerbijeenkomsten. Tevens 
mag hierbij niet worden vergeten de implementatie 
van specifieke keten-ICT, het keteninformatiesysteem 
waarbij de verschillende zorgverleners werken in een 
gemeenschappelijk patiëntendossier.  
  De vraag is wat goede ketenzorg is en hoe je tot ver-
dere verbetering van ketenzorg komt. Is ketenzorg zo 
sterk als de zwakste schakel? Betere ketenzorg is echter 
geen doel op zich en heeft alleen zin wanneer dit tot 
een betere gezondheidstoestand en beleving van de 
deelnemende patiënten leidt en hun langere termijn-
uitkomsten hiermee verbeteren. Er zijn aanwijzingen 
uit beperkt beschikbaar onderzoek, dat dit inderdaad 
een positief effect heeft op de gezondheid van de deel-
nemende patiënten. 
  Wat hebben we, wat betreft bovenstaande, in 2015 nu 
bereikt? In 2015 waren de zorgstraten diabetes mellitus 
type 2, primaire en secundaire vaatrisicomanage-
ment, COPD en ouderenzorg gecontracteerd. Steeds 
meer zorggroep-patiënten hebben een KIS-dossier; 

het streven is dat in de loop van 2016 nagenoeg alle 
deelnemende patiënten een KIS-dossier hebben. Dat 
is van belang voor de ketenzorg maar het levert ook 
kwalitatief betere proces- en uitkomstindicatoren op. 
Er zijn diverse scholingen georganiseerd, waaronder 
de halfjaarlijkse extractiebesprekingen, intercollegiale 
toetsing in HAGRO-verband, masterclass en basiscur-
sus insulinetherapie, startbijeenkomst ouderenzorg 
en astma, stoppen met roken en zelfmanagement. 
Er waren jaarlijkse evaluaties met ketenpartners. We 
hebben nieuwe ketenpartners kunnen verwelkomen, 
waaronder de apotheker, fysiotherapeut, pedicure en 
de S1 wijkverpleegkundige, de specialist ouderenzorg 
en niet in de laatste plaats de patiënt zelf. We hebben 
in 2015 als zorggroep flink ingezet op zelfmanagement 
waarbij de patiënt, afhankelijk van zijn mogelijkhe-
den, ondersteund wordt bij het managen van zijn 
chronische kwaal. Onderdeel hiervan is de pilot e-Vita 
patiëntenportaal waaraan een flink aantal mensen met 
diabetes type 2 deelnemen. Het portaal kenmerkt zich 
door educatie, informatie en communicatie met de 
zorgverlener waardoor het IZP steeds meer op maat 
gesneden is. Bij positieve evaluatie in 2016 zal dit ver-
der worden uitgerold.

  Rudolf Wolbers, voorzitter werkgroep Kwaliteit

DE ZORGSTRATEN COPD
EN ASTMA
 COPD 
   In april 2015 kwam na 7 jaar de nieuwe COPD- 
standaard uit. Deze riep in de eerste instantie toch 
veel vragen op. Uiteraard zijn wij hiermee aan de 
slag gegaan. We kunnen nu tevreden terugkijken 
en vooruitblikken. De nieuw aangeschafte software 
werkt erg prettig, het aflezen via de Zscore gaat ons 
al prima af, de twee categorieën lichte ziektelast en 
de categorie matige ziektelast zijn goed in beeld. 
2016 kunnen wij ons nog meer richten op exacer-
batiemanagement. Dankzij aangepast beleid is er 
meer tijd voor het gesprek met de patiënt en kunnen 
vaardigheden aangeleerd worden betreffende zelf-
management. 

 Astma 
   Verheugend nieuws: de DBC astma is een feit!. Ast-
mapatiënten kunnen vanaf 1 april 2016 structurele 
zorg krijgen, wat de kwaliteit van leven voor deze 
patiënt zeker ten goede zal komen. 
In juni 2015 is het protocol daarvoor opgeleverd. 
Hierdoor kregen praktijken ruim de tijd om nieuwe 
patiënten op te sporen en om patiënten, die al be-
kend waren met astma, te evalueren naar de laatste 
inzichten.  
Zowel de huisarts als de praktijkondersteuner heb-
ben elkaar nodig bij het uitdiepen van de anamnese, 
samen stellen zij de diagnose. Het is geen gemakke-
lijke diagnose maar wel een leuke klus! 
Zorggroep de Bevelanden heeft een uitgebreide 
scholing geregeld over Astma en Ketenzorg en de 
praktijken krijgen, als zij dat wensen, ondersteuning 
van de longverpleegkundige van de zorggroep.

 Margriet Zaagman, longverpleegkundige

Zorggroep de Bevelanden is als een van de eerste 
zorggroepen in Nederland NPA gecertificeerd. Daar 
zijn we trots op. Daarom willen we deze certificering 
uitbouwen, zodat alle DBC’s eronder vallen. Nieuw 
voor ons, maar ook nieuw voor NPA. In 2015 heb-
ben we samen met NPA een aanzet gegeven tot deze 
uitbreiding van ons certificaat. In 2016 zal de audit 
plaatsvinden.

Kennis is van groot belang in een organisatie. Kennis 
waarmee we de zorg voor onze chronische patiënten 
kunnen optimaliseren. Daarom geeft de zorggroep 
veel aandacht aan scholing voor ketenpartners. 
In het afgelopen jaar is er bijvoorbeeld een master-
class insulinetherapie georganiseerd, en een scholing 
KIS, een Caspirtraining, een cursus Astma bij volwas-
senen en een cursus interpretatie spirometrie.

Elke organisatie is kwetsbaar. Zaak is om in beeld te 
krijgen waar die kwetsbaarheid zit en om maatrege-
len te treffen om vervelende gevolgen te voorkomen. 
Daarom heeft de zorggroep in 2015 beleid risicoanalyse 
opgesteld, waarin aangegeven wordt dat en hoe de 
belangrijkste processen geanalyseerd moeten worden. 
De uitvoering vindt komend jaar plaats.

Zorggroep de Bevelanden wil zorg van hoge kwaliteit 
bieden, daarnaast willen we continu verbeteren en 
slim en slank te werk gaan. Kortom wij willen onze 
processen Lean aanpakken. De eerste aanzet daartoe 
is in 2015 gegeven, in 2016 zal dat verder uitgewerkt 
worden.

Trudy Engering, kwaliteitscoördinator 
en Black Belt Lean.

2015:
Samenwerken Gewoon doen!
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KETENZORG IS ZO STERK ALS DE ZWAKSTE SCHAKEL

  “De zorggroep zorgt voor een betere samen-
werking tussen de verschillende disciplines. 
Daarnaast reageren zij snel en correct op vra-
gen die gesteld worden.”
 Danielle Merkx, podotherapeut

  “De zorggroep heeft mij het vertrouwen gege-
ven dat ik als specialist ouderengeneeskunde 
een bijdrage kan leveren aan goede zorg voor 
thuiswonende ouderen.”
 Willy Beks, specialist ouderenzorg

 “Door  intensieve samenwerking tussen de 
verschillende hulpverleners is de kwaliteit van 
zorg verhoogd, de patiënt heeft hierbij de regie 
in handen. Zorggroep de Bevelanden heeft dit 
mogelijk gemaakt.”
 Jacqueline Rothengatter, diëtist



 “De directe toegang tot overleg met huisart-
sen is op een aantal plaatsen verbeterd, wat 
ten goede komt aan de zorg voor de cliënten.”
 Korrie Koning, wijkverpleegkundige

  “Samen zorg dragen aan een goede patiënten-
zorg, waarbij de patiënt steeds wat centraler 
komt te staan.”

 Ilona Nieuwenhuijze-Sonke, diëtist 

  “Sterk door samenwerking en kwaliteit!”

  Peter Lindenbergh / fysiotherapeut

  “De zorggroep was een rots in de branding 
voor pedicures en podotherapeuten en heeft 
ons zo goed mogelijk geholpen.”

 Sandy Westerhof, podotherapeut

  “2015 was een jaar met veel nieuwe contacten, 
samenwerkingen en nieuwe ervaringen.”
  Kim van den Bongarth, podotherapeut

   “Door de samenwerking met Zorggroep de 
Bevelanden in 2015, zie ik voor onze praktijk 
een interessante mono- en multidisciplinaire 
samenwerking voor de toekomst.”
 Gerben Menheere, fysiotherapeut 

ZELfMANAGEMENT
  In 2013 heeft de Werkgroep Kwaliteit een start ge-
maakt met zelfmanagement, door een groep prak-
tijkondersteuners en diëtisten intensief hierin te 
scholen. Hun positieve ervaringen hebben in 2015 
uiteindelijk geleid tot de formele start van zelfma-
nagementondersteuning binnen de zorggroep. 
Iedere zorgverlener binnen Zorggroep de Bevelanden 
wordt inzicht verschaft en de tools in handen gege-
ven om zelfmanagement van de patiënt te onder-
steunen. Bij dit alles heeft de cliëntenraad waar-
devolle input gegeven.In 2015 is een aanvullende 
scholing over dit onderwerp gegeven voor POH’s, 
diëtisten en diabetesverpleegkundigen 2e lijn en er 
is een gezamenlijke bijeenkomst over zelfmanage-
ment voor huisartsen en POH’s geweest.

 Patiëntenportaal
  Een van de functies van een patiëntenportaal is 
het verbeteren van zelfmanagement bij patiënten. 
Middels zo’n portaal kan de patiënt, ook tussen de 
reguliere controles door, thuis gegevens vastleggen 
over zijn aandoening of op maat gesneden educatie 
volgen. In 2015 heeft de zorggroep zich verdiept in 
de mogelijkheden van een patiëntenportaal en is 
besloten te starten met een pilot. Er zijn informatie-

bijeenkomsten geweest voor deelnemende prak-
tijken aan de pilot. Samen met de cliëntenraad is 
een bijeenkomst georganiseerd voor deelnemende 
patiënten. Er is gesproken over wat zelfmanage-
ment inhoudt en wat de functie is van het patiën-
tenportaal e-Vita. Eind 2015 is de zorggroep gestart 
met de pilot, die een half jaar zal duren. Na de pilot 
wordt besloten of het gebruik van het patiënten-
portaal zal worden uitgebreid.

 SeMaS
  Om meer inzicht te krijgen in de zelfmanagement-
vaardigheden van een patiënt kan een tool worden 
ingezet, een online vragenlijst die de patiënt thuis 
kan invullen, de SeMaS vragenlijst. Na verwerking 
van de antwoorden wordt in een profiel zichtbaar 
wat de competenties en barrières van de patiënt 
zijn, om zelf te werken aan zijn gezondheid. Zorg-
groep de Bevelanden heeft zich afgelopen jaar 
verdiept in deze tool en is voornemens om deze in 
2016 te gaan inzetten. Voorwaarde is dat SeMaS ge-
koppeld wordt aan het KIS of het patiëntenportaal, 
zodat de patiënt de lijst online thuis kan invullen. 
Dit wordt in 2016 onderzocht.

  
Judith Jimkes, projectleider zelfmanagement

 KengetAllen ZOrggrOeP De BevelAnDen 2015:
 Patiënten 91.129 Zorgverleners  Aantal
 In Diabetes DBC 3.419 Huisartspraktijken  30
 In CVRM DBC 8.195 Huisartsen  41
 In COPD DBC 541 Diëtistenpraktijken  4 
  Podotherapeuten praktijken  7 
  Pedicuren  39 
Zorgverzekeraars % patiënten Specialisten van het 
 CZ 71 Admiraal de Ruijter ziekenhuis 
 UVIT  12  SHL-Groep
 Achmea 10 Ksyos   
 Multizorg 4 
 Menzis 3  Financiële informatie
   Opbrengsten 
     Ketenzorg € 2.778.754
    Mutatie voorzieningen# € 54.110
   Zorgkosten € 2.001.572 (72%)
   Bedrijfsresultaat* € 157.709 (5,7%) 
  # Voorziening voor terugbetaling niet bestede gelden is gemuteerd doordat na vaststellen jaarrekening 2014, met CZ 
   is overeengekomen dat Zorggroepen o.a. een RAK mogen opbouwen (2013, 2014) en dat een deel geïnvesteerd mocht 
   worden in kwaliteitsverbeteringen. 
 * Totaal RAK in de bedrijfsresultaat netto € 129.567 (2013, 2014, 2015). 

 verbetering zorgproces DM
  In 2015 is voor het eerst de indicator ‘Lipidenprofiel 
bepaald <80 jaar’ aangeleverd.
  Bij de indicator ‘Nierfunctie bepaald’ zijn de formules 
voor de berekening van de indicator, veranderd. De 
wijzigingen die voor correcte meting en weergave 
nodig zijn, moeten nog in diverse systemen (His-
sen, Kissen, laboratoria, RDC’s enz.) doorgevoerd 
worden. Als gevolg hiervan kunnen de uitslagen nog 
niet verwerkt worden. Dit betekent dat de indicator 
‘Nierfunctie bepaald’ voor 2016 niet weergegeven kan 
worden.
  Bij de resterende indicatoren DM zien we een duidelij-
ke verbetering ten opzichte van de voorgaande jaren.

 verbetering zorgproces CvrM-SP
  In 2015 zijn voor het eerst de indicatoren ‘Bewegen 
gecontroleerd’, ‘Lipidenprofiel bepaald <80 jaar’ 
en ‘bloeddruk bepaald <80 jaar’ aangeleverd. Een 
vergelijking met voorgaande jaren is daardoor niet 
mogelijk.
  Bij de resterende indicatoren CVRM-SP zien we een 
duidelijke verbetering ten opzichte van de voorgaan-
de jaren. Bij de indicator ‘Nierfunctie bepaald’ zijn de 
formules voor de berekening van de indicator ver-
anderd, zoals bij de DM grafiek aangegeven. Echter 
kijken we bij CVRM terug of het in de afgelopen 5 
jaar bepaald is. De wijzigingen hebben bij deze keten 
minder gevolg op uitkomst van deze indicator.

 verbetering zorgproces CvrM-PP
  De zorgstraat CVRM-PP heeft in 2015 een herstart 
gehad. De indicatoren laten meteen het eerste jaar al 
een hoog percentage zien. Met name bij de indicator 
‘Bewegen gecontroleerd’ is verbetering mogelijk. 

UITSLAGEN LANDELIjKE BENCHMARK
  Als gevolg van de acties van de beweging ‘Het roer moet om’ is de set landelijke indicatoren voor 2016 aan-
gepast. Dit betekent dat er niet in alle gevallen een vergelijking kan worden gemaakt met de resultaten van 
voorgaande jaren.

UITKOMSTINDICATOREN
  Zorggroep de Bevelanden heeft, samen met nog 7 andere zorggroepen verenigd in Slim&Fit, uit 
principiële overwegingen geen uitkomstindicatoren aangeleverd voor de benchmark van InEen. 
Dit omdat met uitkomstindicatoren resultaten worden gemeten, die buiten de invloedsfeer van de 
zorggroep liggen, door de ontwikkeling naar zelfmanagement en gezamenlijke besluitvoering 
zorgverlener en patiënt.

VEILIG INCIDENTEN MELDEN
  Ook bij zorggroepen is het van belang dat incidenten 
op een veilige manier gemeld kunnen worden, zonder 
dat het gevolgen heeft voor de melder. Met de mel-
ding van een incident kan immers voorkomen worden 
dat het nog een keer gebeurt. In 2015 is de zorggroep-
brede VIM-commissie geïnstalleerd en onder voorzit-
terschap van John Schmeitz is 1 VIM afgehandeld. Het 
betrof een fout in de software van het KIS.

CLIËNTENRAAD
  Zorggroep de Bevelanden heeft zich in 2015 actief 
bezig gehouden met patiëntparticipatie en ook de 
samenwerking met de cliëntenraad is intensief. De 
cliëntenraad bestaat uit 7 leden afkomstig uit de 
Bevelanden en Schouwen-Duiveland en uit de drie 
patiëntenzorgcategorieën (Diabetes Mellitus, CVRM 
en COPD).

  Een van de speerpunten afgelopen jaar was zelfma-
nagementondersteuning. Bij de ontwikkeling daarvan 
is de cliëntenraad nauw betrokken. De cliëntenraad 
heeft ook meegewerkt aan een informatieavond over 
dit onderwerp. Bij de voorbereiding van een mogelij-
ke fusie tussen de Zorggroepen Walcheren, de Beve-
landen en Schouwen-Duiveland is de cliëntenraad 
geïnformeerd en heeft zij geadviseerd. Uiteraard blijft 
de cliëntenraad bij het vervolg betrokken.

  De cliëntenraad wil zich manifesteren als bruggen-
bouwer tussen zorggroepen en patiënten. Daarvoor is 
contact met de achterban nodig. Indien u suggesties 
heeft, horen we die graag. U kunt ons bereiken via 
clientenraad@zorggroepdebevelanden.nl

 verbetering zorgproces COPD
   De indicator ‘Inhalatietechniek gecontroleerd’ is nieuw 
in 2016. Een vergelijking met voorgaande jaren is niet 
mogelijk. 
De indicator ‘Spirometrie uitgevoerd’ laat een afname 
zien in 2016. Dit komt omdat volgens de nieuwe 
COPD-standaard (ingevoerd in 2016) spirometrie niet 
meer jaarlijks bij lichte ziektelast, maar slechts eens in 
de 3 jaar uitgevoerd moet worden. 
Bij de resterende indicatoren COPD zien we een duide-
lijke verbetering ten opzichte van de voorgaande jaren.

OUDERENZORG:
VAN REACTIEf
NAAR PROACTIEf
  Zorggroep de Bevelanden is het afgelopen jaar 
gestart met het opzetten van een ouderenzorg-
programma. Dit programma wordt met zeer 
veel enthousiasme gedragen door huisart-
sen en hun praktijkondersteuners, wijkver-
pleegkundigen en casemanagers dementie. 
Daarnaast worden ook mantelzorgers actief 
betrokken in de zorg voor kwetsbare ouderen. 
De zorggroep heeft ook al stappen gezet om 
afspraken te maken met specialisten ouderen-
zorg, geriaters en gemeenten, om zo tot een 
totaalpakket van expertise te komen. Door 
zorgvuldige selectie zijn we nu in staat om 
kwetsbare ouderen te identificeren. En zorg 
op maat te geven, niet reactief maar proactief, 
met als doel het zo lang mogelijk garanderen 
van een veilige omgeving voor de ouderen. 

   Marinus van der Stoep/Projectleider OZ

GEDEELDE ZORG
  Vanwege de ernst en complexiteit van hun aandoe-
ning gaan mensen met astma of COPD niet alleen 
naar de huisarts maar ook naar de longarts. Dat is 
voor patiënten lastig, maar ook voor zorgverleners. 
Bovendien brengt dat extra kosten met zich mee.
Daarom is Zorggroep de Bevelanden, samen met de 
specialisten in de regio, gestart met het project: ‘huis-
arts en longarts op 1 lijn’. Het behandeladvies wordt 
daarbij afgestemd door de betrokken zorgverleners, 
die intensief samenwerken in de zorg voor de patiënt.

 Margriet Zaagman, longverpleegkundige 
Rudolf Wolbers, voorzitter werkgroep kwaliteit
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