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De coronapandemie maakte van 2020 een bijzonder jaar. COVID-19 had 
een grote impact op alles en iedereen. En nog altijd op het moment van 
schrijven. Tegelijkertijd bracht de pandemie ook mensen samen. 

Wij spreken namens het team van Zorggroep Haringvliet dat we gedurende 
het jaar een diepgaande samenwerking hebben ervaren met de leden van 
het huisartsenbestuur, de leden van de RVC, de collega’s van zorggroepen 
in de regio, de directeuren van huisartsenposten, de leden van de LHV en de 
GGD’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. We hebben gezien dat ook 
gemeenten, welzijnsorganisaties, VVT-instellingen en ziekenhuizen in de regio 
de zorggroep weten te vinden. Aan het begin van 2021 zijn zes personen uit 
ons netwerk geïnterviewd om hun ervaringen uit 2020 vast te leggen. In dit 
jaarverslag zijn citaten uit deze interviews opgenomen.

Omschakelen naar digitale initiatieven
Ondanks alle beperkingen of beter gezegd juist vanwege alle beperkingen 
ontplooide Zorggroep Haringvliet in 2020 op korte termijn initiatieven, zoals 
het digitale diabetescafé dat landelijk navolging kreeg vanuit de Diabetes 
Vereniging Nederland. Of het actuele Corona Dossier in Haringvliet Web met 
de belangrijkste ontwikkelingen rondom het coronavirus. Ook ontwikkelden we 
bijvoorbeeld webinars voor praktijkondersteuners (POH) over chronische zorg in 
tijden van corona.

Kwaliteitsbeleid
Vanzelfsprekend was de zorggroep in 2020 dagelijks 
bezig met kwaliteitsbeleid. Onder andere door tools 
beschikbaar te stellen, deskundigheidsbevordering, 
spiegelen van de indicatoren die iets kunnen 
zeggen over de kwaliteit van zorg. Kwaliteitsbeleid 
zit nadrukkelijk ook in persoonlijk contact met de 
aangesloten praktijken. Om zo kennis en ideeën 
uit te wisselen over thema’s die bijdragen aan het 
goede gesprek dat de zorgverleners dagelijks met 
hun patiënten voeren.

Denksessies met huisartsen
In 2020 onderzocht de zorggroep hoe huisartsen die 
zijn aangesloten bij de coöperatie de toekomst van 
de zorg zien. De volgende stap is om in strategische 
denksessies te vragen welke kansen en knelpunten 
zij voorzien. Hoe zij de samenwerking zouden 
invullen en welke rol daarin is weggelegd voor de 

Beste lezer,
VOORWOORD

zorggroep. Ten tijde van het schrijven van 
het jaarverslag zijn de uitkomsten van deze 
strategische denksessies nog onduidelijk. 
Hierover verschijnt in de loop van 2021 een 
afzonderlijke publicatie.

Indeling van dit verslag
De visie en daarmee ook de activiteiten 
van Zorggroep Haringvliet zijn gebaseerd 
op het model van de persoonsgerichte 
zorg. De hoofdstukken in dit jaarverslag 
corresponderen met de afzonderlijke 
onderdelen van dit model. In 2020 hebben 
we ervaren dat de regiogedachte sterk 
is gegroeid. Daarmee verandert onze 
inhoudelijke ondersteuning niet, maar de 
manier waarop soms wel. Het gevolg van 
deze toename in regionale samenwerking is 
dat de activiteiten van de zorggroep groter 
groeien dan de individuele ‘puzzelstukjes’ van 
het model van de persoonsgerichte zorg. Zo 
kan het gebeuren dat sommige activiteiten 
raakvlakken hebben met meerdere 
hoofdstukken, zoals de introductie van de 
POH GGZ Jeugd en de ontwikkeling van de 
regiocoalities OPEN/ICT.

Dit verslag bevat ook een verantwoording over 
het zorgaanbodplan 2019-2020 gericht aan 
CZ, onze belangrijkste stakeholder. Verder is 
het verslag van de Raad van Commissarissen 
in dit jaarverslag opgenomen. Plus een 
toelichting op de activiteiten van het bestuur 
COOP.

Bertien van Gijssel, 
voorzitter bestuur Coöperatieve Vereniging 
Zorggroep Haringvliet U.A. (COOP)

Francis Lugtenburg, 
directeur-bestuurder Zorggroep Haringvliet BV

“Ik weet nog heel goed 
dat ik mijn eerste 
coronapatiënt zag.  
Dat was heel 
indrukwekkend.  
Deze patiënt was op  
het oog niet heel ziek,  
dat zag ik pas toen ik  
een zuurstofmeting  
deed. Twee uur later  
werd deze meneer 
geïntubeerd op de IC.”

Kasper Bruggeman
huisarts en COVID-coördinator

Het model van de 
persoonsgerichte zorg

De patiënt vormt het vertrekpunt van al onze 
activiteiten (rood). De patiënt wordt bijgestaan 
door de huisartsenpraktijk, omdat de huisarts 
de regie heeft in de zorg en samen met de 
patiënt bekijkt wat er precies mogelijk is en 
wat niet. Het model van de persoonsgerichte 
zorg verbeeldt hoe instanties, initiatieven en 
middelen de patiënt en de huisarts omringen. 
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Het zorglandschap verandert in rap tempo en dat vraagt een sterke, strategische aanpak 
van Zorggroep Haringvliet. In 2020 was dit in alle overleggen en bijeenkomsten met de RvC 
de rode draad. De financiering van alle activiteiten van de ZGHV zal meer en meer middels 
de O&I-gelden lopen. Dit vraagt om strategische keuzes door de zorggroep en haar 
aandeelhouders. De uitvoerende werkzaamheden blijven bestaan, alleen loopt de reguliere 
financiering hiervan terug. Dus zonder goed, strategisch regioplan met de onderliggende 
noodzakelijke keuzes, dreigen we ons werk uit te moeten voeren met structureel minder 
budget. Om ‘baas-in-eigen-werk’ te blijven is het van belang voor onze zorggroep om 
mogelijke strategische partners op Goeree-Overflakkee en de Zuid-Hollandse Eilanden 
goed in het vizier te hebben. 

Bovenstaande vormde de directe aanleiding voor de RvC om in het achterliggende jaar onze 
governance-, compliance- en procuratieregelingen tegen het licht te houden. Dit proces 
begon in de zomer van 2020 onder begeleiding van een jurist. In Q1 van 2021 verwachten we 
dat alle aanpassingen zijn doorgevoerd in zowel stukken, statuten en overeenkomsten. 
Het jaar 2020 stond voor een groot deel in het teken van COVID 19. Veel reguliere 
werkzaamheden werden verdrongen om de huisartsen te ondersteunen bij deze pandemie. De 
huisartsen waren er blij mee! 

De keuze voor de strategische partners, het regioplan en de structuurdiscussie verliep relatief 
traag. Een gevolg van de impact die de coronapandemie op de hele samenleving heeft. 
Veel overleggen werden verzet of verliepen gehouden, bijeenkomsten werden afgezegd, 
congressen geannuleerd en helaas werden er mensen ziek. Gelukkig is niemand van het team 
van de zorggroep ernstig ziek geworden. 

Sinds het ontstaan van de ZGHV werkten we met Visser & Visser Accountants en 
Belastingadviseurs uit Middelharnis. Het afgelopen jaar besloot de RvC op zoek te gaan naar 
een andere accountant voor de goedkeurende verklaring. De keuze is op Borrie Accountants 
en Belastingadviseurs gevallen. Borrie voert de goedkeurende verklaring 2020 uit in opdracht 
van de RvC. Ook is in 2020 besloten de administratie met ingang van 2021 bij een andere 
leverancier onder te brengen. 

Met de strategische wijzigingen op komst en de wijziging van accountant vroeg de RvC de 
aandeelhouders om commissaris Gerrit Littel (portefeuille financiën) nog een jaar extra te 
benoemen. Wettelijk was dat verzoek geen probleem. Het ingevoerde rooster van aftreden 
voorziet in een getraptheid om te voorkomen dat de hele RvC na acht jaar in één keer vertrekt. 
De RvC is zich zeer bewust van de noodzaak van continuïteit van de RvC en de borging van 
kennis en spant zich in om te voorkomen dat twee commissarissen tegelijkertijd vertrekken. In 
2021 begint de werving van een nieuwe commissaris. 

GOOD GOVERNANCE

Verslag RvC
Werkgeverschap
Naast toezichthouder, controleur en strategisch adviseur is de RvC de werkgever van mevrouw 
Francis Lugtenburg. In mijn hoedanigheid als voorzitter heb ik zeer regelmatig overleg met 
haar. Commissaris Bart Smit – in het dagelijks leven bestuurder van een grote zorggroep in het 
oosten van het land – spart en reflecteert ook regelmatig met onze bestuurder. Commissaris 
Gerrit Littel is met zijn financiële achtergrond de vraagbaak voor onze bestuurder inzake de 
financiën. 

De renumeratiecommissie bestond in 2020 uit de heer Bart Smit en ondergetekende. 
In 2020 hebben we verschillende keren digitaal en fysiek overlegd met onze bestuurder over 
haar functioneren. 

Om onze bestuurder klaar te maken voor de strategische uitdaging die haar en de ZGHV de 
komende jaren wacht, hebben we haar een ontwikkeltraject aangeboden dat in Q1 2021 wordt 
afgerond.
  
Raad van Commissarissen 
De RvC is acht keer (digitaal) bij elkaar geweest met bestuurder en twee keer zonder 
bestuurder. Er is drie keer met de aandeelhouders overlegd over de te varen koers. De RvC 
heeft twee bijeenkomsten van de AVA bijgewoond. 

In 2020 bestond de RvC uit:
• Marlies Mulder, Oudelandsedijk 4, 3258 LR Den Bommel
 Portefeuille: renumeratiecommissie, governance en organisatie
• Bart Smit, Plantage 171, 2377 AD Oude Wetering
 Portefeuille: strategie regioplan, renumeratiecommissie en zorg
• Gerrit Littel, Dorpsweg 65b, 3245 VB Sommelsdijk
 Portefeuille: financiën

Al met al was 2020 een bewogen jaar waarin iedereen hard heeft gewerkt om bij te dragen 
aan de ontwikkeling van onze zorggroep.

Namens de Raad van Commissarissen van Zorggroep Haringvliet,

Marlies Mulder 
voorzitter RvC
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Visie
persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte omgeving 
en zorginkoop

HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2

Om een persoonsgerichte omgeving en zorginkoop voor elkaar te krijgen is 
toekomstgerichte samenwerking in de regio nodig en daar hebben we in 2020 vol op 
ingezet. Want in het werkgebied van Zorggroep Haringvliet wonen relatief veel ouderen, 
is er vaker sprake van overgewicht en een hoog gebruik van medicijnen voor lichamelijke 
aandoeningen. De coronacrisis bewijst dat de inzet op gezondheid, preventie en leefstijl 
steeds belangrijker wordt. Maar wat betekent dat voor patiënten en zorgverleners?

Regiobeeld
Om meer overzicht en inzicht te krijgen in huidige en toekomstige regionale ontwikkelingen 
op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn maakt CZ een analyse om de zorg en 
ondersteuning beter te laten aansluiten op de regionale behoefte. Lees verder op: 
https://regio-beeld.nl/zuid-hollandse-eilanden/. De zorggroep ondersteunt de gedachte 
dat een regiovisie de activiteiten van alle stakeholders op gezamenlijke doelen versterkt. 
Hieronder staan een aantal van deze gezamenlijke activiteiten beschreven.

Samenwerking met CuraMare
Binnen de gecontracteerde zorgprogramma’s werkt Zorggroep Haringvliet al jaren samen 
met de medisch specialisten van het ziekenhuis van CuraMare. In 2020 bespraken we 
mogelijkheden voor regionale zorgvernieuwing. Zo was er op 2 juli een uitgebreide sessie met 
de Vereniging Medische Staf en de raad van bestuur van CuraMare. Op dat moment liep er 
al een onderzoek richting de achterban en daarom 
was het gesprek vooral gericht op ideeën die passen 
binnen de lopende samenwerking. Toen is besproken 
om onze projecten zoals het Flakkees Model, 
Meedenkconsult, aanvraag holter/fietsproef, steviger 
neer te zetten én in beeld te brengen. Zo maken we 
showcases voor zorgverzekeraars. Het geplande 
vervolgoverleg in september ging niet door vanwege 
de coronamaatregelen. Er wordt nog gewerkt aan 
een startnotitie.

Dokters praten met dokters
Op 7 januari luidden meer dan zestig huisartsen 
en medisch specialisten gezamenlijk het nieuwe 
jaar in tijdens de eerste regionale collegiale 
nieuwjaarsborrel. Hier werd de basis gelegd voor 
verdere samenwerking tussen alle artsen op het 

Zorggroep Haringvliet omarmt het gedachtengoed over Positieve Gezondheid. Want zorg 
is veel meer dan het beheersen en uitbannen van ziekten. Hierin vormt de huisarts – met 
een centrale rol als poortwachter – de spil. De huisarts begeleidt zijn of haar patiënten 
persoonlijk en levert maatschappelijke meerwaarde. Om die rol met verve te kunnen 
vervullen, is ondersteuning nodig van een stevige en slim vormgegeven regionale 
huisartsenorganisatie. Zo kan de huisarts daadwerkelijk gepersonaliseerde zorg leveren, 
multidisciplinair werken binnen de zorgketen, een coördinerende functie vervullen en 
bijdragen aan substitutie en preventie. Kortom: zorg leveren van kwalitatief hoog niveau 
tegen betaalbare kosten.

We werken in onze regio aan een brede benadering 
van gezondheid. Dat doen we ook samen met andere 
zorggroepen en in nauwe samenspraak met de 
huisartsen die zijn aangesloten bij coöperatie Zorggroep 
Haringvliet. Toch kregen we regelmatig van hen terug 
dat het lastig was om te zien wat de zorggroep nu 
allemaal doet. Daarom heeft het bestuur de aangesloten 
huisartsen gevraagd hoe zij de toekomst van de zorg 
zien. Welke kansen en knelpunten voorzien zij? Wat willen 
huisartsen graag samen organiseren, op welke schaal en 
met wie dan precies? Welke rol zien de huisartsen hierin 
voor de zorggroep? De uitkomsten van dit onderzoek 
helpen ons om een nieuw strategisch beleidsplan/ 
regioplan vorm te geven. 

Positieve gezondheid is 
niet alleen het beheersen 
en uitbannen van ziekten 
(links). Het is ook investeren 
in weerstand en kracht zodat 
een stabiele situatie ontstaat 
voor de patiënt (rechts).

“Een consult duurt nu 
vijftien minuten in plaats 
van tien. Een kleine 
verandering, maar een 
groot verschil. Zo heeft 
Corona mijn werkdag 
veranderd en ervoor 
gezorgd dat ik er nu meer 
voor mijn patiënten kan 
zijn.”

Bertien van Gijssel
huisarts en voorzitter bestuur COOP

“Het overleg tussen 
zorgverleners onderling vond 
ik heel bijzonder. Huisartsen 
toonden zich betrokken bij 
mijn praktijk en ik dacht juist 
weer mee met huisartsen. 
Wat speelt er? Hoe gaat het 
bij jou? Lukt het allemaal nog? 
Ja, er was solidariteit.”

Willie Bennik
diëtist Provie-And
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eiland gelegd: ‘Dappere dokters van Voorne-Putten, Rozenburg, Hoogvliet en Pernis (VPRHP)’. 
Als organisatoren samen met Huisartsenposten Rijnmond, Spijkenisse Medisch Centrum en 
Cohaesie Zorg en Zorggroep Kiek kijken terug op een mooie avond. Daarnaast organiseerde 
CuraMare in samenwerking met Zorggroepen Cohaesie Zorg, KIEK en Haringvliet twee 
huisartsensymposia over Longgeneeskunde en Geriatrie en maakten we nieuwe plannen voor 
2021. 

Arbeidsmarkt in de regio
Uit de evaluatie in 2019 bleek dat het aantal flexibele praktijkondersteuners verder afneemt. 
Daarom is in 2020 na een vergelijkend onderzoek onder verschillende aanbieders een 
samenwerking gestart met bemiddelaar Robin. In dit traject trokken we gezamenlijk op met 
Zorggroep Hoeksewaard en Cohaesie Zorg. Samen met Robin bieden we een regionaal 
Stagepunt aan. Hiermee vergroten we de instroom van leerlingen op de arbeidsmarkt. 
Ook verkennen we de mogelijkheden van een traject voor zij-instromers die omscholen tot 
doktersassistente. In zo’n traject worden vaak ervaren zorgprofessionals klaargestoomd om 
als doktersassistente in de praktijk aan de slag te gaan. Ten slotte levert Robin detachering, 
werving en selectie van ondersteunend personeel. 

Welzijn op recept 
Welzijn op Recept is een vorm van substitutie, een alternatief voor mensen met 
psychosociale klachten. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en 
somberheid hebben niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal 
maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk, 
eenzaamheid. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts deze 
patiënten door naar een welzijnscoach. Implementatie van Welzijn op Recept leidt vaak ook 
tot deelname van de Welzijnscoach aan het MultiDisciplinair Overleg (MDO) en een betere 
samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en de welzijnscoach. 
 
Welzijn op Recept begon in 2020 op Goeree-Overflakkee, in samenwerking met Stichting Zijn, 
gemeente Goeree-Overflakkee en Zorggroep Haringvliet. Met begeleiding van Steunpunt KOEL 
is eerst een projectplan opgesteld en in november startten twee pilots. Inmiddels zijn de eerste 
patiënten verwezen naar Welzijn op Recept. In 2021 breiden we de pilot verder uit. In Brielle is al 
een verkennend gesprek geweest en dat krijgt een vervolg in 2021. Bij de pilot in Brielle worden 
ook jongeren betrokken. 

Programma Ouderen Voorne
Zorggroep Haringvliet en Cohaesie Zorg werken samen met CZ, drie VVT- instellingen en 
de (nog) drie verschillende gemeenten aan het programma Kwetsbare Ouderenzorg op 
het westelijk deel van Voorne-Putten. Dit programma wil met een integrale aanpak een 
garantie geven voor het tijdig ontvangen van de juiste zorg en ondersteuning op de juiste 
plek voor iedere oudere inwoner van Voorne. Eén van de resultaten is een pilot in twee 
huisartsenpraktijken om de huisartsen te ondersteunen door de inzet van een specialist 
ouderengeneeskunde. Hiermee kan een opname in het ziekenhuis of VVT-organisatie worden 
voorkomen of uitgesteld. En ontstaat zo de mogelijkheid om langer thuis te wonen.

Regionaal programma wachttijden  
GGZ Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE)
Op 26 mei 2020 tekenden vijftien organisaties (vier 
zorggroepen, zes gemeenten, vijf GGZ-organisaties 
en CZ) – digitaal – een intentieovereenkomst om te 
zorgen dat mensen met psychische problematiek 
sneller de juiste hulp op de juiste plaats krijgen. Het 
programma is begeleid door Steunpunt KOEL.
In het gezamenlijk programmaplan staan zeven 
thema’s beschreven (zie kader hiernaast). Er is 
gestart met de eerste twee thema’s. 

Thema 1: laagdrempelig(e) 
overleg/consultatie psychiater
We zijn gestart met de ontmoeting tussen de 
zorggroepen en GGZ-organisaties en hebben 
de meerwaarde om gezamenlijk op te trekken 
uitgesproken. In twee sessies is het aanbod aan 
consultatiemogelijkheden van de deelnemende 
GGZ-organisaties binnen de werkgroep besproken. 
Daarna volgde een online sessie met zorgprofessionals (zeven huisartsen, vijf POH GGZ, 
klinisch psycholoog, psychiatrisch verpleegkundige en managers van de GGZ-organisaties). 
Aan de hand van een casus informeerden Indigo, Antes, GGZ Delfland en FortaGroep de 
aanwezigen over de consultatiemogelijkheden. 

Thema 2: inzet POH GGZ Jeugd
In dit thema trekken de gemeenten en zorggroepen gezamenlijk op. Er zijn twee deelprojecten: 
in de regio Voorne-Putten Goeree-Overflakkee (VPGO) en in de Hoeksche Waard. 
• In Hellevoetsluis draait een pilot POH GGZ Jeugd bij twee huisartsenpraktijken. Ook andere 
praktijken geven bij de gemeente en de zorggroep aan dat zij interesse hebben. 
• In Westvoorne staat de inzet POH GGZ Jeugd tijdelijk on hold en in Brielle is een POH gestart. 
• In februari 2021 starten vier huisartsenpraktijken op Goeree-Overflakkee met een POH 
Jeugd. Het resultaat van samenwerking met gemeente Goeree-Overflakkee is ook begeleid 
door Steunpunt KOEL. 
• Om kinderen en jongeren sneller de juiste hulp te kunnen bieden, is goede samenwerking 
met Team Jeugd en Gezin een belangrijke randvoorwaarde.  In de gemeente Goeree-
Overflakkee zijn vaste, direct benaderbare aanspreekpunten voor huisartsenpraktijken bij 
Team Jeugd en Gezin gerealiseerd. 

Artikel Eilandennieuws: https://www.eilandennieuws.nl/nieuws/algemeen/10759/
huisarts-en-gemeente-versterken-samenwerking-voor-betere-jeugdz

“Positief om te zien dat ‘de GGZ’ zich 
zichtbaarder en beter toegankelijk aan  
het organiseren is.”

Thema’s
programmaplan

1.  Laagdrempelig(e) overleg/ 
consultatie psychiater

2.  Inzet POH GGZ Jeugd / 
Jeugdprofessional in 
huisartsenpraktijk

3.  Multidisciplinaire scholing en 
kennisuitwisseling huisartsen  
en POH GGZ

4.  Heen- en terugverwijzing én 
warme overdracht

5. Visieplan eHealth
6. Intake volwassenen
7. Focus op Behandelduur
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OPEN en Regiovisie ICT Zuid-Hollandse Eilanden
Zorggroep Haringvliet vormt samen met Zorggroep KIEK en Cohaesie Zorg een regiocoalitie 
voor het landelijke programma OPEN. Een belangrijk project omdat patiënten vanaf 1 juli 2020 
hun medische gegevens online mogen inzien. Het doel van OPEN is om de uitwisseling van 
informatie tussen de patiënt en de huisarts te stimuleren. Als regiocoalitie werken we nauw 
samen met de regiocoalitie gevormd door Zorggroep Hoeksewaard en Zorggroep Ridderkerk. 
Vanuit de drie Zuid-Hollandse Eilanden hebben deze vijf zorggroepen in 2020 de eerste 
stappen gezet voor het vormen van een regionale samenwerking rondom ICT als logisch 
vervolg op OPEN, hiervoor zijn extra financieringsmogelijkheden vanuit CZ. In 2020 kregen 
patiënten van vrijwel alle aangesloten huisartsenpraktijken toegang tot hun dossier. In het 
kader van bewustwording zijn ondersteunende materialen gedeeld met de praktijken, denk 
bijvoorbeeld aan wachtkamerposters. 

In 2021 verschuift de focus naar de verdere implementatie van de online inzage van het 
dossier. Daarin faciliteren wij de praktijken bij de noodzakelijke stappen. En bij de ontsluiting 
van de dossiergegevens naar een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO), waarin de 
patiënt informatie over zijn of haar eigen gezondheid kan bijhouden en actief mee aan de slag 
kan gaan. 

De Vitale Eilanden
Omdat we gezamenlijk in twee regiocoalities werken aan het programma OPEN, ontstond 
vanuit de contractering GLI het idee om als regiocoalitie gezamenlijk te investeren in 
bewustzijn rond voeding en leefstijl. Zo werd het idee van de Vitale Eilanden geboren. In 2021 
dienen we een subsidieaanvraag in om GLI verder uit te bouwen. De intentie is bovendien om 
te onderzoeken wat het betekent als zorggroepen daadwerkelijk een samenwerking rondom  
De Vitale Eilanden starten.

Om controle te hebben over een ziekte of de gezondheid is het belangrijk dat patiënten goed 
geïnformeerd zijn. Dat vergroot de betrokkenheid bij de behandeling en geeft een patiënt 
meer regie. Zorggroep Haringvliet motiveert patiënten om actief met hun gezondheid en 
behandeling aan de slag te gaan. Inzage in het eigen dossier, zoals mogelijk gemaakt 
door de regiocoalitie OPEN, is hierin van wezenlijk belang. In 2020 werden laagdrempelige 
ontmoetingsplekken een uitdaging door de coronapandemie. Zodoende schakelde 
Zorggroep Haringvliet digitale alternatieven in om toch contact te hebben met lotgenoten  
en zorgprofessionals.

Diabetescafé 2020
Sinds 2019 organiseert Zorggroep Haringvliet in samenwerking met onder andere 
Diabetes Vereniging Nederland laagdrempelige bijeenkomsten voor diabetespatiënten 
en hun omgeving. In 2020 was er één fysieke bijeenkomst in Hellevoetsluis. Vanwege de 
coronamaatregelen waren er ook twee digitale bijeenkomsten. De reguliere zorg kwam 
enige tijd (gedeeltelijk) stil te liggen. Daarnaast meden veel patiënten uit voorzorg praktijken 
en bijeenkomsten. Uit angst om besmet te worden of het gevoel de zorg niet verder te willen 
belasten.

Goed geïnformeerde 
patiënten & mantelzorgers

HOOFDSTUK 3

11
feb

Voetzorg 
bij diabetes

Hellevoetsluis

20
jul

Diabeteszorg in tijden 
van corona

online

24
sept

Diabetes en 
voeding

online

Deelnemers en beoordeling

Vanwege de tegenvallende opkomst bij de digitale bijeenkomsten (respectievelijk 
7 en 4 deelnemers) zijn in 2020 verder geen Diabetescafés meer georganiseerd. 
Ons online initiatief krijgt wel navolging, want Diabetes Vereniging Nederland heeft 
inmiddels een digitaal diabetescafé opgezet over corona. In 2021 biedt Zorggroep 
Haringvliet het Diabetescafé ook weer aan onze patiënten aan.
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Longpunt Haringvliet/Dirksland
In 2020 organiseerde Zorggroep Haringvliet voor het 
vierde jaar bijeenkomsten van Longpunt Haringvliet/
Dirksland. Dat doen we in samenwerking met het Longfonds 
en een werkgroep waar relevante zorgverleners en de 
patiëntengroep in vertegenwoordigd zijn.

13
feb

Longpatiënt in de 
laatste levensfase

Dirksland

28
mei

Digitaal 
koffiemoment

online

Tijdelijk geen bijeenkomsten, ook niet online

Dit was de enige fysieke bijeenkomst van het Longpunt in 2020. Wel zijn er regelmatig 
digitale groeten, ‘bloemen’ en informatie verstuurd naar de deelnemers van het Long-
punt. Omdat de deelnemers van de digitale sessie aangaven een online bijeenkomst 
lastig te vinden, zijn er verder geen Longpunten georganiseerd. In de tussentijd ont-
vingen de deelnemers wel e-mail, maar totdat het Longfonds groen licht geeft voor 
fysieke bijeenkomsten blijft het zo.

GezondGO: het portaal voor zorg en welzijn
Zorginformatieplatform GezondGO.nl staat al meerdere jaren live. Wat begon als 
samenwerkingsproject tussen gemeente Goeree-Overflakkee en Zorggroep Haringvliet. De 
gemeente verstrekt subsidie voor dit platform. Vorig jaar concludeerden we al dat het GezondGO 
nauwelijks bezoekers krijgt. De voorgenomen promotieactiviteiten hebben geen effect gehad. 
Tussentijds ontwikkelde de gemeente een nieuw platform met als werktitel: Samen0187. Daarom 
is besloten om GezondGO te integreren in Samen0187. Zo blijven de ingevulde gegevens van 
diverse zorgverleners beschikbaar. Zorggroep Haringvliet neemt deel in een klankbordgroep om 
zo de belangen van de huisarts op het gebied van zorg en welzijn te borgen. Waarschijnlijk gaat 
Samen0187 in het tweede kwartaal van 2021 live. 

Verkenning rondom PGO voor thuiswonende oncologiepatiënten
Waar 2019 nog in het teken stond van de verkenning van Persoonlijke GezondheidsOmgeving 
(PGO), zijn de activiteiten door COVID-19 on hold gezet. Alle deelnemende organisaties – 
CuraMare, Cohaesie Zorg, apotheken, fysiotherapeuten, diëtisten, Spijkenisse Medisch Centrum 
en Zorggroep Haringvliet – moesten andere prioriteiten stellen. In 2021 komt het actieplan voor 
de uitvoering van de visie weer op de agenda. De verkenning is in eerste instantie bedoeld 
voor thuiswonende oncologiepatiënten. Online kunnen zij hier hun eigen gezondheidsdata 
inzien. Belangrijke voorwaarde is dat verschillende zorgverleners hun informatie daadwerkelijk 
(technisch) beschikbaar stellen voor het PGO. Daar is het actieplan voor bedoeld. 

Zorggroep Haringvliet motiveert collega’s om de zorg persoonsgerichter te maken. Als 
een coach voor de patiënt. Dat vraagt een andere rol dan traditioneel van zorgverleners 
verwacht wordt. Het uitgangspunt blijft handelen vanuit het medisch perspectief. De 
krappe arbeidsmarkt vormt een aandachtspunt, daarom trekken de zorggroepen samen 
op om de instroom van geschoolde (inval)krachten te vergroten. De zorggroep biedt gratis 
geaccrediteerde trainingen aan voor zorgverleners om persoonsgerichte zorg in de praktijk 
toe te passen. Verder organiseerden we jaarbezoeken, spiegelbijeenkomsten, verstuurden 
we kwartaalbrieven om te spiegelen en bewust om te gaan met de kwaliteit van zorg. Een 
belangrijk deel van al deze activiteiten verliep dit jaar digitaal of op afstand. 

Deskundigheidsbevordering
Scholingen en trainingen
In 2020 stonden verschillende scholingsdagen en trainingen op het programma. De 
samenstelling van dit programma komt voort uit de wensen vanuit aangesloten praktijken en 
kwaliteitscommissies. Vanaf medio maart waren fysieke bijeenkomsten uitgesloten vanwege 
corona. Zodoende is snel een overgang gemaakt naar digitale bijeenkomsten. 

Fysieke bijeenkomsten in het eerste kwartaal
In februari en maart waren er nog wel fysieke bijeenkomsten: nascholing CVRM voor 
praktijkassistentes en een scholing ‘Dementie, Haperende breinen’ voor huisartsen en POH-ers. 

Webinars en digitale scholing in het resterende deel van 2020
Zelf ontwikkelden we een aantal webinars voor en met de POH-ers over chronische zorg in 
tijden van corona. Ook kochten we bestaande scholingen in, onder andere ‘Flash Glucose 
Monitoring’ en ‘Omgaan met veeleisende mensen’ voor doktersassistentes. Later in het jaar zijn 
verschillende initiatieven van de zorggroep ook landelijk toegepast. 

Symposium Het Goede Gesprek,  
10 jaar Zorggroep Haringvliet
Het geplande jubileumsymposium kon 
niet doorgaan. Nog altijd is onzeker hoe 
we dit in 2021 gaan vormgeven. Dat 
hangt mede af van de ontwikkeling 
van de coronapandemie, daarom 
verkennen we ook alternatieve 
mogelijkheden. 

De coachende
zorgprofessional

HOOFDSTUK 4
“Tijdens de eerste 
lockdown heb ik 
me echt eenzaam 
gevoeld. Het zou 
gewoon heerlijk zijn 
als we elkaar gewoon 
weer konden zien.”

Wieke Plug
Longpunt-vrijwilliger  
en astmapatiënt

“Omdat het reguliere  
spreekuur anders moest,  
zaten we sommige dagen  
echt alleen maar aan  
de telefoon.”

Monique van den Berg
praktijkondersteuner
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Jubileumcadeau: GoodHabitz 
Om ons lustrumjaar te vieren gaven wij de zorgprofessionals van ons werkgebied in 
januari 2020 een jaaraccount cadeau voor het online trainingsplatform GoodHabitz. 
Deelnemers kunnen hier meer dan 150 trainingen volgen. Uiteenlopend van een training 
omgaan met agressie tot trainingen in het complete Microsoft Office-pakket. Van AVG tot 
gesprekstechnieken en ook omgaan met stress behoren tot de mogelijkheden. 
Zorggroep Haringvliet verlengt de (beperkte) mogelijkheid om via GoodHabitz te leren in 2021.
  
 

Intranet Haringvliet Web
Op Haringvliet Web komen alle zorgprofessionals binnen ons zorggebied samen. Dit intranet 
helpt ons om iedereen te informeren over actualiteiten rondom de zorgprogramma’s en 
persoonsgerichte zorg. Maar ook over projecten zoals Advanced Care Planning, OPEN, 
Welzijn op recept en de bijbehorende tools. Ook is het mogelijk om je hier in te schrijven voor 
scholingen en webinars. Of om samen te werken in een projectgroep of te chatten met een 
collega. 

In 2020 is er een speciale groep opgezet binnen Haringvliet Web: Dossier Corona. Hier delen 
we alle relevante informatie rondom het coronavirus en ook de organisatie van zorg. Eén 
keer per week versturen we een weekupdate naar alle aangesloten praktijken. Hierin staan 
de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van COVID-19, de zorgprogramma’s en andere 
relevante zaken. Deze nieuwsbrief linkt naar items op Haringvliet Web. 
Afgelopen jaar zijn er 2671 items geplaatst op Haringvliet Web. Een toename van 32% ten 
opzichte van 2019). Er is 9053 keer ingelogd, daarmee is het aantal bezoekers in 2020 ook sterk 
toegenomen. 

PREM
Zorggroep Haringvliet streeft naar persoonsgerichte zorg aan alle chronisch zieke patiënten 
in onze regio. Dat doen we samen. Met een zorgaanbod dat aansluit bij de behoeften van 
individuele patiënten, zodat elke patiënt optimale ondersteuning krijgt bij de omgang met 
zijn of haar eigen ziekte en de dagelijkse gevolgen daarvan. Alleen is het niet altijd duidelijk 
wat individuele patiënten in de praktijk nu het meest nodig hebben. Beleid maken voor 
persoonsgerichte zorg begint dan ook bij de beleving van de patiënt zelf. Wat gaat er goed? 
Wat ontbreekt nog? 

In 2020 was Zorggroep Haringvliet van plan om een uitgebreid ervaringsonderzoek te 
houden onder patiënten die deelnemen aan een zorgprogramma. Dit onderzoek is PREM, 
een afkorting van Patient Reported Experience Measure (door de patiënt gerapporteerde 
ervaringsmeting). Deze gevalideerde vragenlijst is ontwikkeld door InEen, de Patiëntenfederatie 
en Zorgverzekeraars Nederland in samenwerking met Stichting Nivel en IQ Healthcare. 
Vanwege de coronapandemie is dit onderzoek uitgesteld naar 2021. In samenwerking 
met Steunpunt KOEL bereidden we in 2020 de uitrol van deze vragenlijsten voor, zodat de 
verspreiding kan plaatsvinden in het derde kwartaal van 2021. We bespreken de uitkomsten 
met patiëntfocusgroepen. De resultaten vormen ook de input voor spiegelbijeenkomsten, 
kwaliteitscommissies en het scholingsplan. 

Kwaliteitsbeleid
Zorggroep Haringvliet bewaakt systematisch de kwaliteit van de zorg. Onze 
kwaliteitsmedewerkers voeren jaarlijks praktijkbezoeken uit in het werkgebied. Aan de 
hand van benchmarkcijfers wordt elke praktijk objectief gescreend. Verder zijn er diverse 
kwaliteitscommissies. In spiegelbijeenkomsten is er aandacht voor feedback. Allemaal met het 
doel om de kwaliteit van de zorg te verhogen.

Kwartaalbericht
In 2020 verstuurden we twee kwartaalberichten aan de individuele huisartsenpraktijken. De 
twee andere kwartaalberichten kwamen te vervallen vanwege tijdgebrek bij de medewerkers 
van de zorggroep en de verschoven prioriteiten binnen de huisartsenpraktijk tijdens de 
eerst coronagolf. In de verstuurde kwartaalberichten besteedden we aandacht aan 
kwaliteitsindicatoren. Deze indicatoren zijn afgestemd op de situatie van de praktijk en op de 
adviezen vanuit landelijke organisaties, zoals CAHAG, HartvaatHAG en DIAG. De inhoud van het 
kwartaalbericht was aanleiding om twee praktijken te vragen een verbeterplan op te stellen. 

Spiegelbijeenkomsten
In 2020 waren er in totaal vijf digitale spiegelbijeenkomsten. In zo’n bijeenkomst bespreken we 
dan per praktijk uitkomsten van de landelijke indicatoren en de indicatoren zoals afgesproken 
binnen de zorggroep. Daarnaast vergelijken we de actuele cijfers met elkaar en het 
gemiddelde van de zorggroep.

De invloed van de coronapandemie heeft grote invloed op de praktijkvoering. Daarom zijn 
de cijfers van dit jaar niet vergelijkbaar met gemiddelden van eerdere jaren. Juist nu is het 
belangrijk om ervaringen te delen met andere praktijken uit het werkgebied. 

Aantal logins in 2020
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Jaarbezoeken
Minimaal één keer per jaar bezoeken onze regiomanagers alle praktijken. In 2020 verliep dit 
noodgedwongen digitaal. Tijdens deze sessies spreken de regiomanagers met de huisarts, 
praktijkondersteuner en praktijkmanager. Zo is er elk jaar een moment om met elkaar te 
bespreken hoe de patiëntenzorg is georganiseerd. Tijdens dit gesprek kan de praktijk aangeven 
op welk gebied er misschien ondersteuning vanuit de zorggroep gewenst is. Naast het 
jaarbezoek is er in 2020 geregeld telefonisch en digitaal contact geweest om de voortgang 
te bespreken van de zorgprogramma’s gedurende de coronapandemie. Ook zijn er digitale 
enquêtes verspreid om te inventariseren waar praktijken in deze bijzondere tijd tegenaan lopen 
en waar de zorggroep kan ondersteunen.  
  
Opvallende zaken die naar voren kwamen bij de jaarbezoeken: 
•  De invulling van het MDO verschilt per locatie. De praktijken worstelen met mogelijkheden 

om dit overleg digitaal te ondersteunen en voor te bereiden. Er zijn ook wijken waar bijna 
geen structureel overleg meer plaatsvindt maar vooral ad hoc. 

•  De communicatie met ketenpartners en andere zorgverleners verloopt via allerlei 
verschillende oplossingen: Siilo, WhatsApp, telefonisch en via VIPLive. Er is behoefte aan 
eenduidige en veilige oplossingen. 

•  Binnen elke praktijk draaien meerdere systemen, zoals Medicom, Microhis, CGM, Pharmeon 
en VIPLive. Nu blijkt dat niet altijd duidelijk is hoe deze verschillende systemen en 
mogelijkheden zich nu tot elkaar verhouden. Daarin is behoefte aan meer ondersteuning.  

•  Er is duidelijk interesse in de mogelijkheden waar patiënten thuis zelf hun vitale functies 
meten en die (automatisch) terugkoppelen naar de huisarts. Deze ontwikkeling bevindt zich 
nog in een beginstadium maar wordt gevolgd.  

Deze punten komen aan de orde in de kwaliteitscommissies. Waar nodig passen we het 
kwaliteitsbeleid hierop aan.

Conclusies uit de spiegelbijeenkomsten

Diabetes Mellitus
Er is extra aandacht nodig voor voetonderzoek om voetamputaties te voorkomen. 
Dat betekent ook opnieuw extra aandacht voor de opvolging van wondjes aan 
voeten. 

Bewegen/leefstijl
In 2020 kwam de Diabetes Challenge niet verder van de grond, onder andere door 
de pandemie. Wat kan de zorggroep aanreiken om het gesprek over bewegen beter 
aan te gaan? Of om patiënten te motiveren meer te bewegen? 

Suggesties die de zorggroep verder uitwerkt: 
• Het Looprecept 
•  Er is nu veel aandacht voor allerlei apps en fitbits. Er is dan ook behoefte aan 

overzicht, want wat zijn goede toepassingen? Kunnen we stappentellers meege-
ven? 

•  Maak de voordelen van bewegen zichtbaar: wat levert het op? Bijvoorbeeld uit-
gedrukt in toegenomen levensjaren, invloed op de bloedsuikerspiegel of andere 
lichamelijke en psychische voordelen.  

•  Wat is de rol van de fysiotherapeut hierin? Inventariseren wat wel/niet kan wor-
den gedeclareerd voor elke zorgstraat. 

•  Bewegen op recept: onderzoek de mogelijkheden om samen te werken met 
buurtsportcoaches van de gemeenten.

Ouderenzorg
De ACP-procedure is nu opgezet in samenwerking met HAP ’t Hellegat en Zorggroep 
Hoeksewaard. In 2021 gaan we deze procedure verder uitwerken, zodat ook Het Van 
Weel-Bethesda Ziekenhuis en HAP Rotterdam Rijnmond betrokken zijn. 

Begeleiding stoppen met roken
Op basis van de uitkomsten van een enquête over de Stoppen met Roken-bege-
leiding bij de praktijken gaat de Kwaliteitscommissie Astma/COPD een plan van 
aanpak opstellen. 
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De faciliterende 
en ondersteunende 
zorggroep

HOOFDSTUK 5

Zorggroep Haringvliet contracteert diverse zorgprogramma’s en modules: 
zorgprogramma’s Astma en COPD, de zorgprogramma’s Diabetes Mellitus (DM) en hart- 
en vaatziekten (CVRM) en de modules Kwetsbare Ouderen, Gezonde Leefstijlinterventie 
en Praktijkmanagement. De zorgprogramma’s richten zich op preventie, diagnose, 
behandeling en begeleiding. Zowel binnen de huisartsenpraktijk als tussen de 
verschillende zorgverleners (ketenpartners). Hierin speelt automatisering een belangrijke 
rol, omdat die werkdruk wegneemt en communicatie verbetert.  Een belangrijk thema 
binnen de kwaliteitscommissie is Persoonsgerichte zorg dit komt onder meer naar voren 
door de inzet van de ziektelastmeter en persoonlijke streefwaarden. 

COVID-19 had een negatieve invloed op de geleverde zorg binnen 
de chronische zorgprogramma’s door de huisartsenpraktijken. 
Meteen in maart 2020 als de eerste mediaberichten over COVID-19 
in Nederland verschijnen, zien we een afname van het aantal 
patiëntcontacten  Opvallend is de grote variatie tussen praktijken. 
Dat komt mede door de mogelijkheden van praktijken om zorg 
met inachtneming van 1,5 meter te organiseren, maar ook door 
personeelsproblemen, de beschikking over digitale voorzieningen 
en de vaardigheden om deze digitale voorzieningen in te zetten. 
Op het moment van schrijven van dit jaarverslag zijn de landelijke 
benchmarkcijfers nog niet bekend. Het is nog niet mogelijk om 
een vergelijking te maken met de resultaten van de zorggroep en 
conclusies uit te trekken. Deze rapportage verwachten we medio juli. 
Eerst bespreken we de uitkomsten met de kwaliteitscommissies en 
daarna delen we die met de praktijken tijdens spiegelbijeenkomsten. 

Zorgprogramma’s COPD en Astma
De coronapandemie heeft grote invloed gehad op de chronische zorg voor Astma- en 
COPD-patiënten. Patiënten met een obstructieve longziekte lijken een verhoogd risico te 
lopen op een ernstig beloop van een COVID-19 infectie. Vanuit de CAHAG (COPD & Astma 
HuisartsenAdviesGroep) kwam het advies om alleen niet-kwetsbare patiënten met een 
stabiel klachtenpatroon te zien in de huisartsenpraktijk. Veelal is er wel telefonisch of digitaal 
contact geweest. Hierdoor is de toepassing van mogelijkheden van digitale begeleiding in een 
stroomversnelling geraakt. 

Astma: 19 praktijken  01-01-2020 01-01-2021

Astmapatiënten heel jaar in zorgprogramma met 
inhalatiemedicatie bij wie inhalatietechniek is 
gecontroleerd

55,9% 36.3%

Astmapatiënten heel jaar in zorgprogramma van wie 
het rookgedrag is vastgelegd 80,0% 75.2%

Astmapatiënten heel jaar in zorgprogramma van wie 
het rookgedrag is vastgelegd, die daadwerkelijk roken 8,1% 6.2%

In ons werkgebied gaat het om 4.099 astmapatiënten ouder dan 16 jaar. Van deze patiënten 
zijn er 1.949 opgenomen in het zorgprogramma. Omdat 2 praktijken in 2020 startten met het 
zorgprogramma Astma, bieden nu 19 praktijken dit programma aan in ons werkgebied. Er 
zijn 1.594 COPD-patiënten in 22 praktijken. Van deze patiënten zijn er 834 opgenomen in het 
zorgprogramma COPD. 

Wat hebben we in 2020 gedaan?  
•  Een online scholing voor POH-ers om longpatiënten digitaal te begeleiden – ontwikkeld 

samen met longverpleegkundige Margriet Zaagman. Deze scholing wordt nu landelijk 
ingezet. 

•  De kwaliteitscommissie vertaalde de snel veranderde richtlijnen rondom COVID-19 naar 
praktisch toepasbare handleidingen voor huisartsenpraktijken. 

•  In samenwerking met het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis vond de kwaliteitscommissie 
een oplossing voor de uitvoering voor een noodzakelijke diagnostische spirometrie. Dit 
was nodig door het advies om in de eerstelijn geen spirometrie uit te voeren vanwege de 
coronamaatregelen. Tijdens bovengenoemde digitale scholingen zijn POH-ers geschoold in 
het online geven van inhalatietraining. 

COPD: 22 praktijken 01-01-2020 01-01-2021

COPD-patiënten heel jaar in zorgprogramma van 
wie de exacerbaties in de afgelopen 12 maanden zijn 
vastgelegd

33,8% 37.5%

COPD-patiënten heel jaar in zorgprogramma met 2 of 
meer exacerbaties in de afgelopen 12 maanden 5,2% 3%

COPD-patiënten heel jaar in zorgprogramma met 
inhalatiemedicatie bij wie inhalatietechniek is 
gecontroleerd

60,5% 46.2%

COPD-patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie 
het rookgedrag is vastgelegd 80,7% 69.5%

COPD-patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie 
het rookgedrag is vastgelegd, die daadwerkelijk roken 38,0% 36%

“Praktijken belden ons 
plat over mondkapjes. 
Op een gegeven 
moment wist ik zelfs 
de dagprijs van 
mondkapjes uit  
m’n hoofd.”

Marie Antoinette Westra
Regiomanager Zorggroep 
Haringvliet
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Wat gaan we doen in 2021? 

Astma
•  Valide diagnosestelling en zuivere inclusie; terugbrengen praktijkvariatie voor prevalentie 

astma en hoofdbehandelaar huisarts.
•  Meer aandacht om de inhalatietechniek bij patiënten te controleren en de registratie ervan.
•  Conform het advies van de CAHAG besteden we aandacht aan de digitale begeleiding van 

astmapatiënten. 

COPD
•  Een goed proces voor opvolging binnen de praktijk na een exacerbatie is essentieel. Om dit 

proces te verbeteren gaan we aandacht besteden aan de registratie van exacerbaties en 
deskundigheidsbevordering.

•  Met de inzet van de ziektelastmeter betrekken artsen en POH-ers de patiënt meer bij de 
behandeling. Deze meter geeft meer grip op de situatie en helpt de zorgverlener en de 
patiënt om betere gesprekken met elkaar te voeren.

•  Meer aandacht voor de registratie van procesindicatoren, zo dringen we verschillen tussen 
praktijken terug.

Zorgprogramma’s DM en CVRM 
De kwaliteitscommissie DM en CVRM is verantwoordelijk voor de vertaling van de landelijke 
richtlijnen naar regionale afspraken. Verder is de kwaliteitscommissie actief betrokken 
bij het vormgeven van het scholingsplan. In 2020 waren er vijf bijeenkomsten van de 
kwaliteitscommissie. Tijdens deze bijeenkomsten is de inhoud van de geplande scholingen 
ingevuld en zijn spiegelbijeenkomsten, indicatoren en praktijkbezoeken besproken. 

Wat hebben we in 2020 gedaan?  
•  Protocol vastgesteld over de diabetesregulatie rondom onderzoeken en behandelingen in 

het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. 
• Leidraad voor Diabeteszorg en CVRM in de regio opgesteld en verspreid.
•  Adviezen opgesteld op basis van de landelijke kaders voor continuering van de zorg rond 

Diabetes en CVRM in tijden van corona. 
•  In samenwerking met Provoet een online scholing Voetonderzoek ontwikkeld die nu ook 

landelijk wordt toegepast. 

Diabetes Mellitus 2 (DM)
Het zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2 beschrijft naast diagnostiek, behandeling 
en begeleiding binnen de huisartsenpraktijk, ook de samenwerking met de ketenpartners. 
Het gaat om afspraken over wie wat doet en wanneer. Dankzij deze ketenzorgafspraken 
ontvangen zoveel mogelijk patiënten de juiste zorg op de juiste plek. In ons werkgebied gaat 
het om 4.914 patiënten met DM in 23 praktijken. Van deze patiënten zijn er 4.256 opgenomen in 
het zorgprogramma. 

De afgelopen jaren hebben we veel aandacht besteed aan de registratie van Funduscontrole 
en Voetonderzoek. De coronapandemie doorbreekt de positieve trend. Vooral het 
voetonderzoek is afgenomen omdat een voetonderzoek alleen fysiek, in de praktijk kan 
worden uitgevoerd. Dat was minder mogelijk vanwege de pandemie. 

Wat gaan we in 2021 doen? 
• Een pilot met Innovatieset voor benchmarkindicatoren van InEen. 
• Registratie van voetonderzoek en funduscontrole blijft een aandachtspunt, daarom:
 •    verbeteren we het proces rondom voetonderzoek en borgen de terugkoppeling naar het 

ICT-systeem van de huisartsen.
 •    implementeren we nieuwe registratiestandaarden, zodat patiënten zonder medische 

noodzaak niet meer worden opgeroepen voor een fundusscopie en dus ook de 
opkomstcijfers niet meer beïnvloeden.

 •    organiseren we workshops voor praktijkondersteuners over voetonderzoek met de 
podotherapeut en oogonderzoek met de optometrist.

• Een protocol ontwikkelen voor zorgafhankelijke diabetespatiënten.
•  Een inventarisatie van voorgeschreven DM-medicatie en mogelijk ontwikkelen we 

transmuraal een DM-formularium. 
• De openstaande vacature voor kaderhuisarts CVRM en DM proberen in te vullen. 

Cardiovasculair Risico Management (CVRM)
Cardiovasculair Risico Management (CVRM) is de preventie van hart- en vaatziekten bij 
personen met een verhoogd risico op het (opnieuw) krijgen van hart- en vaatziekten. Bij het in 
kaart brengen van de populatie die in aanmerking komt voor dit zorgprogramma maken we 
onderscheid tussen primaire en secundaire preventie: 
Primaire preventie (VVR = verhoogd vasculair risico): richt zich op mensen waarbij er nog 
geen ziekteverschijnselen zijn, maar die wel een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen 
van hart- en vaatziekten. 
Secundaire preventie (HVZ = hart- en vaatziekten): vindt plaats bij patiënten die een HVZ 
hebben ontwikkeld en waarbij de kans op het opnieuw krijgen van een event zoveel mogelijk 
omlaag wordt gebracht.

Primaire Preventie (VVR)
In ons werkgebied gaat het om 7.506 VVR-patiënten in 23 praktijken, waarvan 6.853 patiënten 
opgenomen in het zorgprogramma.

DM: 23 praktijken 01-01-2020 01-01-2021

Funduscontrole < 3 jaar 87.27% 86.1%

Voetonderzoek 77.9% 65.6%

VVR: 23 praktijken 01-01-2020 01-01-2021

VVR-patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie de bloeddruk is 

bepaald

85.42% 82.6%

VVR-patiënten heel jaar in zorgprogramma jonger dan 70 jaar bij 

wie de bloeddruk is gemeten met een adequaat gereguleerde 

bloedruk (praktijk, thuis, 24-uur, 30 minuten)

69.3% 67.5%

VVR-patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag 

is vastgelegd in meetperiode of uitslag nooit is gemeten

78.8% 75.2%

VVR-patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag 

is vastgelegd in meetperiode, die daadwerkelijk roken

10.5% 9.2%
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Secundaire preventie (HVZ) 
In ons werkgebied gaat het om 5.236 HVZ-patiënten in 23 praktijken waarvan 2.453 
opgenomen in het zorgprogramma.

Wat gaan we in 2021 doen? 
• Verdere implementatie van de CVRM-richtlijn. 
•  HVZ: aandacht voor substitutie, meer patiënten van de tweedelijn naar de eerstelijn en 

verminderen van praktijkvariatie. 
•  Door het toepassen van persoonlijke streefwaardes voor LDL-cholesterol en bloeddruk meer 

aandacht voor persoonsgerichte zorg. 
•  Het bevorderen van meer betrouwbare bloeddrukmeting (onder andere door aandacht 

voor verhoogde bloeddruk bij witte jassen) om zo de kans op overbehandeling te 
verminderen.  

•  Meer aandacht voor bewegen wat zichtbaar wordt door betere registratie van ‘controle 
mate van bewegen’.  

Zorg voor kwetsbare ouderen
De komende jaren neemt het aantal ouderen sterk toe. Kwetsbare ouderen, vaak 
met complexe zorgvragen, blijven door maatschappelijke ontwikkelingen langer 
thuis wonen. Het aanbieden van goede kwalitatieve zorg aan deze doelgroep 
vraagt om een proactieve werkwijze. In 2020 namen 16 praktijken deel aan het 
programma Kwetsbare Ouderen via Zorggroep Haringvliet. In het derde kwartaal 
is een 17e praktijk gestart.  

Wat hebben we in 2020 gedaan?  
•  Scholing georganiseerd voor medewerkers van huisartsenpraktijk en ketenpartners om een 

digitaal MDO mogelijk te maken met VIPlive.
•  Onder druk van COVID-19 is het Advanced Care Planning-protocol herzien –  

in samenwerking met Huisartsenpost ’t Hellegat en Zorggroep Hoeksewaard.
•  In samenwerking met gemeente Goeree-Overflakkee, Stichting Zijn en maatschappelijk 

werk deelgenomen aan het Outbreak Management Team Ouderen. Concreet heeft dit 
extra activiteiten en een attentie voor alle thuiswonende ouderen op Goeree-Overflakkee 
opgeleverd.

•  Zorgdashboard Ouderen is gekomen in VIPLive waardoor indicatoren zichtbaar zijn voor  
alle deelnemende praktijken. 

Wat gaan we in 2021 doen? 
• Aandacht voor juiste registratie kwetsbaarheid met ICPC A05.
•  Implementatie van de hernieuwde Advanced Care Planning-procedure samen met 

Huisartsenpost ‘t Hellegat en Zorggroep Hoeksewaard.
• Investeren in de opleiding van kaderhuisartsen in Palliatieve Zorg en Ouderenzorg.
• Inzet van een specialist Ouderenzorg in de eerstelijn.
• Een Geriatrisch Netwerk Goeree-Overflakkee Introduceren naar het voorbeeld uit Brielle.
•  Invoering van het programma Ouderenzorg Voorne-Putten: een regionaal coördinatiepunt 

en lerend netwerk Ouderenzorg.

Gezonde Leefstijlinterventie (GLI)
Zorggroep Haringvliet bood in 2020, na een succesvolle pilot in 2019, het programma Gezonde 
Leefstijlinterventie (GLI) breder aan. Dit programma draait om zorg voor volwassenen met 
overgewicht. GLI richt zich op gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te 
behouden, met aandacht voor beweging, voeding, slaap en stress. 

Wat hebben we in 2020 gedaan?  
Na de pilot op twee locaties vond in 2020 verdere uitbreiding plaats. Zo verwezen de 
huisartsen 55 patiënten door naar het GLI-programma. De interesse voor het programma 
groeit ook, mede door landelijke aandacht. Inmiddels zijn er vier leefstijlcoaches 
gecontracteerd om het GLI-programma op vier verschillende locaties aan te bieden:  
in Oude-Tonge, Dirksland, Hellevoetsluis en Ouddorp. Indien mogelijk zijn de groepsbijeen-
komsten fysiek, online kan ook. Het vergt wel enige aanpassing om het GLI-programma 
coronaproof aan te bieden.
In 2021 dienen we vanuit de regiocoalitie een subsidieaanvraag in om GLI verder uit te bouwen. 
Het voornemen is om dit samen met andere zorggroepen te doen onder de naam De Vitale 
Eilanden, zoals hierboven beschreven in hoofdstuk 2.

Praktijkmanagement
Zorgverzekeraar CZ stimuleert de professionalisering van de huisartsenpraktijk en het 
ontlasten van huisartsen. De praktijkmanager vervult hierin een sleutelrol, omdat hij of zij een 
deel van de praktijkvoering verzorgt. Zo kunnen de zorgverleners in de praktijk kunnen zich 
hierdoor primair bezighouden met patiëntenzorg. In 2020 namen 9 praktijken deel aan de 
module Praktijkmanagement. 

Wat hebben we in 2020 gedaan?  
In 2020 waren er vijf bijeenkomsten, waarvan één fysieke in januari. Daarna verliepen alle 
bijeenkomsten digitaal. Juist het uitwisselen van ervaringen is een belangrijk onderdeel van 
deze sessies. Ondanks de coronapandemie kwamen online de volgende onderwerpen aan 
bod:

• Verlaging van werkdruk bij assistentes
• De customer journey van een diabetespatiënt
• Inrichting van de ‘anderhalvemeterpraktijk’
• Een MDO organiseren tijdens COVID-19
• Toepassen van GoodHabitz binnen de HR-cyclus in de praktijk
• Omgaan met disfunctioneren

HVZ: 23 praktijken 01-01-2020 01-01-2021

HVZ-patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie de bloeddruk is 

bepaald 

87.7%% 76.9%

HVZ-patiënten heel jaar in zorgprogramma jonger dan 70 jaar bij wie de 

bloeddruk is bepaald, met een adequaat gereguleerde bloeddruk 

77.9% 74%

HVZ-patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is 

vastgelegd in meetperiode of uitslag nooit is gemeten

79.8% 75.3%

HVZ-patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is 

vastgelegd in meetperiode, die daadwerkelijk roken

15.8% 13.7%
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Online zichtbaarheid: website en sociale media
De website van Zorggroep Haringvliet laat duidelijk zien wie we zijn, wat we doen en waar 
we voor staan. We streven ernaar om patiënten online zo goed mogelijk te informeren over 
verschillende zorgprogramma’s en huisartsmodules. Dat kan ook begrijpelijke uitleg over 
coronamaatregelen zijn – in meerdere talen. Verder is het mogelijk om patiëntfolders te 
downloaden en de agenda te bekijken van bijvoorbeeld het Diabetescafé en het Longpunt.  
Onze website dateert van 2019. In 2020 waren er 4.000 bezoekers: een toename van 104% ten 
opzichte van 2019). De best bezochte pagina is: Gecombineerde Leefstijl Interventie. 
Op sociale media (Facebook en LinkedIn) delen we actuele informatie over lopende projecten, 
de positieve effecten van deelname aan het GLI-programma en de aankondiging van een 
patiëntbijeenkomst. Berichten die relevant zijn voor de patiënt en voor de zorgprofessional. 
Verder verstuurden we in november een externe nieuwsbrief over POH Jeugd, 
Meedenkconsult, Welzijn op recept, Gecombineerde Leefstijl Interventie.

Wat gaan we in 2021 doen? 
•  Praktijkmanagers begeleiden en ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van een 

jaarplan
• Deskundigheidsbevordering door meer aandacht te geven aan personeelsbeleid 
• Aandacht voor de digitale patiënt naar aanleiding van de implementatie van OPEN in 2020

ICT 
De coronapandemie bracht de inzet van ondersteunende ICT-oplossingen bij digitale 
zorgverlening in een stroomversnelling. Sinds 2019 maakt de zorggroep gebruik van VIPLive. 
Daarbinnen is VIPLive samenwerken beschikbaar, onder andere voor de inzet van online 
vragenlijsten. In 2020 is het gebruik van VIPLive verder uitgerold, inclusief de inzet van een AVG-
veilige oplossing voor beeldbellen. 

Meedenkconsult 
In 2019 startte een pilot met de vakgroep Cardiologie van het Van Weel-Bethesda  
Ziekenhuis over het Meedenkconsult. Na afronding van de pilot spraken alle betrokken  
partijen het voornemen uit om deze aanpak uit te breiden naar de andere vakgroepen en  
de samenwerking ook uit te breiden met Cohaesie Zorg en Spijkenisse Medisch Centrum.  
De coronapandemie heeft deze uitrol vertraagd en zijn er nog geen sluitende afspraken 
gemaakt met de zorgverzekeraar. Wel zijn er in 2020 48 consultaties gedaan door huisartsen 
bij de vakgroep cardiologie. In 2021 wordt het meedenkconsult verder uitgerold.

BIJLAGE
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Het werkgebied van Zorggroep Haringvliet 
ligt precies tussen Zeeland en Rotterdam 
in. Wij zijn actief op een deel van de Zuid-
Hollandse eilanden: Goeree-Overflakkee 
en Voorne-Putten. In 2020 waren in totaal 
25 huisartsenpraktijken aangesloten bij 
de coöperatieve vereniging. De huisartsen 
vormen de leden van deze vereniging en 
uit deze leden wordt weer een bestuur 
gekozen. 

Zorggroep Haringvliet ondersteunt 
huisartsen, praktijk-ondersteuners en 
assistenten en ook organiseren we trainingen 
en scholingen voor de aangesloten 
huisartsen en ketenpartners. De uitvoering 
van deze taken in de eerstelijns zorg, ligt 
bij een zelfstandige BV opgericht onder 
dezelfde naam. Dit jaarverslag bevat de 
verantwoording van zowel de coöperatieve 
vereniging als de zelfstandige BV. 

Bestuurlijke zaken
Het bestuur van de COOP bestaat 
31 december 2020 uit 6 leden, 
die samen de totale ledengroep 
vertegenwoordigen. Aantal medewerkers 

en praktijken binnen 
de huisartsenzorg

Huisartsen: 51 
(71 inclusief alle waarnemers, 
huisartsen in opleiding en huisartsen  
in dienst van een huisarts) 

POH-S: 36
POH-GGZ: 19
Praktijkmanagers: 12
Assistenten: 33
Praktijken: 23 

Overzicht leden bestuur
FUNCTIES  NAAM  VERTEGENWOORDIGT DE AANGESLOTEN PRAKTIJKEN IN:

1. Voorzitter / Bertien van Gijssel Nieuwenhoorn en Hellevoetsluis West 
   Secretaris  

2. Penningmeester  Gert-Jan Dogterom  Middelharnis en Stad aan het Haringvliet

3. Algemeen  Geert de Jager Nieuwe-Tonge, Den Bommel, Ooltgensplaat 
   en Oude-Tonge 

4. Algemeen Zaid Kassar Stellendam, Ouddorp, Melissant en Dirksland (Zaid  
   neemt het penningmeesterschap van Gert-Jan over)

5. Algemeen Lysette Boersma  Brielle

6. Algemeen  Harry Vermeulen  Hellevoetsluis, De Struyten MC

7. Algemeen Kasper Bruggeman samen met Gert-Jan Dogterom

Bertien van Gijssel is voorzitter vanaf 1 juli 2020. In de eerste helft van 2020 was Geert de Jager waarnemend voorzitter.

Aantal patiënten 
binnen de huisartsenzorg
01-01-2021
Totaal aantal patiënten: 83.880
DM-patiënten in zorgprogramma: 4.256
Astmapatiënten in zorgprogramma: 1.949
COPD-patiënten in zorgprogramma: 834
CVRM-patiënten HVZ in zorgprogramma: 2.453
CVRM-patiënten VVR in zorgprogramma: 6.853

Aantal
medewerkers 
en FTE’s binnen 
Zorggroep 
Haringvliet
6 medewerkers 
3,95 FTE

Aantal
samenwerkings-
partners
Diëtisten:
9 praktijken
Podotherapie:
6 praktijken
Ziekenhuizen: 1
Gemeenten: 3

Organisatie
in beeld



Dit jaarverslag is digitaal 
te bekijken op
www.zghv.nl

• Regelmatig overleg met de directeur 
van de BV vanuit de rol als 
bestuursadviseur.

• Regelmatig overleg met de leden 
van de RvC over governance, 
actualiseren van de statuten en 
reglementen. Dit overleg wordt in 2021 
geformaliseerd.

• Het bestuur wordt ondersteund door het 
secretariaat van de zorggroep 
BV en daarnaast wordt ook de overige 
administratie door het secretariaat 
bijgehouden. 

• In 2020 hebben zeven (2019: vijf) 
bestuursvergaderingen 
plaatsgevonden.

• In 2020 heeft het bestuur van de COOP een 
Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders gehouden, 
waarbij door het bestuur COOP (vanuit zijn 
rol als enig aandeelhouder van de BV) aan 
de directeur-bestuurder en RvC decharge 
is verleend over 2018.

• In mei 2020 is er een Algemene 
Ledenvergadering gehouden. 

• Goedkeuring Jaarrekening 
COOP 2019 en decharge is verleend aan 
voorzitter/penningmeester.

• Begin november 2019 is er een 
bestuurlijk overleg geweest met 
de Raad van Bestuur van CuraMare 

Overzicht 
activiteiten
bestuur COOP

over de moeizame samenwerking tussen 
de huisartsen en CuraMare. Dit heeft 
geresulteerd in een strategische sessie  
op 23 januari 2020, wat verder is 
voortgezet en nader wordt uitgewerkt  
in een werkgroep Dokters-praten- 
met-dokters om te kijken naar ‘De zorg  
op de juiste plek’.

• Deelname aan overleggen met alle 
gemeenten over POH Jeugd.

• Deelname aan overleggen met 
stakeholders over farmaceutisch 
samenwerking.

• Deelname aan Paulina.nu
• Benoeming van Bart Smit als  

nieuw RvC lid voor opvolging  
van Ton Janssen.

• De financiële administratie 
is uitbesteed aan Visser & Visser (wordt 
in 2021 overgezet naar Van Krimpen). Het 
bureau van de BV zal het bestuur ook 
blijven ondersteunen en een aantal taken 
uitvoeren. De verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden zullen bij het bestuur 
blijven.

• COPD Samen betreft een oud 
samenwerkingsverband met Cohaesie 
Zorg. Vanaf 1 januari 2014 vinden geen 
activiteiten meer plaats. Afgelopen jaar is 
de financiële afwikkeling geweest en is de 
rechtsvorm uitgeschreven bij de KvK. 






