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Highlights 2015 Goed op koers!

De vraag naar zorg in de eerste lijn neemt
toe door de vergrijzing, toename van
chronische zieken, multimorbiditeit en
verschuiving van zorg van de tweede
naar de eerste lijn. Langer thuiswonen
van mensen vraagt om zorg op maat en
wijkgericht werken. De huisarts vormt
hierin, samen met de wijkverpleegkundige,
de spil. PreventZorg spant zich in om
huisartsen hierbij te ondersteunen. We
volgen lokale ontwikkelingen waarmee
onze huisartsen te maken krijgen op de
voet. En we onderzoeken op welke vlakken
zorgprofessionals behoefte hebben aan
onze ondersteuning. In 2015 bleek dit voor
meer dan alleen ketenzorg gewenst. Zo
zijn we bijvoorbeeld lokaal met huisartsen
aan de slag gegaan met wijkgerichte
samenwerking, leefstijl en ouderenzorg.
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Werken aan kwaliteit van bestaande programma’s
Ook werkten we in 2015 continu aan het verbeteren van de kwaliteit
van de bestaande zorgprogramma’s voor mensen met diabetes en
mensen met COPD. Zo pasten we het nascholingsaanbod aan op
basis van de uitkomsten van de quickscan Diabetes en organiseerden
we casuïstiekavonden met specialisten uit de tweede lijn. De
praktijkconsulenten en kaderartsen van PreventZorg hebben zich ingezet
om praktijken te ondersteunen bij de organisatie en uitvoering van de
ketenzorg. Binnen de praktijken zelf is hard gewerkt om de ketenzorg
naar een hoger niveau te tillen. Om dit zichtbaar te maken, werkten we
met procesindicatoren. Als zorggroep hebben we de normen van de
procesindicatoren over 2015 behaald. Daar zijn we blij mee: een goede
organisatie en registratie draagt bij aan goede zorg.

En verder…
Eind 2015 sloten we een prestatie af met de zorgverzekeraar voor de
samenwerking rondom kwetsbare ouderen en legden we de basis voor de
contractering van het zorgprogramma CVRM. Ook werden projecten in de
steigers gezet rond het thema persoonsgericht werken. Verder werd op
verzoek van aangesloten huisartsen een traject in gang gezet richting een
regionalisering van het werkgebied van PreventZorg. En zo waren er nog
meer highlights in 2015 waarover u in dit verslag kunt lezen. PreventZorg
ligt ‘op koers’. We hebben een stevige basis gelegd om in 2016 verder te
werken aan onze ambities.

Algemene Vergaderingen – een andere opzet in 2015
Uw mening telt!
In 2015 organiseerde PreventZorg twee Algemene Vergaderingen.
De vergadering van november had een andere opzet door een leuke en
interactieve bijeenkomst vooraf. We kozen voor deze opzet om de leden
enerzijds te informeren over de plannen van 2016. Anderzijds wilden we
graag horen wat onze leden bezighoudt en wat PreventZorg hierin kan
betekenen. Om de leden te informeren hebben we gebruik gemaakt van
posterpresentaties. De posters vindt u, als kapstok voor de speerpunten
van 2015, achterin dit verslag. De nieuwe opzet van de bijeenkomst leverde
boeiende en geanimeerde gesprekken met u op. Daarom gaan we in 2016
op dit ingeslagen pad verder.

Procesindicator
Diabetes mellitus

COPD

PreventZorg 2015

Norm

PreventZorg 2014

eGFR

94,8%

90%

88,8%

Fundus

91,1%

80%

76,6%

Voet

89,5%

80%

74,8%

Functioneren

70,8%

70%

50,1%

Rookgedrag

80%

80%

56,4%

Tabel 1 | overzicht van indicatoren/normen en de behaalde percentages door bij PreventZorg
aangesloten huisartsenpraktijken op basis van de benchmark 2014 en cijfers voor de
benchmark 2015 van InEen.

Het is motiverend om in Calculus te zien hoe het percentage
steeds hoger wordt, maar het gaat natuurlijk niet om het
getal. Ik merk dat het bezig zijn met de indicatoren ons extra
bewust maakt van belangrijke zaken in de zorg. Je kunt al die
zaken als verplichte nummers ervaren en afvinken, maar je
kunt ze ook gebruiken om net iets extra’s te bieden. Als ik dan

Zorgprogramma’s

toch bezig ben met het voetonderzoek, geef ik mensen een
paar tips, zoals het gebruik van een telescoopspiegel bij het

Indicatoren voor diabetes en COPD op de norm

controleren van de voeten thuis. Ze krijgen aandacht, voelen

De bij PreventZorg aangesloten huisartsenpraktijken hebben in 2015
gezamenlijk de norm behaald als het gaat om de kwaliteitsindicatoren
voor diabetes en COPD. Dat tonen de bij InEen ingediende cijfers voor de
jaarlijkse benchmark aan. De zorgverzekeraar hield over 2015 5% van het
tarief voor diabetes- en COPD-zorg in, en keert dit bedrag alsnog uit, omdat
de norm behaald is. Zowel voor het zorgprogramma diabetes als voor het
zorgprogramma COPD zijn in 2015 nieuwe contracten gesloten voor 2016
en 2017 onder dezelfde voorwaarden.

belang om de voeten goed te verzorgen. Op die manier komt

zich serieus genomen en worden zich weer bewust van het
het ook het zelfmanagement van de patiënt ten goede.

Praktijkondersteuner Frida Auckel van

huisartsenpraktijk Schiebroek en huisartsenpraktijk
Breuking in Amerongen
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Quickscan diabetes afgerond
De Quickscan diabetes is in 2015 afgerond. Alle aan het zorgprogramma
diabetes deelnemende praktijken doorliepen deze Quickscan. De scan
toont aan in hoeverre een praktijk de ketenzorg voor mensen met
diabetes organiseert. Belangrijk is bijvoorbeeld dat verantwoordelijkheden,
werkafspraken en eventuele vervanging bij afwezigheid duidelijk zijn
vastgelegd. Maar ook het op peil houden van de kennis rondom de
chronische aandoening is van belang. Elke praktijk ontving een plan van
aanpak met daarin eventuele verbeterpunten. Ook werd hierin vermeld
op welke punten de praktijk ondersteuning van de consulente kon
verwachten. Verder is op basis van de uitkomsten van de Quickscan het
nascholingsaanbod aangepast. Zo zijn er workshops over ‘diabetes en de
ramadan’ en over ‘stoppen met roken’ georganiseerd.

Dit is voor huisartsen en praktijkondersteuners een unieke
kans om nader kennis te maken met de medisch specialisten
met wie zij samenwerken. Specialisten uit de verschillende
ziekenhuizen in de regio delen hun kennis en we gaan ook
echt praktisch aan de slag. Daarnaast komt de RTA, juist
verwijzen en terugverwijzen aan bod. Dit zijn heel leuke
én leerzame avonden. Deelnemers komen terug in de
praktijk met meer kennis, nieuwe inzichten en zeg nou zelf…
samenwerken gaat toch gewoon veel soepeler als je
elkaar hebt gezien?!

Casuïstiekavonden bevorderen samenwerking
eerste en tweede lijn
‘In de eerste lijn als het kan, in de tweede lijn als het moet’. Dat maakt
onderdeel uit van onze visie. Om dat te bewerkstelligen maken we
afspraken met de ziekenhuizen in ons werkgebied. Deze afspraken
zijn vastgelegd in de regionale, transmurale afspraken (RTA’s) DM,
COPD en CVRM. Deze RTA’s zijn ondertekend door alle zorggroepen in
Midden-Nederland en door de drie grote ziekenhuizen: UMC Utrecht,
Diakonessenhuis en Antonius ziekenhuis. Om de samenwerking met de
tweede lijn te bevorderen en kennis en ideeën uit te wisselen, organiseerde
PreventZorg casuïstiekavonden over samenwerking in de zorg op het vlak
van diabetes, COPD en CVRM. De kaderartsen van PreventZorg organiseren
deze avonden samen met de specialisten uit het Antonius ziekenhuis,
Tergooi ziekenhuizen en het Diakonessenhuis. Deze avonden werden goed
bezocht en gewaardeerd.
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Mariska Brinkers,kaderarts diabetes mellitus
bij PreventZorg over de casuistiekavonden

In ontwikkeling: zorgprogramma CVRM
In 2015 werd hard gewerkt aan een voorstel om CVRM ketenzorg
te kunnen contracteren in 2016. Samen met de ziekenhuizen
(Diakonessenhuis, Antonius Ziekenhuis en UMC Utrecht) en de
zorgverzekeraar werd verkend welke afspraken we kunnen maken over
‘de juiste zorg op de juiste plek’. In dit traject, dat in de eerste helft van 2016
nog doorloopt, werd intensief samengewerkt met de Coöperatie Zeist.

Op elk moment inzicht in eigen spiegelinformatie
PreventZorg zorgt ervoor dat de aangesloten praktijken goede data en
heldere rapportages tot hun beschikking hebben. Ook bij de volgende stap het gebruiken van de hieruit verkregen inzichten voor het verder verbeteren
van de zorg - ondersteunen wij onze zorgprofessionals. Sinds 1 januari
2015 kunnen bij PreventZorg aangesloten huisartsen gebruikmaken van
een nieuw dashboard in Calculus. Daardoor kunnen zij zelf - op elk moment
- de stand van zaken in de eigen praktijk bekijken. De rapportages van
Calculus geven onder meer inzicht in de vijf afgesproken indicatoren voor
2015. Ook is snel te zien of alle patiënten die ervoor in aanmerking komen
ook in een zorgstraat zitten en of de hoofdbehandelaar goed is ingevuld.
Praktijken kregen tijdens een bezoek van een van de Calculus medewerkers
nadere uitleg over het werken met het nieuwe dashboard.
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Persoonsgericht werken
Focus op gezondheid en gedrag

“We vinden het belangrijk om kleine stapjes vooruit te

Oog hebben voor wat iemand belangrijk vindt in het leven en de zorg
daarop afstemmen. Hoe doe je dat? Na de pilot rond het Individueel
Zorg Plan en het PreventZorg symposium in 2014 keken we in 2015
hoe we een stap verder kunnen komen met persoonsgericht werken.
PreventZorg doet hiervoor mee aan het ‘scan en plantraject’ van ZO!.
Zelfzorg Ondersteund biedt zorggroepen in dit traject ondersteuning
om te komen tot een goed plan van aanpak en, indien nodig,
aanvullende financiering.

huisartsenpraktijk zelf. De komende jaren zet PreventZorg

zetten en aan te sluiten bij de visie en werkwijze van de
daarom in op het bieden van maatondersteuning aan
praktijken. Hoe kunnen zij in de richting van een andere
manier van werken bewegen? Onder de noemer ‘Het andere
gesprek’ ondersteunen we in 2016 vijf lokale projecten
van praktijken die zelf ideeën hebben over persoonsgericht
werken. Eind 2016 evalueren we de uitkomsten van deze
pilots.” De ervaringen en bevindingen deelt PreventZorg met
alle aangesloten praktijken.

Miriam de Kleijn
huisartsadviseur

Mogelijkheden van eHealth voor persoonsgerichte zorg
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Persoonsgerichte zorg vraagt om een andere manier van werken.
Dat brengt vaak nieuwe werkprocessen met zich mee. Binnen PreventZorg
onderzocht een kernteam op welke manier eHealth deze nieuwe processen
kan ondersteunen. We verkenden onder andere welk platform voor
PreventZorg de beste mogelijkheden biedt voor het ondersteunen van
zelfmanagement, communicatie tussen zorgprofessionals en patiënten, en
communicatie tussen zorgprofessionals onderling. In 2016 werken we onze
ideeën hierover verder uit. Calculus vormt hierin één van onze partners.

Wijkgericht werken
Samen werken aan gezonde wijken
Om goed samen te kunnen werken in de wijk, is het belangrijk dat partijen
in de wijk en/of gemeenten elkaar kennen en op de hoogte zijn van elkaars
projecten en visie op gezondheid. In 2015 onderzochten we op welke
manier PreventZorg praktijken hierin kan ondersteunen en faciliteren. Dat
resulteerde onder andere in een gezamenlijk traject met Huisartsenzorg
IJsselstein, waarin kennismakingsgesprekken werden gehouden met onder
andere thuiszorgorganisaties, sociaal team en welzijnsorganisaties.

Het is mooi om te zien met hoeveel enthousiasme mensen
van verschillende organisaties samen met wijkgericht werken
aan de slag willen”, vertelt Vera Scheepbouwer, coördinator
bij Huisartsenzorg IJsselstein. “Er lopen inmiddels elf
multidisciplinaire projecten.” Een voorbeeld van samen
wijkgericht werken is het project ‘slaapproblemen’. De
huisartsen hadden al een project rond ondersteuning bij het
afbouwen van slaapmedicatie. Het 75+ onderzoek uitgevoerd
door Sticthing Pulse maakte duidelijk dat opvallend veel
ouderen slaapproblemen ondervinden. Daarom werd er een
themabijeenkomst samen met Oefentherapie Mensendieck
IJsselstein georganiseerd. “Door samen op te trekken kun
je mensen gezamenlijk een helder en herkenbaar verhaal
vertellen.” Ook als het gaat om medicatieveiligheid is er een
nog duidelijker multidisciplinaire aanpak ingezet. “Er was al
overleg tussen huisartsen en apothekers, maar is nu ook de
wijkverpleging hierbij betrokken.” Rond veel meer thema’s,
waaronder ADHD en ‘vroegsignalering alcohol’ zijn in 2015
mooie, wijkgerichte initiatieven ontstaan.

“PreventZorg ondersteunde ons bij het in kaart brengen van
de relevante organisaties in onze regio en bij het aangaan
van gesprekken”, vertelt Vera. “Daardoor zien we nu duidelijk
waar de verbinding zit. Ook hielp PreventZorg bij het
strategisch denken. Dat was nodig, want wij zijn natuurlijk
erg geneigd om dingen vanuit onze eigen huisartsenpraktijk
te bekijken. De grote meerwaarde is dat we nu constructief
en structureel met meerdere partijen om tafel zitten, en dat
we elkaar snel weten te vinden.”

Vera Scheephouwer,coördinator
bij Huisartsenzorg IJsselstein

Wijk in Beeld
PreventZorg heeft zich in 2015 verbonden aan de tool ‘Wijk in Beeld’. Wijk in
Beeld combineert zorgdata en demografische data met leefstijlinformatie.
Zo kan de software dreigende problemen op het vlak van gezondheid
en leefbaarheid signaleren. Het instrument helpt ook de vraag te
beantwoorden welk type interventie de meeste kans van slagen heeft in
een bepaalde wijk, op grond van de eigenschappen van de mensen die daar
wonen. PreventZorg helpt aangesloten huisartsen om Wijk in Beeld met
partners in de gemeente in te zetten. Een eerste pilot gaat in het voorjaar
van 2016 van start in Hilversum.
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Ouderenzorg
Mensen in beweging brengen
In 2015 zijn we begonnen met het opzetten van een
wandelgroep. Dat deed ik samen met drie anderen: een
diëtiste, een fysiotherapeut en een bedrijfsarts. We maakten
reclame voor de wandelgroep via huisartsenpraktijken en
de GEZ en we hebben flyers opgehangen, bijvoorbeeld in
de bibliotheek, het ziekenhuis en een bloemenzaak. Zelf
heb ik patiënten van wie ik dacht dat ze interesse zouden
hebben persoonlijk een brief gestuurd. In november vond
de informatieavond plaats en daar kwamen circa 25
mensen op af. In 2016 zijn we met het wandelen begonnen.
Maandagavond is onze vaste loopavond en af en toe sluiten
we op zaterdag aan bij andere wandeltochten die in de
omgeving georganiseerd worden. Waarom we dit doen?
Omdat we het zelf leuk vinden om mensen te motiveren.
We willen de drempel zo laag mogelijk maken en ze een kans
geven om bij een groep aan te sluiten. Uiteindelijk is het
natuurlijk de bedoeling dat de deelnemers gezonder worden.

Monique Vreeken,praktijkverpleegkundige bij
Eedenburgh Huisartsen in Hilversum:

8

Samenwerken in de zorg voor kwetsbare ouderen
Het aantal ouderen dat kwetsbaar is vanwege complexe
gezondheidsproblemen, neemt toe. Zij blijven bovendien steeds langer
zelfstandig wonen. Wat is daarop het antwoord van zorgprofessionals in de
eerste lijn? Hoe zorgen zij ervoor dat deze mensen de juiste zorg krijgen?
Een omslag van reactieve naar proactieve ouderenzorg lijkt noodzakelijk en
nuttig. PreventZorg wil huisartsenpraktijken graag helpen bij de invulling
hiervan.
Prestatie
Om praktijken te ondersteunen bij het organiseren van deze zorg, sloot
PreventZorg de prestatie Samenwerking rondom kwetsbare ouderen af.
In 2015 hebben negen praktijken deze prestatie via PreventZorg
afgesloten. Samen hebben zij ongeveer 700 kwetsbare ouderen.
Uitgangspunt is dat huisarts of praktijkondersteuner en
wijkverpleegkundige een tandem vormen om deze zorg vorm te geven.

Subsidie voor proactieve ouderenzorg

Interne organisatie

PreventZorg heeft in 2015 (als onderdeel van een groter regionaal project
in Midden-Nederland) een subsidie gekregen van ZonMw voor het
organiseren van proactieve zorg voor kwetsbare ouderen. We voeren dit
project uit samen met de huisartsen in Bilthoven. Het doel? Vroegtijdige
signalering en aanpak van zorgproblemen en -behoeften, zodat ouderen
langer zelfstandig kunnen leven en wonen.

Focus op kwaliteit in de interne organisatie

“De deelnemende huisartsenpraktijken kunnen dankzij de
subsidie een praktijkverpleegkundige ouderen niveau 5
inzetten om de kwetsbare ouderen in beeld te krijgen en te
begeleiden. Het ontlast de huisarts en kan veel betekenen
voor de doelgroep. Ik merk dat mensen het fijn vinden dat
er iemand is die meekijkt en hen begeleidt en ze weten mij
steeds beter te vinden. Problemen komen eerder boven

PreventZorg vindt het belangrijk om aangesloten huisartsen en diëtisten te
ondersteunen bij het werken aan de eigen kwaliteitsdoelstellingen. Nu de
basiskwaliteit van zorg op orde is, is er ook ruimte om meer maatwerk te
bieden aan zorgprofessionals. PreventZorg wil het kwaliteitsdenken door de
praktijken zelf stimuleren en zal faciliteren wanneer daar behoefte aan is.
In het najaar van 2015 is gekeken naar hoe we de organisatie van het
kwaliteitsonderdeel hierbij zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten.
Dit heeft geresulteerd in een nieuwe structuur, met heldere en korte
lijnen. Zo zijn de drie afzonderlijke werkgroepen ondergebracht in één
werkgroep en is een operationeel manager kwaliteit aangesteld om
het gehele kwaliteitsonderdeel aan te sturen. Deze aanpassing in de
interne organisatie stelt ons in staat om professioneler te kunnen werken
en beter aan te sluiten op de behoeften van de bij ons aangesloten
zorgprofessionals.

tafel – incontinentie of slecht eten bijvoorbeeld – en ook het
valrisico in beeld brengen is belangrijk. Ik kijk per persoon
wat er speelt en wat er nodig is en probeer vaak vrijwilligers
en mantelzorgers in te zetten. Waar nodig begeleid ik zelf.
Straks ga ik weer naar een mevrouw die erg eenzaam was.
Ze komt nu steeds meer uit haar isolement, dankzij een
vrijwilliger en een clubje waar ze nu af en toe heen gaat.”

Wijkverpleegkundige Ingrid Wilson
is voor dit project werkzaam

in huisartsenpraktijk Orionlaan
in De Bilt

Regiomodel voor meer zeggenschap en regie
We verwachten dat de veranderingen in het zorgveld zich de komende jaren
voortzetten. Huisartsen staan voor de uitdaging om een nieuwe manier
van werken verder vorm te geven, samen met hun lokale netwerkpartners.
De visie van PreventZorg is dat huisartsen hierin een regiefunctie hebben.
De focus van de huisartsenzorg binnen PreventZorg verschuift daarmee
van centraal verder naar de regio. Gestimuleerd door deze ontwikkeling
nam PreventZorg in 2015 een eerste stap om te onderzoeken welke
nieuwe organisatie-inrichting huisartsen adequaat ondersteunt en recht
doet aan de dynamiek in de verschillende regio’s. Dit traject, waarin de
huisartsenvereniging ZOU en Coöperatie Zeist belangrijke partners zijn,
zetten we voort in 2016.
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Dit is het gebied waarin
PreventZorg contracten
heeft afgesloten:
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Nieuwe huisstijl voor PreventZorg

2015 in cijfers

De afgelopen jaren werkte PreventZorg aan het professionaliseren van de
organisatie en aan een nieuwe missie, koers en visie. Dit is in 2015 vertaald
in een nieuwe huisstijl en een nieuw logo. Ook werd er gewerkt aan een
nieuwe website die in 2016 in gebruik wordt genomen.

Aantal geïncludeerde patiënten met diabetes mellitus type 2: 12.586 (2014:
12.746). Peildatum 1 oktober 2015.

Het logo symboliseert dat we permanent in beweging zijn, steeds op
zoek naar de essentie: de mens staat centraal, en niet de ziekte. De
zorgprofessional kijkt aandachtig naar de totale mens, en niet louter naar
de ziekte. PreventZorg focust op ondersteuning die de kwaliteit van leven
ten goede komt.

Aantal geïncludeerde COPD-patiënten: 2.974 (2014: 2.394). Peildatum 1
oktober 2015.
In 2015 had PreventZorg contracten met 131 huisartsen, verspreid over 78
praktijken. Alle aangesloten praktijken hebben een overeenkomst voor DMzorg, 55 hebben daarnaast een overeenkomst voor COPD-zorg.
Met 40 diëtisten heeft PreventZorg contracten voor dieetadvisering.
PreventZorg had in 2015 een contract met alle zorgverzekeraars.
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Zorg

Prevent
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Zorg
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Zorg
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Het tarief per patiënt voor diabetes mellitus bedroeg op jaarbasis € 293,44
(€ 290,52 in 2014). Voor COPD was het tarief per patiënt op jaarbasis €
239,57 (€ 236,- in 2013).
Van alle kosten uit normale bedrijfsvoering is 76,6% besteed aan medische
kosten, 6,6,2% aan kwaliteitsborging, 19,4% aan organisatiekosten en 1,6%
aan onderzoek en innovatie.
Het batig saldo 2015 ad € 127.203,- wordt toegevoegd aan de algemene
reserves van de BV. De hoogte van deze risicoreserve is gemaximeerd op
15% van de DBC-inkomsten (€ 695.000,- in 2015).

Prevent
Zorg
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Wie doet wat?
Directie BV en bestuur Coöperatie
Hans Erik van Helsdingen - Directeur bedrijfsvoering
Jaap van der Horst - Medisch directeur en huisarts
Medische commissie
Jaap van der Horst - Voorzitter, huisarts en medisch directeur
Mariska Brinkers - Kaderhuisarts diabetes mellitus
Gerard Daggelders - Kaderhuisarts hart- en vaatziekten
Philippe Salomé – Kaderhuisarts COPD
Mariëlle Durieux - Operationeel manager kwaliteit
Werkgroep diabetes mellitus type 2
Mariska Brinkers, voorzitter en kaderhuisarts DM
Mura Franssens, huisarts
Lyset Haverkamp, diabetesverpleegkundige
Anja Krikke, praktijkondersteuner
Bea Pinkert, diëtiste
Riekje van der Poel, podotherapeut
Monique Vreeken, diabetesverpleegkundige
Albert van der Wiel, internist
Grietje Rutgers
Mariëlle Durieux
Werkgroep chronische longziektes
Philippe Salomé, voorzitter en huisarts
Bep de Lange, praktijkondersteuner
Corrie Vernooij, longverpleegkundige
Hans van der Zeijden, longarts
Grietje Rutgers
Mariëlle Durieux
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Werkgroep CVRM
Gerard Daggelders, voorzitter en kaderhuisarts hart- en vaatziekten
Leonie Gilissen, praktijkverpleegkundige
Margret de Lange, praktijkondersteuner
Christine Zoutendijk, praktijkverpleegkundige
Grietje Rutgers
Mariëlle Durieux
Praktijkconsulentes
Gea van Andel, praktijkconsulente
Lyset Haverkamp, praktijkconsulente en diabetesverpleegkundige
Lola Nederhof, praktijkconsulente
Annette van Oostenbrugge, praktijkconsulente en diabetesverpleegkundige
Astrid Punt, praktijkconsulente
Karin Schoenmaker, praktijkconsulente
Monique Vreeken, praktijkconsulente en diabetesverpleegkundige
Adviescommissie diëtetiek
Ans Jansen Venneboer - Diëtiste
Hélène Gorter - Diëtiste
Laura Hilhorst - Diëtiste
Liselotte Huntink - Diëtiste
Mariëtte Hoogers - Diëtiste
Adviescommissie voetzorg
Tineke de Beer – Pedicure
Esther van Amersfoort - Pedicure
Marly van Gestel - Podotherapeut
Constant Kivits - Podotherapeut
Riekje van der Poel - Podotherapeut

Bureau
Mariëlle Durieux - Operationeel manager kwaliteit
Priscilla de Roo - Senior adviseur strategie en kwaliteit
Grietje Rutgers-Ballast - Medewerker informatievoorziening en beheer
kwaliteitsdocumenten
Els Slob – medewerker kwaliteit (nascholing)
Sabine Zuurveen - Office manager
Freelancers
Miriam de Kleijn – Huisarts adviseur, persoonsgericht werken, cvrm
Gerda Mensink – Communicatie
Christie Manintveld – (Web)redactie
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Posterpresentaties Algemene Vergadering
Met de posterpresentaties die u op de volgende pagina’s kunt zien,
werden de aanwezigen op de Algemene Vergadering in november 2015
meegenomen in de plannen voor 2016. PreventZorg zet in op een
persoonsgerichte benadering van mensen. We verleggen de focus van
ziekte en zorg meer naar gezondheid en gedrag. Dat zien we in 2016
terug in de bestaande zorgprogramma’s, waarin kwaliteit van leven en de
ziektelast die mensen ervaren veel meer het uitgangspunt vormen voor
de behandeling. Deze nieuwe manier van werken zien we ook terug in de
zorgprogramma ’s die PreventZorg in 2016 ontwikkelt: CVRM en zorg voor
kwetsbare ouderen. PreventZorg wil zorgprofessionals en patiënten helpen
om deze ontwikkeling met elkaar te maken. Dat doen we onder andere
door het inzetten van eHealth en door lokale, innovatieve projecten te
ondersteunen.
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Diabetes duur /
ontstaan complicaties
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IV

CVRM
Zorg op de juiste plek!

Persoonsgericht werken

de volgende stap

STARTKLAAR!

Patiënten in kaart brengen

Hoofdbehandelaarschap
vastleggen

Nascholing huisarts, POH,
assistent

Leefstijl

Uitvoering geven aan zorg
op de juiste plek (RTA)

Samenwerkingsafspraken
ketenpartners (diëtiste, fysiothera-

Wat gaat PreventZorg doen?
We helpen de volgende stap te zetten:

vragenlijst/
pre-consult

peut, cardioloog, internist, neuroloog)

• Opzetten van kleinschalige projecten

IZP

‘persoonsgericht werken’ | beperkt aantal
CQ index gebruiken

praktijken | co-creatie zorgprofessionals en
patiënten

PreventZorg faciliteert
Contract Achmea
Nascholing
Maken van samenwerkingsafspraken
ICT
Medische consultatie via kaderhuisarts
Protocol
Handboek

• Al doende ervaren | welke
producten + diensten geschikt voor

gezamenlijke
besluitvorming

groepseducatie

praktijkondersteuning
• Opschalen naar meer praktijken

eHealth

Q4 2015

Q1 2016

Q2 2016

PVA deel 1

Gesprekken
praktijken

Evaluatie,
voorbereiding projecten

Q3 2016

Q4 2016

Projecten individuele praktijken

Q1 2017
Evalueren
en opschalen
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E-HEALTH
voor persoonsgericht werken

Leefstijl

IN 2016 ZETTEN WE
DE EERSTE STAPPEN:
CONSULTVOORBEREIDING
COACHING
IZP

Stoppen met roken

Gezonde voeding

COMMUNICATIE

lAAgdrEmPEli

IN SAMENWERKING MET
O.A. CALCULUS

Projectmatig werken
Aansluiten bij activiteiten in de wijk
Groepseducatie

Patiënt

Professionals

Stoppen met roken
• Groepscursus > patiëntniveau
• Scholing intensief > zorgprofessional

E-COACHING
ZORGPLAN

POST
CONSULT

PGD

ZIS
APP’S
FIS
XIS

g!

Activiteiten buiten de
spreekkamer gericht op

OP WEG NAAR ...

HIS

Bewegen

PRE
CONSULT

WEARABLES

VRAGENLIJST

Bewegen
• Voor iedereen
• Aansluiten bij locale activiteiten
• Samenwerken met ketenpartners
• Beweegchallenge

fE

Ed

bA

ck

TO

EP

A

S

S

EN

COMMUNICATIE

Gezonde voeding
• Samenwerken met diëtisten
• Groepseducatie

ADMINISTRATIE

... INTEGRATIE VAN ICT
VOOR PATIËNT EN PROFESSIONAL!
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QOL
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Zorg rondom
kwetsbare ouderen

Kantelen organisatie

MAATWERK &
MEER DAN KETENZORG

PreventZorg zet in
2016 in op:
(Regionaal) systeem voor communicatie tussen
huisarts, oudere, mantelzorger en verschillende
disciplines

20 15
KETENZORG
IN DE REGIO

Raamovereenkomsten met
thuiszorginstellingen, gemeenten en
welzijnsorganisaties in de regio/wijk
Opzetten Multidisciplinair Overleg en
samenwerking Specialist Ouderen Geneeskunde
Zorginhoudelijk ondersteunen d.m.v.
protocollen, stroomdiagrammen, nascholing,
consulenten, etc.

CENTRAAL
AANGESTUURDE
KETENZORG

CONFECTIE: ‘ONE SIZE FITS ALL’

handboek
protocol
nascholing
centrale contracten
centrale aansturing
‘vinken’
financiering
kennis
expertise

Kennis delen over regionale projecten
ouderenzorg en best practices
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Bijdragen aan (regionaal) overleg met
zorgverzekeraar over structurele ouderenzorg

zorggroepen
in de regio

Vilans

SAMEN
MET
Raedelijn

CENTRAAL
AANGESTUURDE
KETENZORG

KETENZORG
IN DE REGIO

REGIONAAL MAATWERK & MEER DAN KETENZORG

Calculus

regio-analyse
regie in de regio
regiocontract
regioconsulent
regiopopulatie
regio centraal
en regio-ondersteuning op maat
regiobudget
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T 030 8700548
info@preventzorg.nl
Neptunuslaan 3, 3721 LG Bilthoven
Postbus 216, 3720 AE Bilthoven
www.preventzorg.nl

Prevent
Zorg

