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Integrale 
samenwerking 

tussen soevereine 
zorgorganisaties en 

zorgprofessionals 
moet spoedig tot 
stand komen om 
de patiënten van 

de toekomst te 
kunnen bedienen. 

Inleiding
De overheid en zorgverzeke-

raars zetten in op krimp van het 

ziekenhuisbudget. Deze nieuwe 

koers zal grote invloed hebben 

op de verhoudingen tussen 

ziekenhuizen en de eerste-

lijnszorg. In 2015 zijn zieken-

huizen volledig risicodragend 

geworden en zijn er diverse 

beleidsveranderingen doorge-

voerd, zoals de geïntegreerde 

bekostiging van ziekenhuizen 

en medisch specialisten. 

Substitutie van zorg is door de overheid als een 
van de speerpunten geagendeerd. Bestuurders 
van ziekenhuizen zullen dan ook strategieën willen 
ontwikkelen om mogelijke krimpscenario’s het 
hoofd te bieden. Zij zijn (eind)verantwoordelijk  
voor de kwaliteit van zorg en de continuïteit van 
hun organisatie. Vanuit deze verantwoordelijkheid 
kan er logischerwijs een belangenverschuiving 
richting de aanpalende eerstelijnszorg plaats-
vinden. Ziekenhuisorganisaties zullen hun invloed 
in de eerste lijn willen uitbreiden. Immers, de eerste 
lijn, met de huisarts als regisseur, zal onder invloed 
van de substitutieagenda, een nog prominentere 
rol krijgen in het zorglandschap. Het ziekenhuis 
is enerzijds afhankelijk van de verwijzing van de 
huisarts, maar van de huisartsen wordt in toenemen-
de mate verwacht dat zij het substitutiepotentieel 
onttrekken aan het ziekenhuis. 

Hier ontstaat een paradox in het streven naar 
samenwerking. En deze samenwerking is echt nodig.  
Zorgverzekeraars zullen in hun toekomstige 
contracten steeds vaker een resultaat- of inspan-
ningsverplichting opnemen om substitutie te 
realiseren en verleggen hiermee hun taakstelling 
mede naar de eerste lijn. Daar waar ziekenhuis-
organisaties worden geconfronteerd met krimp, 
moeten de eerste lijn en de huisarts in het bijzonder, 
zich voorbereiden op groei. Niet alleen zullen meer 
chronisch zieken onder regie komen te vallen van 
de huisartsen, maar ook uit andere domeinen zal de 
druk op de huisarts en de eerste lijn toenemen – te 
denken valt aan jeugdgezondheidzorg, ouderenzorg 
en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De demogra-
fische ontwikkeling van de Nederlandse bevolking 
zal de komende jaren tot een toename leiden van 
het aantal chronisch zieken en ouderen met gezond-
heids- en participatieproblemen. Dat vraagt om een 
fundamentele omslag in de wijze waarop zieken-
huizen en huisartsen op dit moment opereren. 
Nieuwe samenwerkingsvormen en coalities liggen 
voor de hand. Het aantal patiënten met chronische 
aandoeningen stijgt in de toekomst en deze 
patiënten lijden in toenemende mate aan meerdere 
aandoeningen. Dat betekent dat deze patiënten 
hulp moeten krijgen van meerdere deskundigen. 
Deze deskundigheid wordt nu nog, verspreid over 
diverse organisatorische eenheden, aangeboden. 
Integrale samenwerking tussen soevereine zorg-
organisaties en zorgprofessionals moet spoedig tot 
stand komen om de patiënten van de toekomst te 
kunnen bedienen. Het gaat om het organiseren en 
coördineren van waardegerichte zorg, gebundeld 
door verschillende deskundigen, aangeboden op een 
dusdanige manier, dat zowel inhoudelijk als proces-
matig de zorg doelmatig en van hoge kwaliteit 
is. Roset heeft ook weer in 2018 werkzaamheden 
verricht die aansluiten bij deze ontwikkelingen. 
Dit vraagt een andere visie, een overkoepelende 
benadering, gericht op samenwerking naar de 
patiënt en burger toe.

Wyco de Vries, Directeur ROSET
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Theoretisch advieskader 
van Roset
(Value-Based Health Care)

Waardegedreven zorg komt tot stand in 
een veld waar de patiënt kan kiezen tussen 
verschillende aanbieders, die ieder op hun 
eigen manier proberen waarde te creëren 
voor die patiënt. Door het dingen naar de 
gunst van de patiënt verbetert de kwaliteit 
van de zorg, worden innovaties versneld 
en wordt de zorg doelmatiger geleverd. 
Daarmee wordt er meer waar voor hetzelfde 
geld gerealiseerd. Ondernemen gaat over 
initiatief nemen om de zorg te leveren die 
nodig is, versus opvolgen van wat wordt 
gevraagd en doen wat je altijd al deed. 
Waardecreatie gaat om een onderscheidend 
aanbod voor de patiënt, in plaats van een 
uniform aanbod tegen zo laag mogelijke 
kosten. De directe verantwoordelijkheid 
voor het leveren van goede zorg ligt 
bij de professionals, ingevuld vanuit de 
professionele kennis. 

*Value-Based Health Care is het gedachtegoed van Porter 

en Teisberg, Redefining Health Care, 2005

Profiel van 
de organisatie
1.1 De visie

Visie
De visie op ons werk
De veranderende en complexere zorgvraag brengt 
grote veranderingen met zich mee voor zowel 
zorgprofessionals, zorgbestuurders als financiers. 
Binnen de huidige transities trekt de centrale 
overheid zich steeds verder terug. De regierol 
ligt bij gemeenten en bij (private) partijen zoals 
de zorgverzekeraars, die samen met burgers en 
zorgaanbieders op zoek gaan naar een nieuwe 
invulling van gezondheidszorg. De maatschappelijk 
wenselijke veranderingen in het zorglandschap 
stelt bestaande organisaties voor veranderkundige 
uitdagingen en netwerkvorming. Ook zien we in 
toenemende mate de gevolgen van personele 
competentie- en capaciteitsvraagstukken en de 
daarmee gepaarde toename van de werkdruk. 
E-health en ICT stellen ons in staat om beter en 
efficiënter integraal samen te werken. Er zijn 
steeds meer uitdagingen en vraagstukken die niet 
worden opgelost met verbeteren of optimaliseren. 
Er is behoefte aan (proces)innovatie, integratie 
van e-health in het zorgproces en stappen op het 
terrein van ICT die toegevoegde waarde heeft 
voor het zorgproces. Roset ontwikkelt zich naar 
een organisatie die expert is in het facilitairen van 
samenwerking en innovatie tussen soevereine 
organisaties en zorgaanbieders. 

Missie Roset: samen waarde toevoegen 

Onze missie is om mensen die
in de eerstelijnszorg werken, of 
met de eerstelijn samenwerken, 

beter te laten samenwerken 
en zoveel mogelijk zelf 

te laten innoveren.
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Roset staat voor samen creëren 
en verbinden
De kracht van Roset zit in het opzetten en faciliteren 
van samenwerking en innovatie tussen soevereine 
organisaties en zorgprofessionals. Tot tastbare 
resultaten komen en van daaruit de ‘match’ en de 
gezamenlijke ambities versterken tussen partners, 
dat is waar Roset voor staat!  

Roset is onafhankelijk
Roset is een netwerkfacilitator pur sang. Neemt dus 
een onafhankelijke positie in tussen zorgpartners 
en opdrachtgevers. Niet om de baas te spelen, maar 
om als onafhankelijk partner de synergie te zoeken 
en te vinden. En zo tot vruchtbare samenwerking 
te komen. 

Roset; voor samenwerking en innovatie
Dat doen we als facilitator, adviseur, 
projectprofessional of als procesregisseur met 
verstand van innovatie, samenwerking, zorg en 
ICT. Wij hebben een drive om gelijkgestemde en 
ondernemende zorginnovators, die werken voor 
- of samenwerken met - de georganiseerde 
eerstelijn - te verbinden binnen onze eigen innovatie 
academie. Dat doen we door de beste tips en de 
nieuwste inzichten over innovatie, strategie, 
zorg ICT, waardegedreven zorg (VBHC) en trends 
te delen via onze e-books, blogs, video’s, events en 

trainingen zodat mensen in organisaties zelf hun 
eigen werk, hun diensten en productportfolio en 
hun organisaties kunnen vernieuwen.

1.2 De organisatie

Roset is de regionale ondersteuningsstructuur (ROS) 
in de regio Twente. Roset levert als onafhankelijk 
adviesbureau - advies en ondersteuning. Roset is 
hierbij intermediair tussen de eerstelijnszorg-
aanbieders, hun samenwerkingspartners als 
ziekenhuizen, VVT-instellingen, Menzis, andere 
zorgorganisaties en gemeenten in Twente.

Het team van Roset*
 

Roset is een compacte organisatie waar de 
medewerkers zich richten op de logica rond 
samenwerking, visie, strategie, executie, 
innovatie, regionale huisartsen ICT, e-health en 
nadrukkelijk ook op het leiderschapsmodel in 
netwerkorganisaties. Bij het coördineren van 
samenwerkingsprocessen, projecten en portfolio’s 
voor onze opdrachtgevers, facilitairen, plannen, 
delegeren en bewaken wij alle aspecten van het 
initiatief. Hierbij is de focus gericht op de actuele 
ontwikkelingen in en rond de eerstelijnszorg en 
specifiek de situatie in Twente. Regelmatig schakelen 
we eveneens onze associés in. In wisselende 
samenstellingen werken we samen aan opdrachten. 
Bij elke vraag kijken we naar het beste team en 
organiseren we de juiste expertise.

Het ziekteverzuim binnen Roset was in 2018 
onverminderd laag en bedroeg ongeveer 0,2%. 
Om de snelheid en kwaliteit in (onderzoek) 
opdrachten te waarborgen heeft Roset haar vaste 
en flexibele team uitgebreid. Op 1 oktober 2018 
werd Nina van der Laan voor twee dagen per 
week gedetacheerd naar de zorggroep FEA. 
Op 1 december 2018 is Marie-Claire Ottenhof 
als junior adviseur aan het team toegevoegd. 
Daarmee is het team uitgebreid om de toename 
van werkzaamheden in goede banen te leiden. 
De medewerkers volgden bij- en nascholing
passend bij hun persoonlijke- en professionele 
ontwikkeling. 

1.3 Kernactiviteiten, 
werkgebied, doelgroepen 
en stakeholders

Kernactiviteiten
Elke patiënt/inwoner is gebaat bij meer 
gezondheid, betere zorgcommunicatie en minder 
gezondheidszorg. Iedereen wil zo snel mogelijk 
de juiste en beste behandeling en zo snel mogelijk 
zicht op de uitkomsten. Dat lijken open deuren. 
Maar Roset weet uit ervaring het volgende: 
Zorgaanbieders kunnen door samenwerking nog 
veel meer vooruitgang boeken in kwaliteit, in 
kostenreductie en meer doen voor de belangen 

van patiënten en zorgprofessionals. Roset helpt 
daarbij! Roset verricht met dat doel voor ogen haar 
activiteiten die in hoofdstuk 3 te vinden zijn.

Werkgebied 
Het werkgebied van Roset omvat alle Twentse 
gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, 
Hof van Twente, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, 
Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, 
Twenterand en Wierden. In Twente wonen 627.800 
mensen van wie de helft in de drie grote steden.

Stakeholders
In de ROS-beleidsregel zijn negen beroepsgroepen 
van zorgprofessionals in de eerste lijn benoemd. 
Deze beroepsgroepen zijn: apothekers, diëtisten, 
eerstelijnspsychologen, ergotherapeuten, 
fysiotherapeuten, huisartsen, logopedisten, 
oefentherapeuten en verloskundigen. Totaal zijn 
dat ongeveer 1600 zorgprofessionals in Twente. 
De werkzaamheden van Roset zijn steeds meer in 
diversiteit tussen meerdere zorgorganisaties. 
De regionale beroepsorganisaties en zorggroepen 
zijn zowel opdrachtgever als stakeholder. 
Andere belangrijke stakeholders zijn regionale 
zorgorganisaties zoals de Twentse ziekenhuizen, 
VVT-instellingen, Zorgbelang Overijssel, 
de Twentse gemeenten, Menzis, GGD Twente, 
onderwijsinstellingen en vele andere - voornamelijk 
in Twente opererende organisaties - op het gebied 
van zorg, wonen en welzijn.

Interne proces Roset
Roset werkt met vaste IT-tools ter ondersteuning 
van projectmanagement, administratie en 
klantsysteem (CRM, tijdschrijven, opdracht-
formulering). Deze tools versterken en versnellen 
het interne proces. Voor alle externe opdrachten 
wordt een opdrachtformulering gemaakt volgens 
een vast format. Naar opdrachtgevers wordt 
duidelijkheid gegeven over de scope van de 
opdracht, tijdsbesteding en de werkwijze van Roset. 
In opdrachten wordt onder meer methodieken 
als Procesregie, LeanSixSigma, Deep Democracy, 
veranderkunde en VOORT innovatie toegepast. 
Projecten worden volgens de Prince2 methodiek 
uitgevoerd en gestroomlijnd.

Roset neemt een onafhankelijke 
positie in tussen zorgpartners 

en opdrachtgevers

1-1-2018 31-12-2018

Directeur 1 1

Adviseurs 4 4

Junior adviseur 1 2

Office manager 1 1

Totaal 7 8
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Bestuur, 
toezicht & 
bedrijfsvoering

In 2018 zijn vier raad van toezicht-vergaderingen 
gehouden waarbij gewerkt is conform de 
governancecode Zorg. Daarnaast werd gesproken 
over de jaarlijks terugkerende onderwerpen als het 
jaardocument (de jaarrekening en het jaarverslag 
2017), het jaarplan en de begroting 2018 en 
relevante actuele ontwikkelingen. Waar nodig heeft 
de RvT goedkeuring verleend aan de aangeleverde 
notities en het jaardocument. De nieuwe RvT 
heeft door middel van overdracht, gesprekken 
met bestuurder en medewerkers en het lezen van 
inhoudelijke stukken zich ingewerkt. In april 2019 
is de jaarrekening besproken in het bijzijn van de 
accountant. In de vergadering van november 
2018 is er een plezierig en constructief contact 
geweest met Menzis accountmanager Eric Veldboer. 
In september 2018 heeft er met de bestuurder 
een functioneringsgesprek plaatsgevonden. 
Daarvoor zijn enkele medewerkers geïnterviewd. 
Verder is de RvT van Roset alert op integriteit. 
Er is serieus gewerkt aan de drie rollen van 
Toezichthouder, werkgever en sparringpartner. 
Er is geen belangenverstrengeling geconstateerd.  
Op enkele momenten is de RvT gevraagd om 

aan te sluiten bij medewerkersbijeenkomsten, 
gericht op de informele ontmoeting.

Al in 2016 en 2017 is er veelvuldig overleg 
gevoerd tussen de directie en de raad van toezicht 
over de toekomstige organisatiestructuur en 
de positionering, mocht Roset haar activiteiten 
(deels) onder commerciële marktconditie moeten 
voortzetten. Door de transities van de afgelopen 
jaren komen steeds meer complexe patiënten bij 
de huisarts. De zorgvraag groeit de komende tijd 
met 3,5 procent per jaar. Het personeelstekort 
staat hoog op de agenda. De werkdruk is nu 
al hoog. Door schaarste zal de urgentie - 
om het anders te organiseren - gaan toenemen. 
Roset ziet het starten van innovatie en zorg ICT 
als belangrijke speerpunten in een veranderend 
speelveld. In 2017 is Roset een strategische 
samenwerking gestart met Spyl B.V.. Met Spyl 
krijgen de medewerkers van Roset de mogelijkheid 
om ook landelijk te opereren. Wij geloven in 
specialisatie en focus - door veelvuldig te 
kunnen doen waar we goed in zijn.
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Wij geloven in specialisatie 
en focus - door veelvuldig 

te kunnen doen waar 
we goed in zijn.

2.1 Bestuur en toezicht

Roset kent een bestuurder en een raad van toezicht. 
De raad van toezicht (RvT) gebruikt de Health Care 
Governance als leidraad conform de contractuele 
afspraken met de zorgverzekeraar. Deze geeft 
richtlijnen voor een adequate- en transparante 
maatschappelijke verantwoording voor organisaties 
in de zorg. Hoewel Roset geen zorgaanbieder is, 
biedt deze code richtlijnen die ook voor Roset 
heel bruikbaar zijn.

Bestuurder
De heer W. de Vries was het gehele jaar 2018 
bestuurder van Roset. 

Raad van toezicht
De raad van toezicht van Roset bestond in 
2018 uit: mevrouw G.M.H. Haafkes (voorzitter) 
en de heer G.J. van Doornik. Per 1 april 2018 
mevrouw G.M.H. Haafkes (voorzitter) en de 
heer G.J. van Doornik afgetreden en zijn 
mevrouw M.C.B. van der Geest en de heer 
H.J.M. Rupert (Voorzitter) toegetreden tot 
de raad van toezicht.
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Net als in 
voorgaande 

jaren vormen 
de beschikbare 

regionale 
ondersteunings-

middelen de 
voornaamste 

inkomstenbron.

2.2 Bedrijfsvoering

Financiën 
Net als in voorgaande jaren vormen de beschikbare 
regionale ondersteuningsmiddelen de voornaamste 
inkomstenbron. Dit was op grond van een landelijke 
beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit 
in 2014 € 1,50 per inwoner. Twente telde op 
de peildatum 625.840 inwoners. Voor de jaren 
2015-2017 hanteert Menzis een ander beleid voor de 
inzet van de ondersteuningsmiddelen. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen een vast en een flexibel 
deel, allebei 50% groot. Voor 2017 heeft Roset voor 
het totaal een overeenkomst gekregen, waarbij het 
flexibele deel wordt ingezet als projectgeld.

Financiële prestaties 2018
In 2018 zijn de geprognotiseerde baten niet 
behaald. De baten uit ROS middelen (regionale 
ondersteuningsgelden) zijn ten opzichte van 
2017 met € 123.571,- afgenomen. De baten uit 
overige opbrengsten compenseert dit tekort. 
Het projectmatig en flexibel vergoeden van de 
werkzaamheden van Roset, in 2015 ingezet door 
de zorgverzekeraar, heeft gevolgen gehad voor 
de werkwijze van Roset. In 2018 is de omzet ROS 
middelen achtergebleven ten opzichte van de 
begroting geprognotiseerde opdrachten. In 2018 
hebben we de kosten laag weten te houden. 
We hebben nieuwe opbrengsten uit nieuwe diensten 
kunnen genereren die wij de jaren daarvoor niet 
konden bieden maar hebben toch hoger negatief 
resultaat behaalt dan was geprognotiseerd. Roset 
heeft in 2018 een nieuwe driejarige overeenkomst 
gesloten met Menzis tot 1 januari 2021. In deze 
overeenkomst is opgenomen dat Roset een 
maximaal weerstandsvermogen mag hebben 
van 25 procent van de ROS jaaromzet. Indien het 
weerstandsvermogen van de ROS uitstijgt boven het 
hiergenoemde percentage en er geen sprake is van 
een door de ROS inzichtelijk gemaakte bijzondere 
situatie, brengt de ROS dit vermogen in overleg 
binnen drie jaar terug naar ten minste het maximum. 

Huisvesting
Roset is intussen acht jaar naar volle tevredenheid 
gehuisvest aan de Deldenerstraat 61 in Hengelo in de 
Berfloborgh, een karakteristiek pand in het centrum 
van Hengelo. 

2.3 Communicatie

De website van Roset is compact en passend 
bij de positionering van Roset. Naast de website 
wordt in een besloten platform (Mett platfom) 
projecten of opdrachten met opdrachtgevers en 
werkgroepleden gedeeld. Denk aan bijvoorbeeld 
de agenda, (project)documenten en voortgang. 
In 2018 zijn vier nieuwsbrieven ontwikkeld en 
verstuurd. Met deze nieuwsbrieven informeert 
Roset de Twentse zorgprofessionals en belangrijke 
stakeholders over ‘onderhanden werk’, specifieke 
projecten, nieuwe producten en diensten en visie 
op zorg door middel van blogs en opinie. 
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Roset ontwikkelt 
zich naar een organisatie die 

expert is in de procesbegeleiding
 van samenwerking, innovatie,

 de toepassing van e-health
 in zorgprocessen en 

regionalezorg ICT ziet als een 
belangrijke hefboom.

Activiteiten, 
opdrachten en 
projecten
3.1 Inleiding

Roset wil waardegedreven impact creëren. Zo staat 
het ook in onze slogan als onderdeel van het  logo. 
De maatschappelijk wenselijke veranderingen in het 
zorglandschap stelt bestaande organisaties voor 
veranderkundige uitdagingen en netwerkvorming. 
Ook zien we in toenemende mate de gevolgen van 
personele competentie- en capaciteitsvraagstukken 
en de daarmee gepaarde toename van de werkdruk. 
Er zijn steeds meer uitdagingen en vraagstukken 
die niet worden opgelost met verbeteren of 
optimaliseren. Er is behoefte aan een nieuw en 
beter proces, innovatieve samenwerkingsvormen, 
integratie van e-health in het zorgproces en 
integratie van zorg ICT. Roset ontwikkelt zich naar 
een organisatie die expert is in de procesbegeleiding 
van samenwerking, innovatie, de toepassing van 
e-health in zorgprocessen en regionale zorg ICT ziet 
als een belangrijke hefboom.

Beleidsregel ROS
De ondersteuningsgelden betreffen macro 
beschikbare premiemiddelen voor regionale 
ondersteuning van de eerstelijnszorg. Deze gelden 
worden toegekend op basis van de NZa beleidsregel 
BR/CU-7145 Regionale ondersteuning eerstelijnszorg 
en Kwaliteitsontwikkeling. Roset ontvangt als 
voorkeursaanbieder van Menzis voor de regio 
Twente, deze regionale ondersteuningsgelden. 
De gelden worden ingezet ten behoeve van de 
inwoners van Twente en richten zich specifiek op de 
doelstellingen van de overheid ten aanzien van de 
versterking van de eerstelijnszorg. 

De ondersteuningsgelden zijn door Menzis 
opgesplitst in twee typen ondersteuning, te weten 
basis en flexibel. 

In dit hoofdstuk een overzicht van de verschillende 
activiteiten, opdrachten en projecten in 2018 
opgedeeld naar:
A. Basisactiviteiten en -opdrachten
B. Maatwerkprojecten (flexibel)

Creëer ‘een toekomst’ die mensen in beweging zet!

“Innovatie vanuit onze optiek; is het realiseren van nieuwe maakbare 
relevante en tastbare producten, diensten, processen of ‘belevingen’ 
met een levensvatbaar businessmodel”. 

Onze missie is om mensen die in de eerstelijnszorg werken, of met de eerstelijn samenwerken, 
zoveel mogelijk zelf te laten innoveren.
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3.2 Basisactiviteiten 
en opdrachten

3.2.1 Communicatie stakeholders

Roset is de Regionale Ondersteuningsstructuur 
(ROS) voor Twente. Regionaal onderhoudt Roset 
contacten met belangrijke stakeholders zoals de 
zorgverzekeraar, zorggroepen, LHV, ziekenhuizen, 
en vertegenwoordigers van de verschillende 
beroepsgroepen. Roset heeft kennis van het 
netwerk, zoekt afstemming in werkzaamheden, 
het acquireren en verduidelijken van (kandidaat) 
opdrachten en toetst de visie op zorg en gezondheid 
in Twente. Met o.a. nieuwsbrief, website, workshops, 
leergangen, blogs en bijeenkomsten wil Roset kennis 
delen en inspireren.

In 2018 werd een toonaangevend artikel van Michael 
Porter over Value Based Healthcare vanuit het 
perspectief eerstelijnszorg vertaald en aangeboden 
via de website. Het vertaalde artikel is tevens het 
begin van een reeks van zes blogs en voorbeelden 
van waardegedreven zorg vanuit eerstelijnszorg 
perspectief. Roset inspireert de eerstelijnszorg, 
toont praktische voorbeelden die aansluiten bij 
het theoretisch kader van Value Based Healthcare. 
De eerstelijnszorg heeft een belangrijke rol in het 
creëren van meerwaarde voor de patiënt. 

Blogreeks 
Blog 1 Value Based Health Care (VBHC): 
redding voor de eerstelijnszorg?
Blog 2 VBHC: Patiënten clusteren in subgroepen
Blog 3 VBHC: Maak zorgteams verantwoordelijk voor 
prestatieverbeteringen in eerstelijnszorg
Blog 4 VBHC: Waardegedreven financiering 
eerstelijnszorg
Blog 5 en 6: volgen in 2019

3.2.2 Opleiding en training

Lean Basis voor de 
eerstelijnsgezondheidszorg
Roset heeft een online training ‘Lean Basis voor 
de eerstelijnsgezondheidszorg’ ontwikkeld. 
In 2017 is deze online training ‘Lean Basis voor de 
eerstelijnsgezondheidszorg’ in combinatie met een 
workshop ‘Waardestroomanalyse’ aan een groep 
zorgprofessionals aangeboden. De reacties zijn 
positief. De algehele waardering krijgt een 8,2. 
‘Voeg waarde toe voor de patiënt, haal verspillingen 
weg en zorg dat processen slank en eenvoudig 
blijven’ - deze uitgangspunten van de Lean filosofie 
passen prima bij de eerstelijnsgezondheidszorg. 
Roset wil deze filosofie actief uitdragen. In het 
komende jaar wordt de invulling van de training 
‘Lean Basis voor de eerstelijnsgezondheidszorg’ 
verder uitgewerkt.

“In de online training is 
een goede koppeling 
gemaakt naar de zorg met 
praktische voorbeelden. 
De werkvormen in de 
workshops brengen theorie 
en praktijk bij elkaar”.
 D. DE ZWART, MANAGER EERSTELIJNSZORG HAAKSBERGEN

“Lean laat je objectief naar 
een proces kijken en het 
helder in kaart brengen. 
Daarmee kijk je ook naar de 
kern van een proces – 
de toegevoegde waarde!” 
K. LEIBBRAND, PRAKTIJKMANAGER

Ontwikkeling training informatie-
voorziening eerstelijnszorg 
In 2018 is gestart met de voorbereiding van een 
training ‘Informatievoorziening voor bestuurders 
in de eerstelijnszorg’. In 2019 wordt deze training 
voor het eerst gegeven. Recente rapporten van 
Nictiz en landelijke eerstelijnskoepels LHV, InEen 
en NHG maken duidelijk dat de eerstelijnszorg 
ICT onder druk staat en alleen op de toekomst 
kan worden voorbereid als er krachtig geïnvesteerd 
wordt in regionale oplossingen. Regionale oplos-
singen moeten door regionale coalities worden 
geïnitieerd en aangestuurd. Vanuit het ministerie 
van VWS en zorgverzekeraars worden middelen 
vrijgemaakt om dit te financieren. Veel eerstelijns-
bestuurders hebben nog weinig ervaring met de 
aansturing en organisatie van ICT. De training 
Informatievoorziening voor bestuurders in de 
eerstelijnszorg geeft bestuurders antwoord op 
vragen als: Wat betekent dit nu concreet voor mijn 
organisatie? Hoe sluiten landelijke en regionale 
ontwikkelingen aan bij de ICT van de bij hun 
organisatie aangesloten huisartsen? Hoe krijgen 
ze grip op de toenemende complexiteit van het 
applicatielandschap in de regio? Hoe voorkomen 
ze dat ze keuzes van leveranciers en andere 

zorgpartijen krijgen opgelegd? De training voorziet 
in een duidelijke behoefte bij bestuurders van 
eerstelijnszorgorganisaties. Bestuurders krijgen 
kennis en handvatten op welke manier zij als 
bestuurder invulling kunnen geven aan het regionaal 
organiseren van ICT met een goede betrokkenheid 
en draagvlak van relevante stakeholders. 

Inspiratiebijeenkomst Oakstreet – 
waardegedreven Ouderenzorg
Op 25 april gaf Dr. Griffin Myers (Co-founder en 
Chief Medical Officer Oak Street) een lezing over 
Oakstreet Healthcare. Roset zag dit als een mooie 
gelegenheid om stakeholders in de regio Twente te 
inspireren met dit unieke gezondheidszorgconcept 
en nodigde verschillende stakeholders uit.  
Oak Street Health is een uniek model van gezond-
heidszorg voor ouderen dat is gebaseerd op de 
principes van value based health care (VBHC).  
Door de organisatie van de eerstelijnszorg voor 
ouderen te veranderen, houdt Oak Street patiënten 
gezonder en is het aantal ziekenhuisopnames 
met 40 procent verminderd. Over de inspiratie-
bijeenkomst en het zorgconcept Oakstreet werd 
geblogd en een nieuwsbericht geschreven.

‘Oak Street Health is een ondernemend en 
innovatief businessmodel waardoor preventie 
loont en waardegedreven zorg voor ouderen 
geleverd kan worden.’ Op 25 april gaf Griffin 
Myers (medeoprichter) een lezing over het 
zorgconcept Oak Street Healthcare, een 
aansprekend voorbeeld van VBHC uit de VS. 
Roset zag dit als een mooie gelegenheid voor 
inspiratie en reisde met enkele genodigde 
zorgpartijen uit de regio Twente naar Nijkerk.

Wat was de aanleiding?
Veel ouderen belanden keer op keer op de 
spoedeisende hulp, omdat de zorgvraag 
onvoldoende werd gesignaleerd en men van 
incident naar incident ging. De zorg was 
gefragmenteerd en een deel van de zorgkosten 
wordt bepaald door sociale problematiek 
(denk aan eenzaamheid, geen mantelzorg). 

Uit onderzoek bleek dat een kwart van de 
ouderen (25%) verantwoordelijk is voor 83% 
van de zorgkosten. Een groep waar dus veel 
winst te bereiken moest zijn.

Zorgconcept
Oak Street Health is in 2012 opgericht als een 
netwerk van eerstelijnsgezondheidscentra, 
exclusief voor ouderen. Een Oak Street 
kliniek bevindt zich in een buurt met een 
laag inkomen, bedient tussen de 2.000 
tot 4.000 patiënten en heeft meer dan 50 
zorg- en ondersteunende professionals in 
dienst. Oak Street berust op drie principes: 
(1) een op waarden gebaseerd economisch 
model, (2) geïntegreerde gezondheid van 
de bevolking en (3) team gebaseerde zorg.

Bron: https://www.roset-twente.nl/nieuws/

oak-street-healthcare-waarde-gedreven-ouderenzorg/ 

Oak Street Healthcare: 
waardegedreven ouderenzorg
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In 2017 werden 180 
zorgprofessionals, 

bestuurders, 
financiers en andere 

stakeholders in 
het zorgnetwerk 

bevraagd op visie 
en ambities. 

3.2.3 Netwerkorganisaties voor integrale 
afstemming

Palliatieve zorg  - Patz werkgroep
Ook in 2018 was de werkgroep Palliatieve zorg 
actief. In deze werkgroep participeren de 
Netwerken Palliatieve Zorg, kaderarts palliatieve 
zorg, verpleegkundigen, ziekenhuis en FEA. 
De werkgroep wordt begeleid en ondersteund 
door Roset. In 2018 zijn drie PaTz-groepen actief, 
te weten in Hellendoorn/Nijverdal, Almelo en 
Tubbergen/Geesteren. In Ootmarsum en Hengelo 
zijn voorlichtingsbijeenkomsten geweest en de 
voorbereidingen zijn in gang gezet om te gaan 
starten. In een PaTz-groep bespreken huisartsen 
en wijkverpleegkundigen samen mensen die een 
ongeneeslijke ziekte hebben en in de laatste fase 
van hun leven zitten. In enkele PaTz-groepen neemt 
ook een geestelijk verzorger deel met Roset 
als procesbegeleider.

Opname kwetsbare ouderen 
regio Almelo 
In 2018 is het in 2017 ontworpen proces ’Opname 
kwetsbare ouderen’ geoptimaliseerd. FEA, ZGT, 
Zorgaccent, TMZ en Carintreggeland hebben 
in 2017 afspraken gemaakt rondom de opname 
van kwetsbare ouderen in regio Almelo/Hengelo, 
waaronder afspraken rondom ELV-bedden. 
Dit jaar werd gebruikt om dit proces te optimaliseren 
aan de hand van evaluatierapportages en praktijk-
voorbeelden, ondersteund door Roset. Door de 
partijen is besloten dit onderwerp onderdeel te laten 
worden van het grotere project ‘Goede Zorg voor 
Kwetsbare Ouderen’ welke start in 2019. Roset is 
procesbegeleider van dit project.

Zorgnetwerk Zenderen
Het zorgnetwerk Zenderen is een samenwerking 
tussen verschillende zorgpartijen in Twente. 
De samenwerking heeft kenmerken van een 
netwerkorganisatie. Er is geen hiërarchische 
structuur en samenwerking ontstaat op het snijvlak 
van gezamenlijke onderwerpen en belangen.

Herijking visie en ambities
In 2017 werden 180 zorgprofessionals, bestuurders, 
financiers en andere stakeholders in het zorgnetwerk 
bevraagd op visie en ambities. De aanleiding was 
dat de verwachtingen van ‘wat’ een zorgnetwerk zou 
moeten doen en wat haalbaar en realistisch wordt 
geacht, sterk uiteen liepen. De uitkomsten van deze 
vragenlijst zijn gebruikt om met de coördinatiegroep 
te komen tot een herijking van de visie en ambities.
https://www.roset-twente.nl/casus/zorgnetwerk-zenderen/

De geformuleerde ambities weken af van de 
ambities die staan beschreven in de ondertekende 
samenwerkingsovereenkomst van 6 april 2016. 
De nieuwe visie en ambities zijn gedeeld met 
de netwerkpartners. In 2018 zijn er nagenoeg 
geen activiteiten meer geweest in dit netwerk. 
De gesprekken en gezamenlijke initiatieven 
vinden nu vooral sub-regionaal plaats, rondom de 
verzorgingsgebieden van de drie verschillende 
ziekenhuizen en de huisartsenzorggroep FEA en 
THOON. Eind 2018 werd door de coördinatiegroep 
van het zorgnetwerk Zenderen besloten dat 
het netwerk wel in stand wordt gehouden en 
dat er jaarlijks een netwerkbijeenkomst wordt 
georganiseerd door de zorgpartners. 

In de bijna anderhalf jaar dat er PaTz-groepen 
bestaan, hebben de deelnemers een enorme 
schat aan kennis en ervaring opgedaan. 
Doordat verschillende specialisten hun kennis 
delen en samen bespreken, zijn de individuele 
deelnemers veel beter in staat gebleken 
mensen met ongeneeslijke ziekte die in de 
laatste fase van hun leven zitten, beter te 
begeleiden. Vooral de geestelijk verzorger blijkt 
daarbij van onschatbare waarde. Eén van de 
drie kaderartsen palliatieve zorg in Twente is 
Bernarda Heslinga. Zij is vanaf het begin nauw 
betrokken bij de PaTz-werkgroepen in Nijverdal, 
Rijssen en Almelo, waarin naast de 6 tot 8 
huisartsen en 3 tot 4 wijkverpleegkundigen, 
ook een geestelijk verzorger aanschuift. Samen 
bespreken ze dan de patiënten in het palliatief 
zorgregister bij wie iets veranderd is. 

Heslinga zit als consulent en inhoudelijk 
deskundige in de overlegrondes en is 
zeer onder de indruk van de inbreng die 
de geestelijk verzorgers hebben: “Dankzij 
hun inbreng kunnen we een laagje dieper 
gaan. Wij artsen zijn vooral somatisch bezig 
en soms ook een beetje psychisch, maar 
juist dat spirituele laagje wordt door ons 
niet altijd herkend. Doordat de geestelijk 
verzorger dan handvatten biedt, raken we 
in de gesprekken met onze patiënten vaker 
de juiste snaar, met als gevolg dat er veel 
meer onderliggende problemen aan het 
licht komen.”

Bron: https://www.roset-twente.nl/

geestelijk-verzorgers-luisteren-het-probleem-omhoog/ 

“Geestelijk verzorgers luisteren 
het probleem omhoog.”
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Whitepaper e-consult en e-health 
huisartsenpraktijk
Roset schreef een whitepaper over het gebruik van 
e-health in de huisartsenpraktijk met als doel de 
kennis over de mogelijkheden en toepassing van 
e-health te vergroten. Er bestaan veel misverstanden 
over mogelijkheden en financiering van e-health 
in de huisartsenpraktijk. In de whitepaper wordt 
een beeld geschetst van de toekomstvisie voor de 
huisartsenzorg, de mogelijkheden van e-health en 
e-consulten, de toepassing in de huisartsenpraktijk 
en de financiering van e-consult.

3.2.4. Innovatie en ontwikkeling

1. Arts Online 
In december 2016 is Roset een eigen innovatie-
opdracht gestart. Deze werd in 2017 afgerond. 
De innovatieopdracht had als doel; concepten 
ontwikkelen of nieuwe diensten ontwikkelen ter 
ondersteuning van onze ROS taken. Maar ook om 
ervaring op te doen met nieuwe methodieken die 
innovatie in goede banen kunnen leiden. Zie ook 
jaarverslag 2017. Eén van de beoogde concepten 
hebben we in 2018 uitgewerkt en naar een 
projectmatig niveau getild. In het eerste kwartaal 
van 2018 is er een innovatie-mini-businesscase 
gemaakt voor het concept Arts Online. Aanleiding 
hiervoor is het toenemende huisartsen te kort en de 
problemen rondom praktijkopvolging. 

Door de transities van de afgelopen jaren komen 
steeds meer complexe patiënten bij de huisarts. 

De zorgvraag groeit de komende tijd met 3,5 
procent per jaar. De werkdruk is nu al hoog. 
Door schaarste zal de urgentie - om het anders 
te organiseren - gaan toenemen.

Wat is het?
Het Arts Online concept brengt vraag en aanbod 
bij elkaar en is nadrukkelijk zelf geen aanbieder van 
huisartsenzorg. 

Arts Online maakt het mogelijk dat huisartsen; 
tijd en locatie onafhankelijk hun patiënten 
kunnen voorzien van huisartsenzorg. Het is een 
digitaal huisartsenzorg- en patiëntenportaal dat 
een innovatieve klantbeleving tussen huisartsen 
of praktijkondersteuners en hun patiënten 
mogelijk maakt met; een slimme chatbot, een 
geautomatiseerde basistriage, een klantvriendelijke 
virtuele wachtkamer, beeldbellen, live chat, VOIP 
bellen, video-opname van het consult voor arts en 
patiënt en nog veel meer. Het starten van een online 
consult, volledig geïntegreerd in het werkproces van 
huisartsen was nog nooit zo gemakkelijk.

Het online vinden van een waarnemer kan nu 
met gemak. Zet een waarneemverzoek uit en 
het slimme platform doet de rest. Een digitale 
marktplaats waar praktijkhouders in contact 
kunnen komen met waarnemers die fysiek of 
online willen waarnemen. Verminder de werkdruk 
en wordt geen slaaf van je eigen zorgpraktijk! 
Wil je groeien met je huisartsenpraktijk of als 
zelfstandig waarnemer? Dan is deze tool de 
sleutel van je toekomstige succes.

Arts Online | de beschikbaarheid van de bestaande 
huisartsenzorg versterken. 
• Verminder de werkdruk met een online   
 waarnemer. Voor waarneming op afstand.
• Start (deels) een virtuele huisartsenpraktijk.  
 Praktijkopvolging een probleem? Minder huis- 
 artsen voor de huisartsenpost? Doe het anders.
• Een digitale marktplaats voor vraag en aanbod  
 voor praktijkhouders en waarnemers. 
• Ruim 25% van de Nederlanders wil het. 
 Een slimme chatbot met een basistriage, 
 een virtuele wachtkamer, beeldbellen, live chat, 
 bellen en video-opnamen.
• Geïntegreerd in het werkproces van de huisarts.  
 Een gestroomlijnd online inloopspreekuur.
• Transformeer je praktijk met beschikbare   
 waarnemers. Een uniforme benadering naar  
 patiënten met innovatieve mogelijkheden 
 en technologie.

Het digitale platform Arts Online functioneert 
daarmee als facilitator van slimme zorgprocessen 
en maakt het mogelijk om onafhankelijk van het 
applicatielandschap processen in te richten. 
Dat maakt een uniforme benadering naar patiënten 
mogelijk en daarmee het ontsluiten van innovatieve 
mogelijkheden en technologie.

Gesprekken en interviews met huisartsen, huisartsen 
waarnemers, bestuurders, verzekeraars, met 
patiënt- en met burgerpanels hebben geleid tot het 
ontwikkelen van het Arts Online concept. Met een 
groep van vier huisartsen wordt het platform in 
2019 verder doorontwikkeld.

Arts Online | de beschikbaarheid van de bestaande 
huisartsenzorg versterken.
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De belangrijkste knelpunten en problemen die 
werden genoemd kwamen overeen met de diverse 
landelijke onderzoeken. Instroom SEH: toename 
ouderen, piekbelasting eind van de middag en 
weekend, had insturen spoed voorkomen kunnen 
worden? Doorstroom SEH: oudere vraagt meer tijd 
en een specifieke benadering en kennis. Uitstroom 
SEH: beschikbaarheid of capaciteit van ELV-bed. 
Dit onderzoek richtte zich op de instroom, 
doorstroom en uitstroom op de spoedeisende hulp 
vanuit het perspectief van betrokkenen SEH. Het 
is een complex vraagstuk. Het onderzoek liet zien, 
dat de meeste winst ontstaat als de instroom van 
ouderen op de SEH beperkt kan worden. Roset heeft 
het onderzoek gepresenteerd en toegelicht aan de 
stuurgroep ‘Samenwerken aan waarde’.

 

2. Flex opdrachten
Probleemschets acute ouderenzorg spoedeisende 
hulp (SEH) Medisch Spectrum Twente (MST)

Achtergrond:
In 2017 is het programma ‘Samenwerken aan 
waarde’ opgestart om bewegingen op gang 
te brengen die leiden tot het optimaliseren of 
innoveren van de transmurale ketenzorg en/
of het organiseren of coördineren van zorg naar 
de eerste lijn en/of het bevorderen van zorg op 
afstand (zelfzorg). Er werd door MST en Menzis 
met ondersteuning van Roset in een aantal 
sessies gekomen tot de formulering van een 
programmaopdracht. Binnen het Programma 
beoogde men een samenwerking met ketenpartners 
en de eerstelijnszorg in Twente. De Stuurgroep 
concentreerde zich in aanvang op (kwetsbare) 
groepen van patiënten binnen de ouderenzorg en/of 
chronische zorg en/of laag complexe zorg. Tijdens 
een werkconferentie in november 2017 werd de 

programmaopdracht door de bestuurders 
van MST en Menzis ondertekend. Ook werd 
tijdens de conferentie stil gestaan bij het thema 
transmurale ouderenzorg. Op basis van de 
uitkomsten op dit thema heeft de stuurgroep 
besloten tot een verdiepende verkenning van de 
ouderenproblematiek op de SEH.

Opdracht
Roset maakte in opdracht van de stuurgroep 
een probleemschets acute ouderenzorg SEH MST. 
De bevindingen zijn geanalyseerd op basis van 
desksearch en interviews met enkele stakeholders 
in het MST. Ouderen met een acute zorgvraag 
kwamen altijd al op de SEH. Dat is ook hoe de zorg 
in Nederland is georganiseerd. Maar door de grotere 
instroom van ouderen worden knelpunten zichtbaar 
en bovendien neemt het aantal ouderen in de 
komende jaren alleen nog maar toe.

Zorgproces ouderen - de keten “Ouderen melden zich met onduidelijkere klachten, 
uiten zich minder helder en krijgen vaak meerdere 
specialisten toegewezen voordat vervolgstappen worden 
geformuleerd. Ze hebben dus intensievere zorg nodig 
en doen dus een groter beroep op de SEH-capaciteit.” 
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De vraag aan Roset 
was duidelijk; willen 

jullie ons helpen 
met het opstellen 

van een nieuwe 
praktijkvisie?  

De situatie waarin 
de Denekampse 

huisartsen zaten, 
was ingewikkeld. 
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3. Visie- en strategietrajecten
In 2018 werd Roset door twee huisartsenpraktijken/
groepen gevraagd voor de ontwikkeling van 
visie en strategie. Passend bij de vraagstelling 
en de organisatie werden het twee verschillende 
adviestrajecten. In het kader leest u over het 
visie- en strategietraject van huisartsenpraktijk 
Joosten – Koekkoek – Olde Riekerink in Denekamp.

 

De vraag aan Roset was duidelijk; willen 
jullie ons helpen met het opstellen van een 
nieuwe praktijkvisie? De situatie waarin de 
Denekampse huisartsen zaten, was ingewikkeld. 
Ze hadden te maken met opvolging en moesten 
zich gelijktijdig richten op nieuwbouw en 
verhuizing naar een complex met meerdere 
zorgaanbieders. De mening over het gevolgde 
visietraject bij Roset is positief: “Op een 
positief kritische manier werden we bij de les 
gehouden.”

“Het begon eigenlijk toen we een nieuwe 
collega hadden aangetrokken, als beoogd 
opvolger voor één van de huisartsen,” vertelt 
Gerard Koekkoek. “We kenden hem goed 
omdat we hem zelf hadden opgeleid, maar na 

een tijdje samenwerken bleek, dat we toch 
allemaal onze eigen ideeën hadden over de 
toekomst van onze praktijk. Omdat ik zelf 
de kaderopleiding Beleid en Beheer volgde, 
herkende ik deze signalen en kwamen 
we op de gedachte dat een visietraject 
nodig was om de neuzen weer dezelfde 
kant op te krijgen. Maar duidelijk was ook 
dat iemand anders de begeleiding moest 
doen, om te voorkomen dat mijn blinde 
vlekken of mening in de weg zou staan. 
Daarbij moest ook ik mijn inbreng kunnen 
hebben. Zo kwamen we terecht bij Roset, 
dat we toch al kenden via allerlei andere 
ondersteuningsprojecten.”

Bron: https://www.roset-twente.nl/casus/1589/ 

Huisartsenpraktijk Joosten – Koekkoek – 
Olde Riekerink in Denekamp heeft dankzij 
Roset weer een heldere toekomstvisie.
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4. EGT: Expertise team geriatrie
In 2016 is het project Expertiseteam Geriatrie 
Twente gestart. De doelstelling van de inzet 
van een regionaal expertiseteam geriatrie in de 
huisartsenpraktijk is het faciliteren en ondersteunen 
van de rol van de huisarts voor complexe 
zorgvragen van thuiswonende ouderen. In 2018 
zijn alle huisartsenpraktijken gekoppeld aan één 
of meerdere specialisten ouderenzorg (SO) van 
een VVT-organisatie in de buurt. Zo kan elke 
huisarts op aanvraag een specialist ouderenzorg 
consulteren. Rekening is gehouden met bestaande 
samenwerkingsrelaties. Roset was procesbegeleider. 

5. Project ECMS (eenmalig consult 
medisch specialist)
In 2018 is de bijdrage van Roset in de realisatie 
van het project eenmalig consult medisch 
specialist (ECMS) afgerond. Er heeft een evaluatie 
plaatsgevonden met de deelnemende partijen en 
leerervaringen zijn gedeeld. Ook zijn aanbevelingen 
gedaan voor opschaling. In de regio Twente 
geven zorggroep THOON, MST en Menzis ECMS 
verder vorm. Roset heeft haar kennis en ervaring 
overgedragen naar de projectleiders van THOON 
en Menzis. Het realiseren van een dergelijke 
verandering blijkt een complex en weerbarstig 
traject, dat continu aandacht en energie vraagt 
om stappen in te kunnen zetten. 

Van het concept ECMS is een factsheet gemaakt, 
die ook voor uitleg en voorlichting aan andere 
geïnteresseerde regio’s in Nederland gebruikt 
kan worden.

6. Werkgroep Kwetsbare zwangeren
In vervolg op een eerdere opdracht die Roset in 
2017 uitvoerde om te komen tot een visie en koers 
voor de werkgroep Kwetsbare zwangeren, werd 
in 2018 de werkgroep begeleid bij de uitwerking 
van de ingeslagen weg en het voorbereiden van 
de invoering van het systeem Mind2Care. Met dit 
systeem kunnen zwangeren gescreend worden op 
risico’s en kan vervolgens passende begeleiding 
worden aangeboden. Een implementatieplan 
hiervoor is door Roset opgesteld en er is input 
gegeven voor de begeleiding van de invoering. 
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THOON is heel 
enthousiast over 

de manier waarop 
Roset heeft 

onderzocht of de 
organisatie zou 

moeten overstappen 
naar een nieuw 

programma voor 
het KOS.

7. ICT THOON
In 2018 heeft Roset een adviesopdracht voor 
zorggroep THOON uitgevoerd over de toekomst 
van de informatievoorziening in de eerste lijn 
in de regio en de rol van THOON daarin. In het 
kader van deze opdracht is een workshop gedaan 
met het bestuur en management van THOON, 
is een enquête uitgevoerd onder de huisartsen 
van THOON en zijn in de regio gesprekken 
gevoerd met diverse huisartsengroepen (hagro’s), 
medewerkers van THOON, ketenpartners chronische 
zorg, ziekenhuizen, VVT- en GGZ-instellingen 
en met Menzis. Verder is gesproken met 

vertegenwoordigers van andere regio’s en 
met leveranciers van systemen. Aanvullend 
hierop is onderzoek verricht naar de landelijke 
ontwikkelingen op ICT-gebied in de huisartsenzorg. 
De bevindingen, inclusief een vergelijking van de 
verschillende informatiesystemen, zijn vastgelegd 
in een rapportage. Hierin zijn een aantal mogelijke 
ICT-scenario’s geschetst. Op basis van deze 
rapportage heeft THOON voor de komende 
jaren een goed gefundeerde systeemkeuze voor 
ketenzorg en ouderenzorg gemaakt als basis voor 
de samenwerking met de bij THOON aangesloten 
huisartsen en ketenpartners.

Hij steekt zijn complimenten niet onder 
stoelen of banken. Directeur Cees van Dijk van 
zorggroep THOON is heel enthousiast over 
de manier waarop consultants Carin Pipers 
en Wim Derks hebben onderzocht of de 
huisartsenorganisatie zou moeten overstappen 
naar een nieuw programma voor het Keten 
Ondersteuning Systeem (KOS).
Het huidige KOS dateert uit 2012 en omdat de 
ontwikkelingen op softwaregebied ontzettend 
snel gaan, kwam binnen THOON de vraag op 
of het bestaande softwarepakket nog voldeed. 
“Voor mij was het heel logisch om Carin Pipers 
hiervoor te benaderen, omdat zij destijds ook 
al aan de basis stond van de invoering van 
dit systeem,” aldus van Dijk. “Zij heeft toen 
ontzettend veel en goed werk geleverd en 
dus wilde ik haar graag opnieuw bij deze klus. 
Dat ze nu voor Roset werkt, was een prettige 
bijkomstigheid, want daardoor kwam zij samen 
met haar collega Wim Derks heel snel met een 
passend plan van aanpak, dat uiteindelijk is 
vertaald in een offerte.”
Gevoelig “Carin en Wim voelden precies aan 
wat onze vraag was en omdat zij ervaren 
consultants zijn en de zorgsector heel goed 
kennen, waren zij zich er goed van bewust 
dat de keuze voor dit soort systemen bij 
zorgaanbieders heel gevoelig ligt. Iedereen 
heeft een mening over de verschillende 
systemen of werkt met een systeem dat op zich 
prima bevalt. Bij dit soort vraagstukken moet je 
enorm op eieren lopen, maar ik vind dat ze heel 
goed te werk zijn gegaan.”
Fraai eindproduct Ik heb me wel eens afge- 
vraagd of ze het allemaal wel zouden redden. 
Zoveel gesprekken hebben ze gevoerd. In totaal 
waren het wel een dikke dertig geloof ik. 

Met huisartsen, praktijkondersteuners, 
ketenpartners chronische zorg, 
ICT-deskundigen in ziekenhuizen, collega-
organisaties in het land, VVT-instellingen, 
leveranciers van systemen en natuurlijk 
met Menzis. Toch hebben ze ons er steeds 
heel goed bij betrokken, door heldere 
presentaties te geven over de voortgang 
en dat heeft uiteindelijk tot een heel fraai 
eindproduct geleid.”
Helder advies  De uitvoerige rapportage
 en beargumenteerde conclusies leidden 
tot een aantal heldere ICT-scenario’s. 
Op basis hiervan heeft onze raad van 
afgevaardigden ervoor gekozen de 
komende jaren nog met ons huidige 
systeem door te werken. Over enkele jaren 
zullen we dan ongetwijfeld weer eens een 
nieuw onderzoek starten.
Geduld  Dat huisartsenorganisatie THOON 
tegen die tijd weer bij Roset aanklopt, 
lijkt logisch. Cees van Dijk: “Ik ben dan 
niet meer werkzaam bij THOON en niets 
is voor de eeuwigheid, maar kan me heel 
goed voorstellen dat we hetzelfde traject 
weer met Roset willen doorlopen. Zij weten 
écht van de hoed en de rand. Ze weten 
veel van automatisering, kennen de zorg 
heel goed en weten hoe je een project 
tot een goed einde brengt. Ze hebben 
dit heel klantgericht en met veel geduld 
gedaan. Toen het even wat spannend werd 
en er extra inspanning werd gevraagd, 
was ze geen moeite teveel. Ik ben dan ook 
uitermate tevreden over de manier waarop 
ze het hebben aangepakt.”

Bron: https://www.roset-twente.nl/nieuws/

uitermate-tevreden-over-samenwerking/ 

Uitermate tevreden over samenwerking 
Testimonial – Directeur THOON
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8. ICT en FEA
Op verzoek van de zorggroep FEA heeft Roset in 
2018 geparticipeerd in een werkgroep MedMij die 
voor Twente een programma wil opzetten waarin 
pilots met Persoonlijke Gezondheidsomgevingen 
(PGO’s) van patiënten worden uitgevoerd. Een PGO 
is een digitale omgeving voor de patiënt waarin 
hij zijn eigen medische gegevens kan opslaan en 
waarmee hij digitaal kan communiceren met zijn 
zorgverleners. Dit vindt plaats in het kader van het 
landelijke MedMij programma, waarin spelregels 
worden ontwikkeld om gezondheidsinformatie veilig 
uit te wisselen tussen PGO’s van de patiënten en de 
informatiesystemen van zorgaanbieders (huisartsen, 
apothekers, ziekenhuizen e.d.). 

Verder heeft Roset op verzoek van de FEA 
huisartsen in november een informatieavond 
verzorgd over digitalisering in de huisartsenzorg. 
Tijdens deze avond is een overzicht gepresenteerd 
van voor huisartsen relevante ontwikkelingen op 
ICT-gebied, zoals de landelijke programma’s MedMij 
en OPEN en de regionalisering van de huisartsen ICT. 
Deze regionalisering betreft de keuze van regionale 
informatiesystemen voor de huisartsenzorg (o.a. 
regionaal HIS) en het opzetten van regionale 
ICT-ondersteuningsorganisaties voor huisartsen, 
zaken waar Roset veel ervaring mee heeft.

9. Gezamenlijke scholingsagenda
In maart werd Roset door de LHV-Kring, de 
zorggroepen FEA en THOON en de Twentse 
huisartsenposten gevraagd voor het project 
gezamenlijke scholingsagenda. De doelstelling van 
dit project is de implementatie van een gezamenlijke 
nascholingsagenda voor de huisartsenorganisaties 
LHV Kring Twente, HDT-Oost, HAP Hengelo, CHPA, 
FEA en THOON. Het beoogde IT-systeem is Corpio. 
In de toekomst kan hier ook de basisregistratie van 
alle Twentse huisartsen in worden ondergebracht. 
Roset is in dit project proces- en projectleider. 

10. Continuïteit Huisartsenzorg Twente
Analyse
Roset onderzocht in opdracht van de Huisartsen-
kring Twente en Menzis of er discontinuïteit van 
huisartsenzorg te verwachten is binnen nu en 
vijf jaar in de regio Twente. Onder continuïteit 
huisartsenzorg wordt verstaan: De overdracht en 
voortgang van de huisartsenpraktijk (zorg) nadat 
de huisarts stopt met zijn praktijk. Verschillende 
doelgroepen van huisartsen werden bevraagd. In 
februari 2018 werden de resultaten gepresenteerd 
van een onderzoek onder de waarneemgroep 
in Twente. In dit onderzoek werden leden van 
de Wagro Twente bevraagd op ambities en 
aandachtspunten rond praktijkopvolging. 

Stuurgroep
Op basis van de verschillende onderzoeken is een 
stuurgroep continuïteit huisartsenzorg Twente in 
het leven geroepen. In deze stuurgroep hebben 
vertegenwoordigers van de huisartsenkring 
Twente, de huisartsenposten zorggroepen THOON 
en FEA, de Wagro en Menzis zitting. Roset voert 
de procesregie in deze. De partners van de 
verschillende huisartsenorganisaties en Menzis die 
zitting hebben in de stuurgroep werken samen met 
als doel; “de huisartsencapaciteit in Twente op korte 
en lange termijn te verruimen en te waarborgen”. 
Dit wordt gedaan door:
• Ondersteuning te organiseren dat helpt bij 
 het oplossen van de ervaren problemen: urgent 
 (nu) en korte termijn (0-2 jaar);
• Onderzoek te doen naar maatregelen en 
 innovaties die bijdragen in het structureel 
 verminderen van de druk op de huisartsenzorg 
 (2-5 jaar e.v).

Door de verschillende partners zijn uiteenlopende 
ideeën geuit, deze zijn vervolgens in een bijeen-
komst getoetst aan gezamenlijk geformuleerde 
criteria. Op basis hiervan zijn acties benoemd 
die door de deelnemende organisaties worden 
opgepakt. Bovenstaand een overzicht.
 

12. Bedrijfskundige ondersteuning FEA
Op 1 oktober 2018 werd Nina van der Laan 
gedetacheerd naar de zorggroep FEA. Zij neemt 
als waarnemer tijdelijk de werkzaamheden over 
van een stafmedewerker kwaliteit en beleid en zorgt 
op die manier voor de continuïteit in verschillende 
opdrachten en projecten die door FEA
worden geïnitieerd.
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“Een PGO is een digitale omgeving voor de patiënt waarin 
hij zijn eigen medische gegevens kan opslaan en waarmee 
hij digitaal kan communiceren met zijn zorgverleners.” 

Doel / Termijn Resultaat

Urgent
Noodplan waarneming en vertrek huisarts 1.  Tijdelijke praktijkovername

Korte termijn
Begeleiding stop 2.  Ondersteuning zoeken opvolger

Begeleiding stop / start 3.  Bijeenkomst starters en stoppers

Begeleiding start 4.  Bijeenkomst starters en starters

Begeleiding praktijkoverdracht 5.  Mentorschap en ondersteuning overname

Begeleiding starters 6.  Individuele gesprekken belemmeringen waarnemers

Lange termijn
Uitbreiding ondersteund personeel 7.  Opleiden verpleegkundig specialisten
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