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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van KetenzorgNU, onderdeel van de Coöperatie ZorgNU, voor de 

versterking van de chronische ketenzorg in de regio Noordwest-Utrecht.  

Een hechte samenwerking tussen ondergetekende en het bestuur van de Coöperatie is 

onmisbaar voor de voortdurende ontwikkeling van visie om proactief in te spelen op de vele 

transities in de gezondheidszorg. 

Ontwikkeling 

In 2015 heeft een nieuw team met passie en grote inzet gewerkt aan de ontwikkeling van de 

organisatie om haar positie in de regio waar te maken. Uitdagingen waren daarbij het nieuwe 

bekostigingssysteem van de huisartsenzorg met in segment 3 prikkels voor innovatie, de 

implementatie van ketenzorg VRM op basis van een business case voor substitutie, ontwerp en bouw 

van een nieuwe website met bijbehorende huisstijl en de opzet van een HRM systeem. Daarbij is de 

uitvoering van een ouderenproject gestart in opdracht van Coöperatie ZorgNU. 

Sturen op kwaliteit 

KetenzorgNU heeft veel vertrouwen in de toekomst van ketenzorg als het model voor substitutie van 

zorg van de tweede naar de eerste lijn, maar ook voor de implementatie van zelfmanagement en 

daarmee voor substitutie van taken naar de patiënt zelf. Daarnaast neemt de kwaliteit van zorg toe 

door een toename van het aantal multidisciplinaire overleggen in de verschillende ketens, een 

verschuiving van protocollaire zorg naar persoonsgerichte zorg en door de mogelijkheid om op basis 

van betrouwbare data te sturen op kwaliteit: data driven decision making.  

Versteviging positie in de regio 

In dit veranderend zorglandschap omarmt de organisatie nieuwe projecten die de missie 

ondersteunen en vaak een innovatief karakter hebben. Daarover leest u verder in dit verslag. De 

ontwikkeling van nieuwe zorg kan niet zonder adequate IT ondersteuning. Op het gebied van 

zelfmanagement en eHealth is een uitvoerig onderzoek gedaan naar systemen in de markt, 

resulterend in een rapport ten behoeve van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Coöperatie 

ZorgNU. Met alle gedane inspanningen is het onze overtuiging dat wij op de goede weg zijn met de 

versteviging van de positie van de organisatie in de regio. 

 

Eugen Zuiderwijk, Algemeen Directeur KetenzorgNU 
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1. Strategisch beleid 

1.1. Visie en missie 
De strategische visie en missie van Ketenzorg NU zijn: 

Visie:  De huisartsen in de regio Noordwest Utrecht hebben een spilfunctie bij de hervorming van de 

keten van chronische zorg. Het resultaat moet kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg zijn dicht 

in de buurt met optimale mogelijkheden voor de patiënt om zijn eigen zorg te managen. 

Missie: Versterking van de kwaliteit van de keten door haar positie als dé instelling voor chronische 

ketenzorg in de regio Noordwest-Utrecht.  

 

1.2. ICT is basisvoorwaarde 

ICT is bij het uitvoeren van de missie een basisvoorwaarde. Optimale uitwisseling van gegevens 

tussen praktijken en andere ketenpartners is cruciaal voor het behalen van de beoogde ambities op 

het gebied van kwaliteit en ketencommitment. De realisatie van goede koppelingen tussen de 

systemen in de keten en de implementatie van een patiënten portaal voor de ondersteuning van 

eHealth passen daarbij. 

 

1.3. KetenzorgNU: 

 Gedraagt zich als een facilitaire organisatie die nieuw ontwikkelde ketenzorg contracteert en 

implementeert in opdracht van de aandeelhouders, zijnde het bestuur van Coöperatie ZorgNU. De 

verkenning en ontwikkeling van nieuwe ketens vindt plaats door de Coöperatie ZorgNU. 

 Is in de vorm van de directie verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders (AVA) en heeft als toezichthouder een Raad van Commissarissen (RvC). 

 

1.4. Doelen 
De doelen zijn opgenomen in het werkplan voor het betreffende jaar. In dit document wordt verslag 

gedaan van de behaalde resultaten van het werkplan 2015 (zie ook Hoofdstuk 2, Behaalde Doelen 

2015). 
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2. Behaalde doelen 2015 

Gezonde bedrijfsvoering 

In 2015 is met een nieuw team gewerkt aan de kwaliteit van zorg en voor een gezonde 

bedrijfsvoering. Met vier medewerkers in loondienst is gestart met een HRM systeem met vastlegging 

van functieprofielen; arbeidsvoorwaarden en functioneringsgesprekken. Tevens zijn evaluatie 

gesprekken gevoerd met medewerkers die op ZZP basis voor de organisatie werken.  

Doelen 2015 

Doelen van KetenzorgNU uit het bedrijfsplan 2015 waren: 

1. Patiëntenparticipatie middels cliëntenpanel Diabetes 

2. Implementatie van het Individueel Zorgplan (IZP) 

3. IT issues: Nieuwe website KetenzorgNU operationeel; Implementatie van Ozis Ketenbericht; 

Onderzoekrapport naar mogelijkheden van een regionaal eHealth platform 

4. Project Ouderenzorg met subsidie ZonMw uitrollen 

5. Verbetering van de indicatoren op bestaande ketens; minimaal voldoen aan normen voor variabele 

bekostiging 

6. Bedrijfsvoering binnen de begroting 

7. Inbedden van risicomanagement in de Planning & Control 

8. Ontwikkeling beleid met betrekking tot strategische samenwerking met zuster organisaties 

Om het behalen van deze doelen goed te volgen is in 2015 gestart met een vertaling in KPI’s 

(kritische prestatie indicatoren). Deze vindt u in Bijlage 1.  

Ad 5.  Bijlage 2 bevat het kwaliteitsjaarverslag met een uitgebreide beschrijving van het 

kwaliteitsbeleid en de resultaten.  

2.1   Hoe wordt de kwaliteit van ketenzorg gemonitord? 
Het PDCA-schema van KetenzorgNU heeft een aantal meerjarige kaders. De meerjarige kaders 

waarbinnen de jaarlijkse PDCA-cyclus zich afspeelt, bestaan uit:  

 De meerjaren visie van KetenzorgNU met de bijbehorende missie 

 De kernafspraken van iedere kwaliteitswerkgroep met de organisatie 

 De meerjarencontracten met de beide preferente zorgverzekeraars, gebaseerd op de meest 

actuele indicatoren uitvraag 

 De cyclische verversing van de NHG standaarden van de ketens 

 De regionale transmurale afspraken 

 De certificering volgens de Kritische Kwaliteitskenmerken (KKK’s) van de beroepsgroep voor 

zorggroepen (InEen) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

Figuur 2.1.1 PDCA-schema KetenzorgNU  
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2.2   Optimale zorg en uitkomsten 
Onderstaand is op basis van de indicatoren en normen de status te vinden van de drie ketens: DM, 

COPD en VRM. 

 

Ketenzorg DM 

 

 

Tabel 2.2.1 DM indicatoren eind 2015 

Beoordeling kwaliteit van de diabeteszorg KetenzorgNU 

Reflectie kaderarts op status van onze diabeteszorg, gebaseerd op de indicatoren 

Onze benchmark laat opnieuw een verbetering zien van de procesindicatoren. Dit volgt de trend van 

de landelijke benchmark (InEen) waarbij vrijwel alle procesindicatoren voor het vijfde 

achtereenvolgende jaar zijn verbeterd. Dat wij de normen voor variabele bekostiging hebben behaald, 

bevestigt dat de basis is gelegd voor een kwalitatief goede diabeteszorg. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aantal patiënten heel jaar in zorgprogramma, van wie
rookgedrag is vastgelegd, die roken

Aantal pat. hele jaar in zorgprogr. < 80 jr met LDL bepaald
in de afgel. 5 j met LDL-chol. < of gelijk 2,5 mmol/l

Aantal pat. heel jaar in zorgprog. met lipidenverlagend
medicament (bijvoorbeeld statines)

Aantal pat. heel jaar in zorgprog. met urineonderzoek
(porties) op album. of album/creat ratio

Aantal patiënten heel jaar in zorgprogramma < 80 jr bij
wie LDL is bepaald in de afgelopen 5 jaar

Aantal patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het
rookgedrag is vastgelegd

Aantal patiënten heel jaar in zorgprogramma met een
funduscontrole in afgelopen twee jaar

Aantal patiënten heel jaar in zorgprogramma met een
registratie van het voetonderzoek

Aantal patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie
eGFR is berekend of bepaald

Patienten met diabetes type 2 onder behandeling van
huisarts

16%

61%

69%

87%

92%

86%

88%

93%

13%

67%

82%

84%

82%

87%

12,00%

64,00%

65,00%

73,00%

81,00%

84,00%

86,00%

87,00%

92,00%

96,00%

DM INDICATOREN EIND 2015

Percentage KetenzorgNU eind 2015 Percentage KetenzorgNU eind 2014

Percentage Landelijk eind 2015
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Uiteraard zijn er aandachtspunten te benoemen. De procesindicatoren met betrekking tot rookgedrag 

en urineonderzoek vragen onze aandacht. Adequate registratie blijkt daarbij een belangrijke factor te 

zijn. De jaarlijkse spiegelbijeenkomst draagt bij aan ‘tips en trics’ om tot een adequate registratie te 

komen. Praktijken stellen zich daarbij transparant en leerbaar op. 

Door aandacht te blijven geven aan de procesindicatoren kunnen wij de basis voor kwalitatief goede 

diabeteszorg verstevigen. Tevens biedt het de ruimte om vernieuwingen te kunnen doorvoeren. Zoals 

beschreven is binnen deze meest uitgerijpte keten de meeste ruimte voor vernieuwing in het kader 

van de persoonsgerichte zorg. Het is bemoedigend om te zien dat de verschillende pilots van het 

afgelopen jaar zich vertalen in een evidente stijging van het percentage IZP ondersteunde zelfzorg. 

Komend jaar zal dit verder uitgebouwd moeten worden. 

Tot slot zal er komend jaar opnieuw aandacht gevraagd moeten worden voor het belang dat de patiënt 

de juiste zorg op de juiste plaats ontvangt. Met de komst van de RTA Diabetes Mellitus type 2 hebben 

we concrete afspraken die de praktijken ondersteunen bij substitutie van diabeteszorg. Door beter te 

registeren waar patiënten behandeld worden - in de eerste of tweede lijn - zal ons inzicht toenemen. 

Indicatoren variabele bekostiging 

De doelstelling op de indicatoren die voor variabele bekostiging in aanmerking komen de gestelde 

streefdoelen te realiseren is behaald. 

 

 
Ketenzorg DM 2015 

 
Doelpercentage  
Achmea eind 
2015  

 
Doelpercentage 
VGZ  
eind 2015  
 

 
Percentage  
KetenzorgNU  
1 jan 2016 

1. IZP Ondersteunde zelfzorg 25-75% 
en vanaf 2016 voldoen via aanvraag 
"kom verder" van ZO! 

geen 25-75% 51,00% 

2. Perc. pat. waarbij de eGFR of 
kreatineklaring bepaald 

90% 90% 91,51% 

3. Percentage met patiënten waarbij 
voetonderzoek (12 mnd) 

80% 80% 87,00% 

4. Perc. pat. waarbij met 
funduscontrole (24 mnd) 

80% 80% 85,70% 

5. Meewerken aan en toetsing 
Insights met een in 2017 gerealiseerd 
verbeterplan als voorwaarde 

ja ja gerealiseerd 

6. Eerste, tweedelijnscijfers in beeld, 
% DM patiënten in ketenzorg 

 ja 85% Doelstelling uitbouw 
populatie 2016 

 

 

Tabel 2.2.2 Gerealiseerde doelstellingen ketenzorg DM 2015 

Meer dan bij Diabetes Mellitus, is er bij COPD discussie over proces- en uitkomst indicatoren. Hoe is 

de kwaliteit valide te meten (bijvoorbeeld ziektelast of exacerbaties), de definiëring (exacerbaties) en 

in welke mate gestructureerde zorg deze parameters op korte termijn kan beïnvloeden?  

Door toetreden van vier nieuwe praktijken tot ketenzorg COPD in 2015 en de verdere aanwas van de 

in 2014 gestarte praktijken, is er een toename in aantallen patiënten. Deze aantallen laten een groei 

zien van ongeveer 300 patiënten. 
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Ketenzorg COPD 
  

 

Tabel 2.2.3 COPD indicatoren 2015 

Beoordeling kwaliteit van de COPD zorg KetenzorgNU 

Reflectie kaderarts op status van onze CODP zorg, gebaseerd op de indicatoren 

Ten aanzien van de indicatoren over 2015 scoren we min of meer conform het landelijk gemiddelde. 

Er zijn wat eenvoudige verbeterpunten in optimalisering van de jaarlijkse registratie van BMI, MRC en 

CCQ. Verder is er vermoedelijk een onder registratie van het aantal exacerbaties, gezien het ver 

onder het landelijk gemiddelde liggende aantal patiënten dat twee of meer stootkuren heeft gehad. 

Hiervoor is eerder aandacht geweest tijdens de spiegelbijeenkomst. Het is belangrijk om in de 

praktijken goed af te spreken wie de exacerbaties in Portavita registreert. De exacerbaties verlopen 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aantal COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma met
2 of meer stootkuren in de afgelopen 12 maanden

Aantal COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma, van
wie rookgedrag is vastgelegd, die roken

Aantal COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma bij
wie spirometrie (FEV1 post BD, FVC post BD, FEV1/FVC
ratio post BD, FEV1 pre BD, FVC pre BD, FEV1/FVC ratio…

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

gecontroleerd

Aantal COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma van
wie het rookgedrag is vastgelegd

Aantal COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma bij
wie functioneren (MRC | CCQ) is vastgelegd

Aantal COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma bij
wie de Body Mass Index berekend is

Aantal COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma met
inhalatiemedicatie

Aantal COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma bij
wie mate van bewegen is gecontroleerd

COPD patienten onder behandeling van huisarts

11%

39,50%

68%

69%

84%

78%

80%

75%

32%

66%

62%

91%

81%

77%

71%

85%

2%

35%

63%

68%

90%

75%

75%

76%

78%

93%

COPD INDICATOREN 2015

Percentage KetenzorgNU eind 2015 percentage KetenzorgNU eind 2014 landelijk gemiddelde eind 2015
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natuurlijk vaak buiten de POH om via HAP of SEH. Verder zijn we op de weg goede weg en, 

behoudens de paar aandachtspunten, reden om zo door te gaan. 

 

Prevalentie en substitutie  

Binnen een populatie van 82.250 patiënten is de prevalentie van patiënten met ICPC code R95 1,73% 

conform de spreiding binnen de landelijke gemiddelden. Ongeveer 7% van deze populatie wordt 

behandeld in de tweede lijn volgens de huidige KIS registratie (Keteninformatiesysteem: Portavita). 

Hierbij moet worden aangemerkt dat er sinds eind 2015 de mogelijkheid bestaat binnen het KIS de 

tweedelijnspopulatie in beeld te brengen en tevens de patiënten waar de programmatische aanpak 

binnen de ketenzorg niet van toepassing is. Hieruit volgt dat de prevalentie van tweedelijnspatiënten 

en patiënten buiten programmatische zorg in 2016 waarschijnlijk toenemen. 

Variabele bekostiging 

De doelstellingen voor variabele bekostiging zijn behaald, onderstaand zijn de specifieke resultaten te 

zien. De tabel beschrijft de situatie op 1 januari 2016, eind 2015 en komt overeen met de indicatoren 

die zijn aangeleverd aan Ineen ten behoeve van de landelijke benchmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2.4 Gerealiseerde doelstellingen ketenzorg COPD 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ketenzorg COPD 2015 

 
Doelperc. 
Achmea. 
Eind 2015  
   

 
Doelpercentage  
VGZ 
eind 2015  

 
Percentage  
Ketenzorg NU  
1 jan 2016 

1. IZP Ondersteunde zelfzorg 25-75%, 
en vanaf 2016 voldoen via aanvraag 
"kom verder" van ZO! 

   25-75% 40,00% 

2a.Percentage patiënten rookgedrag is 
vastgelegd (12 maanden) 

80% 80% 90,1% 

2b.Percentage functioneren of 
gezondheid status is vastgelegd  

70% 70% 75,00% 

3. Meewerken aan en toetsing Insights 
met een in 2017 gerealiseerd 
verbeterplan als voorwaarde 

ja ja  gerealiseerd 

4. Eerste, tweedelijnscijfers in beeld  ja ja Doelstelling uitbouw in 
2016 
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Ketenzorg VRM 
 

Eind 2015 laten de indicatoren van de nieuwste keten, ketenzorg VRM HVZ, de volgende percentages 

zien:  

 

 

Tabel 2.2.5 VRM HVZ indicatoren eind 2015 

 

Beoordeling kwaliteit van de VRM zorg KetenzorgNU 

Reflectie op status van onze VRM zorg, gebaseerd op de indicatoren 

De indicatoren VRM over 2015 laten een score zien, iets lager dan het landelijk gemiddelde. Dit is een 

goed resultaat voor een keten die pas in 2014 is gestart en implementatie problemen kende ten 

gevolge van het wegvallen van de POH-S bekostiging. Een aantal gegevens zijn nog niet betrouwbaar 

te meten, zoals het hoofdbehandelaarschap. Verbetering hiervan heeft invloed op een aantal 

gerelateerde indicatoren. De lage scores op eGFR en bloeddrukmeting hebben mogelijk te maken met 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aantal HVZ patienten met hoofdbehandelaar huisarts, maar
geen programmatische zorg

Totaal aantal patiënten bekend met HVZ

Aantal HVZ patienten met hoofdbehandelaar specialist

Aantal HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie
het rookgedrag is vastgelegd in meetperiode die roken

Aantal HVZ patienten gedurende HEEL 2015 in
zorgprogramma

Aantal HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma < 80 jr bij
wie LDL bepaald in afgelopen vijf j met LDL-chol < of = 2.5…

Aantal HVZ patienten heel jaar in zorg jonger dan 80 jaar bij
wie de LDL is bepaald in de afgelopen vijf jaar

Aantal HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma jonger dan
80 jr bij wie de bloeddruk is bepaald in meetperiode

Aantal HVZ patiënten heel jaar in zorg < 80 jr bij wie de
bloeddruk is gemeten met systolische bp < of = 140 mmHg

Aantal HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie
eGFR is bepaald in afgelopen vijf jaar

Aantal HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie
mate van beweging is vastgelegd in meetperiode

Aantal HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie
het rookgedrag is vastgelegd

Aantal HVZ patienten met hoofdbehandelaar huisarts

Aantal HVZ patiënten in zorgprogramma

19%

55%

65%

71,70%

97%

75%

83%

0%

0,90%

1,50%

14%

49%

53%

56%

59%

69%

87%

72%

78%

98,50%

99%

INDICATOREN VRM HVZ EIND 2015

percentage KetenzorgNU eind 2015 Landelijk percentage
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registratieproblemen. Dit verdient aandacht. De percentages IZP en gebruik digitaal logboek zijn een 

essentieel onderdeel van het zorgprogramma, waarvoor extra minuten POH zijn gecontracteerd. Deze 

indicatoren zijn echter nog niet opgenomen in de landelijke set van Ineen. 

Prevalentie en substitutie 

Binnen een populatie van 45.957 patiënten in de toegetreden praktijken ligt de prevalentie van 

patiënten met 2,36% lager dan het landelijk gemiddelde. De inclusiecriteria (stabiele status na 

myocardinfarct, angina pectoris, TIA, CVA aneurysma of PAV) omvatten een grotere groep dan er op 

dit moment geïncludeerd wordt. Uiteraard komt niet iedere patiënt voor behandeling in de eerste lijn in 

aanmerking. 

 

Variabele bekostiging 

Het schema voor variabele bekostiging van ketenzorg VRM ziet er als volgt uit: 

 

 
Ketenzorg VRM 2016/2017 

 
Doelperc. 
Achmea  
eind 2015  

 
Doelperc. 
VGZ eind 
2015 

 
Percentage 
KetenzorgNU  
1 jan 2016 

1. IZP en "kom verder" traject van ZO! nvt  ? 73,00% 

2. gemiddeld 0,5 mmol/liter daling van LDL/ totaal 
cholesterol na 3 jaar 

nvt  ?   

3. Percentage rokers met 10% gedaald na 3 jaar 2018  nvt   

4. gemiddelde systolische bloeddruk 5 punten 
daling na 3 jaar 

2018  nvt   

5. Meewerken aan en toetsing Insights met een in 
2017 gerealiseerd verbeterplan als voorwaarde 

2018 ja  gerealiseerd 

6. Eerste, tweedelijnscijfers in beeld 2018 ja Ja, doelstelling 
uitbouw in 2016 
en DOT 
casuïstiek 

 

Tabel 2.2.6 Variabele bekostiging ketenzorg VRM 2016/2017 
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3. Ontwikkeling en vernieuwing  

KetenzorgNU heeft in 2015 zowel geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering van de drie ketens als in de 

doorontwikkeling naar persoonsgerichte zorg bij Diabetes Mellitus. Tevens is geïnvesteerd in de 

ontwikkeling van ketenzorg kwetsbare ouderen in verwachting van toekomstige contractering. 

Alle projecten die in 2015 zijn gestart, beogen hetzelfde doel:  implementatie van IZP, als 

ondersteuning van het Multidisciplinair Overleg (MDO) en als belangrijk instrument bij het leveren van 

persoonsgerichte zorg. Patiënten faciliteren om online toegang te verkrijgen tot hun IZP is een 

volgende stap in zelfmanagement en het kunnen nemen van eigen regie voor de gebruikers die hier 

aan toe zijn. 

Hieronder treft u een overzicht van de stand van zaken van de verschillende projecten.   

 

3.1 Ouderenzorg 
 
De werkgroep ouderen heeft in 2015 meerdere malen overleg gehad. In 2015 heeft de werkgroep zich 
met twee projecten bezig gehouden: Maatwerk project ouderen MDO en ouderen module Portavita en 
het ZonMw project: Van papier naar E-Praktijk. 

Maatwerk project ouderen MDO en ouderenmodule Portavita 
De werkgroep heeft een zorgprogramma ouderen geschreven en deze is aangereikt aan alle 
praktijken in de regio. Dit zorgprogramma beschrijft de noodzakelijk integrale en multidisciplinaire zorg 
voor kwetsbare ouderen. Het model waarmee de zorg voor kwetsbare ouderen wordt geleverd is met 
alle betrokken partijen gemaakt op regionaal niveau. In de regio is daarnaast een netwerk ketenzorg 
dementie actief. 

In het Keten Informatie Systeem (KIS) is de ouderenmodule verder ontwikkeld en kan als 
communicatieplatform fungeren voor de ouderenzorg. De SO, wijkverpleging en casemanager 
dementie hebben inzage in het dossier en in het Individueel zorgplan (IZP) van de patiënt  na 
aanvraag door de huisarts. Bij een aantal praktijken is een Multidisciplinair Overleg (MDO ) ouderen 
gestart. 

ZonMw project Van papier naar E-praktijk 
In 2015 is het ZonMw project gestart: Van papier naar E-praktijk. Het project loopt door tot en met 
december 2016. De basis van het project is het Individueel Zorgplan (IZP). Dit is een plan waar de 
verschillende betrokkenen toegang toe hebben en dat regelmatig wordt bijgesteld. Het IZP wordt 
vastgelegd in Portavita waaruit rechtstreeks relevante patiëntinformatie gehaald kan worden. Het doel 
van het project is verbetering voor de cliënt, zorgverlener en organisatorisch voorwaarden creëren 
voor digitale informatie uitwisseling. 

Dit ZonMW project wordt begeleid door Vilans en door de projectleider ouderenzorg van 
KetenzorgNU. In de stuurgroep zijn de huisartsen, twee VerpleegVerzorgingsTehuizen (VVT) 
instellingen en Portavita vertegenwoordigd. Er is in 2015 een informatieavond georganiseerd die goed 
bezocht werd. Hieruit is geconcludeerd dat ouderenzorg sterk leeft onder de huisartsen. In de 
opstartfase zijn er drie pressure cooker ( Co-creatie) avonden georganiseerd. In deze drie 
werkbijeenkomsten is geïnventariseerd welke kansen en knelpunten in het online werken er zijn. 
Resultaat van deze drie bijeenkomsten was twee handreikingen voor het online werken met het IZP, 
een voor professionals en een voor patiënten/ mantelzorgers.  
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3.2   NDF Pilot persoonsgerichte zorg 

 
Doel van het Onderzoek 
Het betreft een onderzoek naar het effect van een andere gespreksmethode bij de diabetescontrole, 
gericht op persoonsgerichte zorg op basis van het patiënten profiel. 
Het model moet arts en patiënt helpen om bij de afstemming van de behandeling meer rekening te 
houden met de complexe context van iemands leven met diabetes. In het diabetesjaargesprek komen 
daarom niet alleen gezondheid gerelateerde factoren aan de orde maar ook een breed pallet 
persoonsgebonden factoren. 
 
Inclusieperiode  
Vanaf 1 november 2015 is het onderzoeksproject Persoonsgerichte zorg in acht huisartsenpraktijken 
van start gegaan.  
De planning was om gedurende 5-6 maanden patiënten in het onderzoek te includeren. Een kleine 
helft van het aantal inclusies dat werd nagestreefd is behaald. Waarschijnlijk zal het  project langer 
doorlopen. 
 
Aantal geïncludeerd patiënten  
In totaal zijn 81 patiënten in de afgelopen vijf maanden geïncludeerd (streven was 200). Het aantal 
inclusies is redelijk gelijk over de maanden. Gemiddeld werden er twee tot drie patiënten per maand 
per huisarts geïncludeerd.  
 
Positieve tussentijdse uitkomsten onderzoek  
Zowel huisartsen als patiënten zijn ronduit positief over het nieuwe diabetesjaargesprek, als opvolger 
van de gebruikelijke jaarcontrole. Die conclusie kan getrokken worden op basis van de eerste 
resultaten van het onderzoek Personalized Diabetes Care. Voor een tussenevaluatie is de volgende 
link te benaderen: 
http://www.diabetesfederatie.nl/nieuwsberichten/523-eerste-resultaten-innovatieproject-ndf-
personalized-diabetes-care  

 
Na de inclusieperiode  
Patiënten die het eerste jaargesprek hebben gehad, komen een jaar later voor hun tweede 
jaargesprek. Daarna vullen ze een vragenlijst in en eindigt hun deelname aan het onderzoek.  
De arts vult nadien ook een vragenlijst in. Binnen de kwaliteitswerkgroep diabetes wordt de voortgang 
gemonitord. 

3.3   Pilot ondersteunde zelfzorg en multidisciplinair IZP 

Binnen de keten Diabetes is de meeste ruimte voor vernieuwing in het kader van de persoonsgerichte 

zorg. Er zijn dan ook verschillende pilots ontwikkeld en georganiseerd om hiermee een start te maken. 

In samenwerking met de ROS Raedelijn is een pilot gestart  “Ondersteunde zelfzorg en 

multidisciplinair IZP”. Het gezamenlijk schrijven door ketenpartners in het Individuele Zorgplan is 

nieuw hierin, maar ook visie sessies voor het praktijkteam over zelfmanagement met communicatie 

training on the job. 

3.4   Cliëntenpanel en verbeterplan 
Voor het eerst is in 2015, samen met VGZ, een cliëntenpanel bijeenkomst georganiseerd. 
Het panel bestond uit acht patiënten in de leeftijd van naar schatting 45 – 70 jaar. Het gaat om 
mensen die voor hun Diabetes behandeld worden binnen de regio van Ketenzorg NU. Daarnaast 
waren acht zorgverleners aanwezig waarbij van iedere ketenpartner een vertegenwoordiger aanwezig 
was. Kwaliteitsmanager van KetenzorgNU, Marian Verkerk, en zorginkoper Mathijs de winter van VGZ 
waren aanwezig als toehoorder en Clientpanelbegeleider Mariette de Vries van de afdeling 
Clientcontact van VGZ was aanwezig als gespreksleider  
 

Ervaringen van patiënten en professionals  

Diverse ervaringen van patiënten en professionals kwamen naar voren. Zo blijkt de 
diabetesverpleegkundige (of POH) een uitstekend aanspreekpunt. Ook zijn de patiënten tevreden 
over de afstemming met de huisarts en positief over de pedicure. Maar bij meerdere disciplines is er 
soms te weinig afstemming; dit geeft wat wantrouwen. Onduidelijkheid bestaat over de lijnen in de 
keten (of cirkel) en (on)zinnige zorg. Patiënten weten soms niet goed waarom ze bepaalde zorg of 
verstrekkingen krijgen, bijvoorbeeld podotherapie. Zorgverleners geven ook aan dat de podotherapie 
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beter aan patiënten moet worden uitgelegd. Het digitaal logboek en het Individueel zorgplan zijn nog 
niet voldoende bekend bij de patiënten. In de praktijk heeft het digitale logboek een beperkt bereik, 
niet elke discipline in de keten gebruikt het.  
 
Verbeterplan 
Afgesproken werd dat KetenzorgNU en VGZ aan de slag gaan met de diverse verbeterpunten. VGZ 
gaat het aantal indicatoren beperken tot het aantal maximale noodzakelijke voor de landelijke dataset. 
Voor KetenzorgNU zijn de volgende verbeterpunten afgesproken: 
  

1. Vergroot de bekendheid van ketenzorg bij ketenpartners en patiënten op basis van het 
communicatieplan. Voorlichtingsmateriaal wordt actiever aangeboden aan leden en  
voorlichting aan cliënten door postermateriaal in de praktijken wordt gestimuleerd. Verder is 
door de podotherapie een folder gemaakt die in 2016 gedistribueerd wordt naar praktijken. 

2. Richt de website  meer op voorlichting, waarbij  de ervaringen vanuit het cliënten panel 
worden meegenomen. Om die reden is in eigen beheer een voorlichtingsfilmpje gemaakt. 
https://youtu.be/b4QYODD61iM 
Hierboven een link naar het concept filmpje. Het is de bedoeling dat helder wordt hoe de 
behandeling voor DM type er doorgaans uitziet in de keten. 

3. Rolt gebruik van het IZP en de online toegang verder uit. 
4. Maakt communicatie tot speerpunt bij startbijeenkomsten, spiegelbijeenkomsten en 

scholingen. 
5. Brengt het onderwerp informatiestromen in bij de vervolgbesprekingen over de  RTA’s. 

https://youtu.be/b4QYODD61iM
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4. Communicatie 

Website 

Eind 2015 is de nieuwe website van KetenzorgNU gerealiseerd en de nieuwe huisstijl gelanceerd. 

Alle informatie voor zorgverleners en voor patiënten is verwerkt op de website van KetenzorgNU. Op 

de website zijn nu overzichtelijk alle zorgverleners per keten terug vinden.  

Alle informatie op één pagina 

Voor zorgverleners én voor patiënten zijn er op de website van KetenzorgNU pagina’s ingericht met 

informatie speciaal ingericht op de behoefte. Per keten wordt een korte toelichting gegeven, de 

kwaliteitswerkgroepen en relevante documenten die bij de keten horen zijn hier te zien. Met deze 

nieuwe website wordt beoogd dat de ketenpartner, stakeholder en patiënt nog beter geïnformeerd zijn, 

het commitment uitgebouwd wordt en om verder te werken aan heldere en herkenbare communicatie. 

Daarmee is de website een cruciaal middel bij het versterken van het ketencommitment. 

Nieuwe look 

Niet alleen de website, maar ook het logo en de digitale nieuwsbrief hebben een restyling ondergaan 

zodat deze goed aansluiten op de site. De nieuwsbrief is met de websites geïntegreerd en het actuele 

nieuws is nu altijd direct terug te vinden op de website. 

Huisartsenpraktijken in de regio 

Vanaf de website van KetenzorgNU zijn alle huisartsenpraktijken in de regio met een link naar de 

praktijkwebsite goed te vinden. De leden is gevraagd vanaf de praktijkwebsite een link te maken naar 

de website van KetenzorgNU. 

Mening leden, patiënten en ketenpartners belangrijk 

Mede dankzij de input uit de persoonlijke interviews met zorgverleners en ook de bezoeken aan 

diverse praktijken in de regio met een fotograaf is de nieuwe website gerealiseerd. Maar klaar zijn we 

natuurlijk niet. Wij zien dit als een mooi vertrekpunt om de site nog beter te maken. Ideeën worden via 

de website en via de mailadressen van de medewerkers van KetenzorgNU verwerkt.  

 

 

http://cooperatiezorgnu.nl/
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5. ICT 

5.1   Privacy richtlijnen 
Eind 2015 begint de communicatie wat betreft de nieuwe privacy richtlijnen die van start gaan per 1 

januari 2016. Dan is ook de Autoriteit Persoonsgegevens in positie. Vooruitlopend hierop worden de 

medewerkerscontracten aangepast met hierin een eigen verklaring geheimhouding 

persoonsgegevens. 

5.2   Benchmark 
Zoals eerder beschreven in dit jaarverslag is eind 2014 de nieuwe extractietool van Portavita 

gelanceerd en in de loop van 2015 meer en meer in gebruik genomen. De mogelijkheid om de totale 

praktijkpopulatie in beeld te brengen rond een chronische keten aandoening is eind 2015 geboden. 

Hierdoor wordt het mogelijk om op praktijkniveau NHG indicatoren aan te leveren. Verder worden data 

volgens de landelijke standaarden uit het KIS geëxtraheerd zonder tussenkomst van personen. De 

overgang naar de nieuwe extractiemethode heeft invloed op de presentatie van trends in de data. 

5.3   Datatoets 
Om de betrouwbaarheid van de data extractie en het data verwerking proces te toetsen aan landelijke 

normen, is een datatoets uitgevoerd door de organisatie Insights. Hiermee wordt tevens voldaan aan 

de eisen voor variabele bekostiging van beide preferente verzekeraars.  

5.4   Statusrapport eHealth 
In opdracht van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Coöperatie ZorgNU is in 2015 een 

onderzoek verricht naar de mogelijkheden van een regionaal eHealth platform. Daarin is een 

verkenning opgenomen van de landelijke status van zelfmanagement en eHealth. Door middel van 

gesprekken met IT leveranciers is een inventarisatie gemaakt van het aanbod op de markt van 

eHealth platformen.  

Het onderzoek heeft een uitgebreid rapport opgeleverd (zie bijlage 3) dat in 2016 wordt gepresenteerd 

in de ALV. 

5.5   Ozis ketenbericht 
In 2015 is een begin gemaakt met het implementeren van Ozis ketenbericht. Dit is een hoogwaardige 

koppeling tussen het KIS van Portavita en de verschillende HISsen, waarbij niet alleen relevante 

gegevens vanuit Portavita naar het HIS worden gestuurd maar andersom relevante gegevens  zoals 

actuele medicatie en meetwaarden in het KIS beschikbaar zijn. De verschillende HISsen hanteren 

andere voorwaarden ten aanzien van koppeling en kosten. Deze bestaan uit eenmalige 

implementatiekosten en jaarlijkse onderhoudskosten. Na een uitgebreide inventarisatie heeft 

KetenzorgNU besloten om de implementatiekosten voor haar rekening te nemen om Ozis ketenbericht 

verder op te schalen. 
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6. Organogram en toezicht  

Raad van Commissarissen 

In het organisatiemodel van KetenzorgNU (Figuur 6.1) is gekozen voor professioneel toezicht in de 

vorm van een Raad van Commissarissen (RvC) die eind 2013 is gestart met haar taak. 

Er zijn drie dimensies waarin de RvC functies uitoefent: als toezichthouder, als werkgever en als 

adviseur.  

Naast het toezicht op de bedrijfsvoering van KetenzorgNU, heeft de RvC zich in 2015 bezig gehouden 

met onder andere de volgende onderwerpen: beoordelingskader voor het functioneren van de 

bestuurder, resultaatsbestemming van het vermogen van de B.V., strategische positie van de B.V. en 

risicomanagement. De RvC heeft de begroting 2016 en de jaarrekening 2014 goedgekeurd. De 

voorzitter heeft samen met de voorzitter van het bestuur van de Coöperatie, als aandeelhouder in de 

B.V., een evaluatiegesprek gevoerd met de bestuurder. Tevens heeft de raad in december een 

evaluatie gedaan van haar eigen functioneren.  

 

In 2015 zijn er vier vergaderingen geweest en een brainstormsessie met de Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders (AVA) en bestuurder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.1 Bestuursmodel 

 

 

De Raad van Commissarissen bestaat uit:  

 Sieb Hagoort, economisch directeur Stichting Diamuraal 

 Hendrien Witte, directeur Longfonds patiëntenvereniging 

 Joop Raams, huisarts in Amersfoort 
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7. Financiële verantwoording  

7.1   Kengetallen 
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7.2   Grafieken 
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7.3   Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) 
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Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) 
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7.4   Winst- en verliesrekening over 2015 
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Bijlage 1 - Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)  
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Bijlage 2 – Kwaliteitsjaarverslag 2015 – digitaal 

Het Kwaliteitsjaarverslag 2015 kunt u vinden op de KetenzorgNU website via de volgende link: 

http://ketenzorgnu.nl/wp-content/uploads/2016/06/Kwaliteitsjaarverslag-KetenzorgNU-2015-DEF-1.pdf  

http://ketenzorgnu.nl/wp-content/uploads/2016/06/Kwaliteitsjaarverslag-KetenzorgNU-2015-DEF-1.pdf
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Bijlage 3 – eHealth rapport – digitaal 

Statusrapport Verkennend onderzoek naar haalbaarheid van aanschaf en implementatie van een 

regionaal eHealth platform: 

http://ketenzorgnu.nl/wp-content/uploads/2016/06/eHealth-statusrapport.pdf  

 

 

 

 

http://ketenzorgnu.nl/wp-content/uploads/2016/06/eHealth-statusrapport.pdf
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KetenzorgNU is dé organisatie in de regio Noordwest-Utrecht 

voor betrokken zorgverleners in de chronische ketenzorg 

 

WWW.KETENZORGNU.NL   

 


