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Inleiding  

Voor u ligt het werkplan 2016 van Ketenzorg NU. Dit plan is onderdeel van het meerjarenbeleidsplan 

van de organisatie, gebaseerd op het strategisch beleid voor 2014 tot en met 2016 dat formeel is 

vastgesteld in het eerste kwartaal van 2014.  

In afwijking van het meerjarenplan is er in 2016  geen ketenzorgcontract voor astma en ouderenzorg.  

Ketenzorg NU is onderdeel van de huisartsencoöperatie “Zorg NU” in Noordwest Utrecht. Het bestuur 

van Zorg NU is tevens de Algemene Vereniging van Aandeelhouders (AVA). 

Visie  
Ketenzorg NU is in 2013 opgericht om de organisatie van de huidige ketens Diabetes Mellitus en 

COPD verder te professionaliseren en voorbereid te zijn op de organisatie van toekomstige ketenzorg. 

Dit vanuit de visie dat de huisartsen in de regio Noordwest Utrecht een spilfunctie hebben 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 dè instelling voor chronische ketenzorg 

in de regio Noordwest Utrecht. 

 

Leeswijzer 
Het werkplan begint met de implementatie van de bestaande ketens. In hoofdstuk twee wordt de 

stand van zaken van de ketens DM, COPD en VRM beschreven, samen met de organisatorische 

randvoorwaarden. De kwaliteitsdoelen van Ketenzorg NU in 2016 worden in hoofdstuk 2 tegen het 

licht gehouden volgens het Plan Do Check Act (PDCA) model. Het vierde hoofdstuk gaat in op 

vernieuwingen in 2016, zoals op het gebied van ICT en patiëntparticipatie. Tenslotte is in hoofdstuk 

vijf de begroting op genomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KetenzorgNU    Bedrijfsplan 2016                    
 

5 

1. Implementatie bestaande ketens  

1.1. Stand van zaken van de ketenzorg DM 

 

Grafiek 2.1.1 – Stand van zaken ketenzorg DM 1 november 

 

Bovenstaande grafiek laat de stand van zaken zien van de ketenzorg DM op 1 november 2015. De 

volgende relevante conclusies zijn vastgesteld binnen de kwaliteitscyclus DM:  

De nieuwe manier van extractie of gegevens uitspoel brengt alleen die patienten in beeld die 

gedurende het gehele jaar in ketenzorg zijn opgenomen. Dit geeft een kleine correctie op de 

indicatoren waardoor niet met voorgaande jaren te vergelijken valt. 
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Om dezelfde reden is 2015 te beschouwen jaar als nulmeting waarbij binnen de interne 

kwaliteitscyclus tevens de landelijke extractiemethode is gehanteerd. 

 

We richten de doelen op gecontracteerde en landelijk afgesproken doelpercentages die voor variabele 

bekostiging in aanmerking komen: Fundus controle en voetcontrole 80% en percentage patienten 

waarvan MDRD gemeten is 90%. De onduidelijkheid over de indicator “verdeling eerste en tweedelijn” 

lijkt te zijn opgelost waardoor dit jaar aan deze indicator kan worden gewerkt.  

 

De kwaliteitscyclus is geïmplementeerd binnen het team, de werkgroepen en binnen de 

praktijkvoering. 

 

Het percentage patienten met een IZP is dit jaar verdubbeld. Hiermee krijgt de inrichting van de 

samenwerking van de verschillende behandelaars binnen een dossier verder vorm. De IZP- en NDF-

pilotpraktijken (kwaliteitsjaarplan) leveren hier een belangrijke bijdrage aan. 

Zelfmanagement waarbij de patiënt in de keten wordt betrokken is een proces van voortdurende 

ontwikkeling. Een van de voorwaarden hiervoor is dat patiënten via het digitaal logboek uitgebreider 

toegang krijgen tot het dossier in Portavita en het Individueel Zorg Plan (IZP).  
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1.2.   Stand van zaken ketenzorg COPD 

 

Grafiek 2.2.1 – Stand van zaken ketenzorg COPD eind augustus 2014 

Bovenstaande grafiek laat de stand van zaken zien van de ketenzorg COPD op 1 nov 2015. De 

volgende relevante conclusies zijn vastgesteld binnen de kwaliteitscyclus COPD:  

De nieuwe wijze van extractie (BI Explorer) heeft bij deze keten een grotere invloed op de indicatoren 

omdat hierbij voor rookstatus, spirometrie en kwaliteit van leven meting ook een nieuwe wijze van 

registratie wordt vereist. Dit zal het komende jaar gecommuniceerd en zo nodig geschoold worden. 

 

In 2016 wordt een verdere verbetering in indicatoren verwacht. Omdat 80% van de praktijken is 

ingestroomd zal er dit jaar het grootste gedeelte van de patiënten een jaar in beeld zal zijn. 

 

We richten de doelen op gecontracteerde en landelijk afgesproken doelpercentages die voor variabele 

bekostiging in aanmerking komen: Rookstatus bekend 80%, en het percentage patienten waarvan de 

kwaliteit van leven is gemeten 70%. 

 

Astma wordt niet gecontracteerd in 2016 

 

In 2015 worden de inclusiecriteria verruimd met mengbeelden waarvan vastgesteld is dat het 

ziektebeeld meer past bij COPD dan bij Astma, mits de zorg volledig volgens de zorgstandaarden 

wordt geleverd. 

De grenswaarden bij het meten van obstructie zijn aagepast in de zorgstandaard. Hierdoor is bij een 

onbekend aantal patiënten de diagnose COPD niet meer van toepassing. De werkgroep COPD gaat 

zich buigen over mogelijke implicaties.  
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1.3.   Stand van zaken ketenzorg VRM 

 

Grafiek 2.3.1 – Stand van zaken ketenzorg VRM eind augustus 2014 

Bovenstaande grafiek laat de stand van zaken zien van de ketenzorg VRM op 1 november 2015. De 

volgende relevante conclusies zijn vastgesteld binnen de kwaliteitscyclus VRM:  

Inmiddels zijn de eerste 950 patiënten succesvol geïncludeerd in de nieuwe keten. 

 

Met beide preferente zorgverzekeraars is een contract afgesloten. 

Er zijn met een van de verzekeraars resultaatsafspraken voor de loop van 3 jaar gemaakt op de 

volgende uitkomst indicatoren: 

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

2. Percentage rokers met 10% gedaald na 3 jaar 

3. gemiddelde systolische bloeddruk 5% punten daling na 3 jaar 

 

Alleen patiënten met een doorgemaakte hart –en/of vaatziekte zijn geïncludeerd voor secundaire 

preventie 

Voor 2016 wordt de populatie met Verhoogd Vasculair Risico (VVR) nog niet gecontracteerd 

 

Duidelijke afspraken zijn nodig tussen huisarts en POH welke patiënten moeten worden opgeroepen 

voor het programma. 

Concrete afspraken zijn nodig met vakspecialisten over substitutie en hoofdbehandelaarschap. 

Afspraken met de tweedelijn met betrekking tot substitutie zijn geformaliseerd en krijgen meer gewicht 

door deze op regionaal niveau te maken (RTA’S).  
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1.4.   Organisatorische randvoorwaarden 
Hieronder volgt een puntsgewijze opsomming van zaken die zijn geregeld om goede kwaliteit te 

leveren in de ketenzorg en om te voldoen aan de contractuele en verantwoordingseisen van de 

ziektekostenverzekeraars. In Noordwest Utrecht zijn zowel VGZ als Achmea preferent. Dit bemoeilijkt 

het contracteerproces en de implementatie van eenduidige zorgstraten.  

Zorgverleners betrokken bij afspraken voor geleverde Ketenzorg 

Deelnemende leden zijn 9 lokale coöperaties (voormalige Hagro’s) van Woerden tot Mijdrecht met aan 

de rand de Vecht-gemeenten. Het gezondheidscentrum Maarssenbroek heeft haar eigen ketenzorg 

contracten met de zorgverzekeraars. De lijst met zorgverleners wordt indien van toepassing elk 

kwartaal aangeleverd aan VEKTIS. 

Klachtenregeling 

Er is een externe klachtenregeling aanwezig en deze is opvraagbaar bij Ketenzorg NU. De patiënten 

worden geïnformeerd hierover via de eigen huisartsenpraktijken.  

Afspraken met tweede lijn over verwijsgedrag en consultfunctie 

(zie bijlage 1) 

Ketenzorg NU is zich bewust van het effect van dubbele declaraties. Er worden hierover afspraken 

gemaakt met de betreffende specialisten van de omliggende ziekenhuizen. Voor 2016 is samen met 

acht andere zorggroepen een raamovereenkomst gesloten met drie ziekenhuizen in de regio Utrecht. 

Voor de ketens COPD, Diabetes en CVRM zijn regionale transmurale afspraken (RTA’s) gemaakt 

tussen specialisten en kaderartsen. Aandachtspunt hierbij blijft de rol van de patiënt. De praktijken 

bespreken de terug verwijzing met de patiënt en de tweede lijn. De patiënt is niet altijd bereid om de 

chronische zorg via de huisarts te verkrijgen. De terugverwijscriteria zijn ook opgenomen in de RTA’s. 

Daarnaast zullen we nog een aantal specifieke Service Level Agreements afsluiten met specialisten 

voor de businesscase VRM (zie verder hoofdstuk 3). Ketenzorg NU kan alleen verantwoordelijk zijn 

voor die patiënten, waarvan de huisarts hoofdbehandelaar is.  

De regionale ziekenhuizen waarmee samen gewerkt wordt in het gebied Noordwest Utrecht en 

waarmee een RTA is afgesloten zijn: 

 

Zuwe/Hofpoort ziekenhuis   

Longartsen, (vasculair)internisten en cardiologen 

Polanenbaan 2, 3447 GN te Woerden 

 

Sint Antonius ziekenhuis   

Longartsen, (vasculair)internisten en vakspecialisten 

Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein 

Wijze waarop bevoegdheden zijn belegd en aansturing plaatsvindt 

De directie van Ketenzorg NU is verantwoordelijk voor de onderhandelingen over de contracten met 

zorgverzekeraars en de ondercontractering van zorgverleners. De directie en het management voeren 

onderhandelingen met alle betrokken partijen.  

Werkzaam voor de organisatie zijn een algemeen directeur; een projectmanager/accountmanager; 

een kwaliteitsmanager, twee POH’s (deskundig op het gebied van KIS gebruik), een secretaresse, 

een financieel administrateur en een communicatiemedewerker.  

 

De verdere aansturing naar de praktijken toe wordt vormgegeven via de kwaliteitswerkgroepen voor 

DM, COPD en VRM en de kwaliteitsmanager. De werkgroepleden (zorgprofessionals) hebben een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Ketenzorg NU. 

 

De deelnemende huisartsen hebben een contract afgesloten met de lokale coöperaties huisartsen. 
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Daarin zijn alle randvoorwaarden en verplichtingen opgenomen die betrekking hebben op de 

praktijkvoering met betrekking tot  

DM type II en COPD. En vanaf 2016 geldt hetzelfde voor VRM.  

Verantwoordelijkheden betrokken aanbieders binnen de zorggroep 

Alle betrokken partners leveren de zorg die noodzakelijk is voor de kwaliteit van zorg aan de patiënt. 

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt en deze zijn vastgelegd in het Diabetes Mellitus, COPD en VRM 

zorgprotocol. Tevens zijn de afspraken vastgelegd in een Service Level Agreement die elk jaar met 

betrokken ketenpartners wordt besproken. Allen werken met toestemming van de patiënt in het Keten 

Informatie Systeem (KIS: Portavita). Alle aanbieders zijn indien van toepassing ingeschreven in het 

kwaliteitssysteem van de eigen beroepsgroep. 

Samenwerking ketenpartners t.b.v. ketencommitment 

Er zijn inhoudelijke werkgroepen Diabetes Mellitus en COPD werkzaam in het werkgebied en tevens 

een werkgroep VRM. De inhoudelijke werkgroep komt minimaal vier keer per jaar bijeen en heeft een 

multidisciplinair samenstelling. In deze werkgroep nemen deel; namens de beroepsgroepen in de 

regio: 

 Kaderhuisartsen 

 Twee huisartsen uit het werkgebied 

 Een bestuurslid dat de kwaliteit in zijn/haar portefeuille heeft 

 POH 

 Longartsen, internisten en cardiologen 

 Diëtisten 

 Podotherapeuten 

 

De werkgroep wordt voorgezeten door de kwaliteitsfunctionaris/ kwaliteitsmanager en wordt tevens 

ondersteund. Alle ketenpartners zijn bekend met het Diabetes Mellitus protocol, het COPD protocol en 

het VRM protocol van Ketenzorg NU en indien daar aanpassingen in zijn worden deze ook met 

betrokkenen besproken. Er zijn contracten met de ketenpartners en twee maal per jaar vindt er een 

evaluatie plaats. Tevens zal er in 2016 opnieuw aandacht zijn voor het opstellen van multidisciplinaire 

indicatoren met de ketenpartners. Deze indicatoren betreffen dan  

de geleverde zorg van de keten. Daarnaast worden opnieuw ten behoeve van het zorgprogramma 

COPD de multidisciplinaire overleggen (MDO ’s) met lokale ketenpartners georganiseerd, onder 

andere in de vorm van een carrousel.  

Registratie van verleende zorg 

Ketenzorg NU heeft bewust gekozen voor een KIS (Keten Informatie Systeem). Op deze manier kan 

eenduidig worden geregistreerd. Alle andere ketenpartners zijn hierbij betrokken. De patiënt wordt 

verwezen via het KIS zodat de ketenpartner ook toegang heeft tot het EPD van de patiënt voor het 

deel dat relevant is voor zijn behandeling. De zorggroep is aangemeld bij het CPB register voor dit 

deel van zorg. 
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Zelfmanagement en participatie van de patiënt in de keten 

Om de gezamenlijke besluitvorming in de spreekkamer om te zetten in een individueel zorgplan 

(IZP) dat voor de patiënt en alle zorgverleners in de keten beschikbaar is dient te worden voldaan 

aan een aantal randvoorwaarden. Het portaal dient voor iedereen digitaal beschikbaar en 

gebruikersvriendelijk te zijn. Het zorgplan dient onderdeel te zijn van het portaal dat 

zelfmanagement optimaal kan ondersteunen. Onderzocht wordt welk portaal aan deze eisen 

voldoet. Mogelijk zal een nieuw portaal ontwikkeld en geïmplementeerd moeten worden (zie verder 

4.1.3 Regionaal eHealth platform). In de management informatie zal gebruik hiervan zichtbaar 

moeten zijn. De afspraken over de inzet van het portaal worden contractueel vastgelegd (zie 

bijlage 2 overeenkomst digitaal logboek 2014, het contract wordt nog herzien in 2016). Voor 

zorgverleners en patiënten zal voldoende scholing en tijd georganiseerd moeten worden om deze 

nieuwe werkwijze te implementeren in de dagelijkse routine. 

Sturing richting aangesloten zorgaanbieders  

Alle praktijken ontvangen jaarlijks een schriftelijke rapportage uit het managementsysteem van het 

KIS. In deze rapportage wordt de praktijk vergeleken met de totale zorggroep en wordt er een 

advies uitgebracht. Tevens vindt er één keer per jaar per keten een spiegelinformatie avond plaats 

waar de cijfers van de totale ketengroep worden gepresenteerd. Ook op praktijkniveau wordt 

feedback gegeven. Uit de cijfers worden de aandachtspunten geformuleerd en wordt daar actief 

een scholing op aangeboden. Ketenzorg NU werkt met de kwaliteitscirkel voor het optimaliseren 

van ketenzorg. In dit kader zijn de directeur en kwaliteitsfunctionaris in 2013 gestart met het 

bezoeken van alle praktijken binnen de zorggroep. Een nieuwe ronde wordt gepland in 2017. 

Tijdens deze bezoeken kwamen knelpunten, succesverhalen, indicatoren, zelfmanagement en in- 

en externe communicatie aan bod. Van deze bespreking is verslag gemaakt. Knelpunten worden 

zoveel mogelijk opgelost door het team van Ketenzorg NU. Daarnaast zal er doorgaans één 

onderwerp gekozen worden voor het verbeterplan. Deze intensieve aanpak heeft als doel effectief 

te kunnen sturen op kwaliteit van zorg en op de normen voor variabele beloning. 

Sanctiemiddelen zorggroep  

Ketenzorg NU heeft ervoor gekozen de terugvordering van dubbele of onterechte declaraties 

contractueel vast te leggen. Het achterblijven van zorginhoudelijke prestaties wordt in eerste 

instantie bijgestuurd door feedback gesprekken met concrete verbeterafspraken.   
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2. Kwaliteitsjaarplan volgens PDCA 

Hoewel doorgaans ingezet voor kort cyclische verbeter acties wordt hier de jaarlijkse kwaliteitscyclus 

aan de hand van de PDCA cyclus. Bij het doorlopen van de kwaliteitscirkel, volgens het Plan Do 

Check Act (PDCA) model, formuleert Ketenzorg NU haar doelen. Daarbij wordt de volgende 

procedure gevolgd. De doelen voor 2016 ontstaan uit de verbeterpunten vanuit de volgende bronnen: 

 de kwaliteitsjaarverslagen van de ketens Diabetes, COPD en VRM 

 kwaliteitswerkgroepen 

 zelfevaluatie van de organisatie 

 actuele landelijke ontwikkelingen 

 actuele contracteisen 

 KKK’s (zie bijlage 4) 

 

Vervolgens worden de verschillende punten en onderwerpen door het Management Team (MT) van 

Ketenzorg NU geprioriteerd.  

Op basis hiervan wordt door directie en kwaliteitsmanager het kwaliteitsbeleid vastgesteld. Dit beleid 

sluit aan bij de visie en de missie van Ketenzorg NU. 

 

Figuur 3.1 PDCA model  
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2.1   Plan (actuele situatie en KKK’s) 
Dit betreft de actuele situatie en de selectie van prioriteiten en kwaliteitskenmerken. (zie bijlage 5) 

Met de zorgverzekeraars zijn op basis van indicatoren rapportages van Zilveren Kruis Achmea 

verbeterplannen opgesteld (zie bijlagen 3 en 4) 

Vanuit de nieuwe systematiek van VGZ en Achmea voor variabele beloning bevat dit jaarplan ook de 

ambitie om verder te verbeteren op de normen voor variabele bekostiging. Deze S3 bekostiging loopt 

in 2016 en 2017 door. Deze doelen liggen dichtbij de door het MT geformuleerde voornemens. De 

verwachting is dat deze beloning voor de praktijken een extra stimulans is om de kwaliteit verder te 

verbeteren.  

2.2. Do (doelen en normen) 

Voor achterblijvende praktijken is er een stappenplan voor scholing, extra feedback en advies. 
Hiervoor zijn twee super praktijkondersteuners aangesteld en opgeleid. Een laatste stap is het 
contractueel terugvorderen van uitbetaalde gelden.  

 

Scholing en onderzoek per keten DBC 
Voor de praktijken die starten met ketenzorg COPD zal scholing IMIS en CASPIR en MRC en CCQ 

scholing in Portavita en digitaal logboek worden aangeboden. Vanwege de start van de 

resultaatsafspraken op ketenzorg VRM zal een nulmeting worden gedaan. Een deel van de praktijken 

is nog niet gestart met ketenzorg VRM. Als deze praktijken instromen worden startscholingen 

georganiseerd.(zie bijlage 6: scholingsplan) Dit wordt zoveel mogelijk in samenwerking met de 

werkgroep deskundigheidsbevordering (WDH) van Coöperatie Zorg NU georganiseerd om dubbele 

tijdsinvestering van de leden te voorkomen en waar mogelijk de krachten te bundelen. De praktijken 

kunnen ook in 2016 weer intekenen op de Stoppen Met Roken cursussen, de Langerhans Cursus en 

Motivational Interviewing. De kwaliteitswerkgroepen worden het komende jaar multidisciplinair gevoed 

vanuit de verschillende ketenpartners. Beoogt wordt om indicatoren met ketenpartners te formuleren 

binnen de multidisciplinaire kwaliteitswerkgroep. Daarbij zetten we in op die indicatoren die relevant 

zijn voor de ketenzorg en al in het kwalificatiesysteem van de beroepsgroep worden aangeleverd. Ook 

worden in 2016 de ketenpartners opnieuw uitgenodigd bij de organisatie van de spiegel 

bijeenkomsten.  

2.3. Check (resultaten en indicatoren) 

De resultaten zijn te vinden in de kwaliteitsjaarverslagen 2014 en 2015 Diabetes, COPD en VRM, met 

daarbij een waardering en evaluatie van de geleverde zorg.  

 

Blijvende aandacht voor ICT knelpunten en koppeling met de systemen van de leden is nodig. Ozis 

ketenzorgbericht wordt geïmplementeerd om meer en betere uitwisseling van gegevens tussen HIS en 

KIS te faciliteren.  

2.4. Act (initiatieven en oplossingen) 
Dit betreft verbeteracties die voortkomen uit de evaluatie in de jaarverslagen. Hierin worden de 

gewijzigde kwaliteitseisen van de zorgverzekeraar en beroepsvereniging (Ineen) meegenomen.  

Het betreft de volgende acties: 

 Met behoud van aandacht voor de interne processen van ketens wil Ketenzorg NU cijfers 

aanleveren voor de landelijke benchmark. Deelname aan de toetsingsprocedure van "Insight" is 

aangevraagd. 

 Communiceren van in- exclusie in de keten als oplossing voor de mengbeelden, zorgweigeraars 

en wisselende obstructiewaarden bij COPD. 

 Jaarlijkse MDO verplichting voor COPD ondersteunen en verslagformat MDO hiervoor inzetten. 

 Integrale Implementatie van het communicatieplan uit 2014. 
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 Verder vergroten van het ketencommitment (zie bijlage 5) 

 CIT traject vervangen door scholingsverplichting en op verzoek ondersteuning door super POH 

nu alle geïnteresseerde praktijken zijn gestart met COPD. 
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3. Versterking ketencommitment (bijlage 7) 

3.1 Website  
Website voor patiënten 
Het belangrijkste onderdeel uit het integrale communicatieplan 2014 is de vernieuwing van de 
website. Het doel is de nieuwe website zo in te richten dat het de verschillende bezoekers helder 
informeert en de huidige en toekomstige ontwikkelingen van Ketenzorg NU goed ondersteunt.  

Website voor leden 
De website is tevens een middel om ketencommitment te vergroten en de betrokkenheid van leden bij 
de ketenzorg te stimuleren. Het is de plek waar werkafspraken en documenten te vinden zijn, waar de 
keten en de mensen in beeld zijn gebracht en waar alle relevante nieuws te vinden is, door integratie 
van de nieuwsbrief met de site. 
 

3.2 Versterking ketencommitment: Patiënten perspectief 

Regionaal eHealth platform 
In opdracht van de ALV van Coöperatie Zorg NU is een onderzoek verricht  naar de stand van zaken 
met betrekking tot e-health, IT Architectuur en op de markt beschikbare IT-oplossingen. Ketenzorg NU 
ziet eHealth als een belangrijke randvoorwaarde voor zelfmanagement. In januari 2016 is het 
onderzoeksrapport gereed en zal het worden gepresenteerd aan de ALV voor een besluit over de 
volgende fase. Daar is financiering voor door middel van een budget dat via de ROS beschikbaar is. 
Uit het onderzoeksrapport komt naar voren dat er twee denkbare ontwerp richtingen zijn. Een ontwerp 
vanuit het perspectief van de zorgprofessional met een eHealth portal als tool tijdens de behandeling 
en daarnaast één ontwerp vanuit de patiënt als beheerder van zijn eigen PGD. (zie bijlage 8) 

Zelfmanagement en eHealth 
KIS leveranciers en andere aanbieders werken al enige tijd aan portalen voor eHealth toepassingen 
waarbij bijvoorbeeld diabetes zelfmetingen en vragenlijsten rechtstreeks in het KIS en HIS 
geregistreerd worden. Online toegang voor patiënten is een landelijke randvoorwaarde om 
persoonsgerichte zorg en ondersteunde zelfzorg in Nederland tot een succes te maken. De vier grote 
verzekeraars en verschillende belangenorganisaties voor zorgverleners (waaronder Ineen) en 
belangenorganisaties voor patiënten werken samen in de coöperatie ZO! (Zelfzorg Ondersteund), 
opgericht in november 2013. ZO! biedt een “scan en plan” om zelfmanagement en persoonsgerichte 
zorg op grote schaal te implementeren en te certificeren. Naast eHealth platform toetsing is dit jaar 
ook de scan op zelfmanagement ondersteuning van zorggroepen namens de preferente verzekeraars 
geïntroduceerd. Daarnaast heeft Ineen dit als vereiste opgenomen in de KKK’s van 2016. De 
verwachting is dat Ketenzorg NU als voorloper in het ontwerpen van eHealth op maat, ruimschoots 
voldoet aan deze toetsing. 

Zelfmanagement ondersteunen 
Zelfmanagement kan ook betekenen dat patiënten zorgtaken overnemen, zoals bijvoorbeeld een 
tussentijdse controle, om zo hun eigen proces te monitoren en minder afhankelijk te zijn van de 
zorgaanbieder. Slechts een klein deel van de populatie wil en kan dit al. Hoe identificeren we de 
mensen die in dit vergezicht voor zelfmanagement passen? En hoe gaan deze mensen concreet hun 
streefdoelen uitwerken, metingen doen en in overleg hun gezondheid monitoren? Hoe past dit binnen 
de werkprocessen in de dagelijkse praktijk en hoe houden we de tijdsinvestering en scholingen voor 
de zorgverleners betaalbaar? Binnen het implementatieplan zullen hierop een aantal antwoorden en 
doelen worden geformuleerd. Ketenzorg NU zet in op uitrol van het Individueel Zorgplan, zo mogelijk 
binnen een regionaal eHealth platform. Als niet voor een regionaal eHealth platform wordt gekozen, 
zullen we de bestaande online toegang optimaliseren tot het IZP in het KIS systeem.  
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Mindshift 
Voor zorgprofessionals betekent de omwenteling van ziektegericht behandelen naar het coachend 
begeleiden van patiënten naar zelfmanagement echter een forse mindshift. Voor patiënten geldt vaak 
hetzelfde. Persoonsgerichte zorg zoals deze ontwikkeld is uit het Chronic Care Model en Guided Care 
model vraagt ruimte binnen de zorginkoop en bij de ICT-ondersteuning. (zie ook E-Health monitor 
2015. Er lopen op dit moment meerdere pilots vanuit verschillende invalshoeken met dit doel.  

De NDF pilot persoonsgerichte zorg 
De NDF pilot persoonsgerichte biedt met vragenlijsten een betere consultvoorbereiding en inzicht in 
de zelfmanagementvaardigheden van de patiënt. Als je als behandelteam zicht krijgt op de context 
waarin de patiënt zich beweegt maakt dit de besluiten die je samen met de patiënt neemt 
doelgerichter. Deze meer coachende benadering vraagt om een andere insteek tijdens de 
spreekuurcontacten en eHealthcontacten; Het nieuwe gespreksmodel. Binnen Ketenzorg NU noemen 
we dit “het nieuwe zorgwerken”. De NDF pilot persoonsgerichte past hier uitstekend in en de 
pilotpraktijken geven hiermee een nieuwe impuls aan de zorg voor diabetespatiënten.  

De pilot multidisciplinair IZP 
Door shared Decisionmaking in de spreekkamer te stimuleren ontstaat het juiste klimaat voor meer 
zelfmanagement. Als het individueel zorgplan hiervoor wordt ingezet ontstaat daarnaast meer 
maatwerk. De streefwaarden staan dan minder op de voorgrond. In deze pilot met Raedelijn wordt het 
multidisciplinaire IZP ingevuld door de huisarts, de POH, de diëtiste en de podotherapeut. 

 

Scholing (zie bijlage 6) 
Om persoonsgerichte zorg concreet te maken vormen de bovenstaande pilots de input voor passende 
scholing en begeleiding. Er worden opnieuw verschillende bijeenkomsten en scholingen gepland voor 
POH, huisartsen en ook voor patiënten. Met hierbij de zorgmodule zelfmanagement als onderdeel van 
de landelijke zorgstandaard ketenzorg DM en ketenzorg CVRM en de White paper “persoonsgerichte 
zorg ”van Vilans als onderlegger. Hiervoor volgen we de ontwikkelingen van scholingsaanbod binnen 
de afdeling ‘tooling’ van ZO!. De afgelopen jaren aangeboden cursussen Motivational Interviewing en 
de oefenrondes IZP zijn daarbij een goed vertrekpunt om door te ontwikkelen tot cursussen online en 
IZP implementatie. De inhoudelijke ketenscholingen worden zoveel mogelijk multidisciplinair 
georganiseerd en tegen gereduceerd tarief of kosteloos aangeboden uit kwaliteitsoverwegingen. 
Daarnaast vormen scholingen extra contactmomenten voor kwaliteitsafstemming en 
ketencommitment.  

Patiëntenvertegenwoordiging 
Patiëntvertegenwoordiging is een apart aandachtspunt bij de geschetste ontwikkeling. Ketenzorg NU 
gaat deze in overleg met patiëntenverenigingen van de zorgstraten verder ontwikkelen. De organisatie 
ziet daar een rol voor deze verenigingen weggelegd. Er zijn reeds contacten met deze partijen en er is 
enige kennis en kunde wat betreft patiëntenvoorlichting.  
 

Ouderenzorg  
Van papier naar e-praktijk 
Eind 2014 is samen met  partner organisaties uit de thuiszorg en verpleeghuiszorg ZonMw subsidie 
aangevraagd en gehonoreerd: ‘Van papier naar e-praktijk’ in het NPO (Nationaal Programma 
Ouderen). Dit project loopt in 2016 door. Er wordt gestart met de implementatie van de – in het project 
ontwikkelde – handleiding en het digitale zorgplan voor patiënten. Ook dit betreft online toegang tot 
het IZP en sluit daarmee aan bij de pilotprojecten. Ketenzorg NU is door het bestuur van de 
Coöperatie verzocht om de implementatie van dit project op zich te nemen. Het is de ambitie van de 
organisatie om de opgedane kennis en ervaring goed te integreren in dit ouderen project en daarmee 
voor te sorteren op toekomstige ketenzorg bekostiging door de ziektekostenverzekeraars. 
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4. Begroting 2016 

 

Totaal aantal Diabetes 6.650  
   

Totaal aantal COPD 2.000  
   

Totaal aantal CVRM 2.600  
   

Totaal geïncludeerd 11.250  
   

   
   

       

DM      

Vaste component      

 HA/POH/ASS/SMR  1.293.811    

Ketenpartners      

 Diëtist  150.529    

 Voetzorg  182.210    

 Fundus  119.487    

 Specialist  6.118    

KIS / zelfmanagement 111.720    

Subtotaal zorgkosten   1.863.875   

       

Bedrijfskosten(overhead)     

 Vast    355.403  

Subtotaal overhead     355.403 

       

COPD      

Vaste component      

 HA/POH/ASS/SMR  294.688    

Ketenpartners      

 Diëtist / specialist  45.208    

KIS  33.600    
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Subtotaal zorgkosten   373.496   

       

Bedrijfskosten(overhead)     

 Vast    106.888  

Subtotaal overhead     106.888 

       

CVRM      

Vaste component      

 HA/POH/SMR  303.898    

Ketenpartners      

 Diëtist / specialist  40.851    

KIS  43.680    

Subtotaal zorgkosten   388.430   

       

Bedrijfskosten(overhead)     

 Vast    111.810  

Subtotaal overhead     111.810 

       

Totaal   2.625.801  574.101 

       

       

Zorgkosten  2.625.801  82%  

Overhead (Excl. KIS)  574.101  18%  

Totaal   3.199.902 100%  

       

       

       

Toelichting op de bedrijfskosten     

       

       

Overhead (vast)      
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Personeelskosten   215.750   

Management   47.276   

Huur   31.680   

       

Begroting ketencommitment     

 Inzet projectmanagers voor coördinatie 7.800    

 Inzet super POH voor implementatie in de praktijken 7.800    

 Projectbegroting multidisciplinair IZP 6.600    

 Personalised care / NDF 1.100    

 Scholing  30.000    

 Regionaal E-Health  20.000    

 Website  10.000    

 PR / Communicatie 8.000    

    91.300   

       

Overige overhead   188.095   

       

Totaal   574.101   
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Bijlage 1.  Raamovereenkomst zorggroepen en 

ziekenhuizen 

RAAMOVEREENKOMST “zorg op de juiste plek” 

DE ONDERGETEKENDEN:  

(1) Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A., gevestigd te Utrecht, Arthur van 

Schendelstraat 622, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 

XXXXXXXX (hierna: "de zorggroep");   

 

(2) Huisartsen Coöperatie Zeist [rechtsvorm, gevestigd te XXX, ingeschreven bij de 

kamer van koophandel onder nummer XXXXXXXX (hierna: "de zorggroep ");  

 

(3) Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra [rechtsvorm, gevestigd te XXX, 

ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer XXXXXXXX (hierna: "de 

zorggroep ");  

 

(4) St. Gezondheidscentra Utrecht [rechtsvorm, gevestigd te XXX, ingeschreven bij de 

kamer van koophandel onder nummer XXXXXXXX (hierna: "de zorggroep ");  

 

(5) Ketenzorg NU [rechtsvorm, gevestigd te XXX, ingeschreven bij de kamer van 

koophandel onder nummer XXXXXXXX (hierna: "de zorggroep ");  

 

(6) Preventzorg [rechtsvorm, gevestigd te XXX, ingeschreven bij de kamer van 

koophandel onder nummer XXXXXXXX (hierna: "de zorggroep ");  

 

(7) De Roerdomp [rechtsvorm, gevestigd te XXX, ingeschreven bij de kamer van 

koophandel onder nummer XXXXXXXX (hierna: "de zorggroep ");  

 

(8) Zorggroep Kanaleneiland [rechtsvorm, gevestigd te XXX, ingeschreven bij de kamer 

van koophandel onder nummer XXXXXXXX (hierna: "de zorggroep ");  

 

(9) St. Zorg in Houten [rechtsvorm, gevestigd te XXX, ingeschreven bij de kamer van 

koophandel onder nummer XXXXXXXX (hierna: "de zorggroep ");  
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en 

(5) UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT, een publiekrechtelijke rechtspersoon in de 

zin van de WHW, kantoorhoudende aan Heidelberglaan 100 (3584 CX) te Utrecht, ingeschreven bij de 

kamer van koophandel onder nummer 004205315, vertegenwoordigd door prof.dr. J.L.L. Kimpen, 

voorzitter Raad van Bestuur (hierna "UMC Utrecht");   

(6) STICHTING DIAKONESSENHUIS UTRECHT, statutair gevestigd Bosboomstraat 1 (3582 KE) te 

Utrecht, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer XXXXXXXXX  (hierna 

"Diakonessenhuis"); 

(7) ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS, kantoorhoudend aan de Koekoekslaan 1 (3435 CM) te 

Nieuwegein, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41177415, vertegenwoordigd 

door …............., Raad van Bestuur, hierna te noemen “het St. Antonius” 

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:  

(a) Partijen het van belang achten dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. 

 

(b) Tussen huisartsen enerzijds en ziekenhuizen anderzijds, gevestigd in dezelfde regio, 

afspraken worden gemaakt die worden vastgelegd in Regionale Transmurale 

Afspraken (hierna “RTA’s”). 

 

(c) Dat het doel van de RTA is het uniformiseren van afspraken tussen de eerste en 

tweede lijn met betrekking tot diagnostiek, behandeling, consultatie, (terug)verwijzing 

en berichtgeving. 

 

(d) Deze RTA’s gebaseerd zijn op landelijke evidenced-based mono- en multidisciplinaire 

richtlijnen. 

 

(e) Partijen de wens hebben RTA’s met elkaar overeen te komen op het gebied van 

verschillende ziektebeelden. 

 

(f) Partijen deze RTA’s wensen overeen te komen in samenhang met deze 

raamovereenkomst en tussen partijen overeen te komen 

dienstverleningsovereenkomsten, waarin de niet-medisch inhoudelijke afspraken 

worden vastgelegd. 
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(g) Ziekenhuizen dragen individueel zorg voor het tot stand komen, de ondertekening en 

implementatie, openbare publicatie, beheer en up-to-dateheid van de medische 

inhoudelijke RTA  op het niveau van de maatschap en/of divisie.  

 

(h) Huisartsen dragen zorg voor het tot stand komen, de ondertekening en 

implementatie, openbare publicatie, beheer en up-to-dateheid  van de medische 

inhoudelijke RTA  op het niveau van de praktijk, coöperatie of zorggroep etc. 

 

(i) UMC Utrecht levert zowel 2e als 3e lijns zorg. 

 

EN VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is het bestuurlijk regelen en implementeren  van 

financiële, registratieve, organisatorische, ICT en juridische aspecten van de onderhavige medische 

inhoudelijke regionale zorg afspraken. (RTA) 

 

 

Aldus opgemaakt en getekend te Utrecht op ………. 2015, 

 

 

__________________________   __________________________  

 

[NAAM]     [NAAM] 

[FUNCTIE]     Voorzitter Raad van Bestuur 

[ORGANISATIE]      [ORGANISATIE] 
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Bijlage 2. Overeenkomst digitaal Logboek/ eHealth 

platform 

 

Overeenkomst gebruik elektronisch patiëntendossier via 

www.digitaallogboek.nl 

 

Patiëntgegevens: 

De heer Mevrouw 

Naam + voorletters: _______________________________ Geb. datum: 

______________ 

Adres + 

woonplaats:___________________________________________________________ 

E-mailadres: ____________________________________________________________ 

Telefoonnummer: _____________________________ 

 
► U ontvangt per e-mail een wachtwoord  

 

 

Voorwaarden 

Het digitaal logboek is opgezet met als doel u te helpen in de communicatie 

met uw zorgverlener. Het wordt u aangeboden door uw zorgverlener ter 

ondersteuning van uw controle en behandeling. 

 

Door gebruik te maken van de site verandert er niets aan de bestaande relatie 

tussen u en uw zorgverlener. Het is een extra mogelijkheid om te communiceren 

met uw zorgverlener. Als u iets op de site zet, hoeft dat niet meteen een reactie 

van uw zorgverlener te geven. In geval van nood moet u dus altijd telefonisch 

contact opnemen met uw zorgverlener. 

 

De site is bedoeld voor de invoer van uw persoonlijke medische gegevens. U 

mag alleen uw eigen echte waarden invoeren en geen verzonnen waarden. 

Indien u van mening bent dat de gepresenteerde informatie niet correct is, dient 

u direct contact op te nemen met uw zorgverlener. 

Als u gegevens opslaat op de site, maak dan ook een afdruk van de voor u 

belangrijke pagina's. In geval van tijdelijke uitval van de site kunt u dan nog 

steeds over de juiste informatie beschikken. 

 

Als de site niet bereikbaar is, wordt alles in het werk gesteld dit zo spoedig 

mogelijk te herstellen. Als de site niet bereikbaar is, kunt u telefonisch contact 

opnemen met uw zorgverlener. 

 

U kunt informatie van de site bewaren en/of afdrukken voor uw persoonlijk 

gebruik. U mag de informatie niet bewerken of gebruiken voor commerciële 

doeleinden. 

 

De indeling van de site kan te allen tijde en zonder melding vooraf gewijzigd 

http://www.digitaallogboek.nl/
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en/of aangepast worden. 

 

Deze service wordt u aangeboden door uw zorgverlener en wordt beheerd door 

Portavita B.V. 

 
 

 

1. De site zal worden opgezet en beheerd in lijn met de wet Bescherming 

Persoonsgegevens en de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. 

2. Bij de verwerking van persoonsgegevens zal uiterst zorgvuldig te werk worden 

gegaan. Er zal uitsluitend gebruik gemaakt worden van die gegevens die relevant 

zijn voor een optimale dienstverlening. 

3. Vastgelegde gegevens zijn beschikbaar voor de zorgverleners die u behandelen. Uw 

persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden 

verstrekt, tenzij: 

dat voortvloeit uit verplichtingen die jegens u zijn aangegaan 

dat noodzakelijk is voor statistische rapportages door uw zorgverlener aan 

de overheid of overkoepelende medische instanties 

dat voortvloeit uit de wet. 

4. Verwerking van medische persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats onder 

verantwoordelijkheid van medisch personeel. Zij zijn uit hoofde van hun 

beroepsgeheim gebonden aan geheimhoudingsplicht. 

5. Op verzoek en na voldoende legitimatie ontvangt u een overzicht van de verwerkte 

persoonlijke gegevens. Bij eventuele onjuistheden kunt u uw gegevens laten 

aanpassen. 

 

Aldus ondertekend te ______________________ Ruimte voor ponsplaatje 

Datum: ______________________ 

Handtekening patiënt 

_________________________________ 

Handtekening zorgverlener Naam: 

Functie: 

Instelling: 

__________________________________ 

De ingevulde overeenkomst kunt u opsturen naar: 

 

 

 

Stichting Diamuraal 

Antwoordnummer 7061 

3800 TB Amersfoort (geen postzegel nodig) 
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Bijlage 3. Plan van Aanpak Diabetes  

Naast de verbeteracties binnen de Kwaliteitscyclus van Ketenzorg Nu (zie kwaliteitsjaarverslag 2014 

en jaarplan, met daarin het kwaliteitsjaarplan 2015) is ook gerichte aandacht voor het behalen van de 

doelpercentages voor variabele bekostiging. Aangezien Ketenzorg NU met twee preferente 

verzekeraars contracten sluit met hierin verschillende doelpercentages beoogt dit plan van aanpak de 

hoogste doelpercentages van beide preferente verzekeraars te behalen. 

Uit de themanieuwsbrief Ketenzorg NU mei 2015: 

Dit jaar is de variabele beloning geïntroduceerd binnen de contractering van Ketenzorg NU, zoals u in 

het onderhandelresultaat heeft kunnen lezen. Deze bekostiging geldt voor de zorggroep als 

geheel. Het is dan ook van belang hierover goed geïnformeerd te zijn en ons gezamenlijk in te zetten 

op de focuspunten. Deze nieuwsbrief staat daarom geheel in het teken van de variabele bekostiging.  

 

Variabele beloning 2015 

De nieuwe manier van bekostiging vraagt om enige uitleg. Om dit zo overzichtelijk mogelijk te 

maken is in de tabel in de bijlage een samenvatting weergegeven. De bedragen uit het 

onderstaande schema worden in het eerste kwartaal van 2016 uitgekeerd indien we voldoen aan 

de doelpercentages voor variabele beloning. Zoals in het onderstaand overzicht te zien is ligt de 

focus bij de variabele bekostiging op een klein aantal indicatoren. Dit overzicht laat de stand van 

zaken zien per 1 april 2014. 

 

Indicatoren 

De prestatie indicatoren voor variabele bekostiging voor de diabetes keten hebben we 
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hieronder uitgelicht. Voor de overige NHG indicatoren geldt nog steeds dat de gekleurde 

velden in het KIS markeren welke registraties hiervoor nodig zijn. 

MDRD registratie en funduscontrole vragen aandacht 

Vooral de MDRD registratie en funduscontrole vragen de aandacht. Onvoldoende registraties 

van deze controles in Portavita hebben verschillende oorzaken.  

 

De meest voorkomende oorzaken zijn: koppelproblemen vanuit het lab vanwege 

discrepanties in lab nummers, wachtlijsten bij de fundusfotografie, onvolledige 

registratie in Portavita (accorderen), no show patiënten, inclusie van mensen die 

niet te motiveren zijn tot de programmatische aanpak en onvoldoende POH 

capaciteit in praktijken.  

  

Ondersteuning Ketenzorg NU 

Ketenzorg NU kan de volgende ondersteuning bieden:  

 Wachtlijstproblemen fundus aankaarten bij Saltro, Hofpoort Laboratorium en Amstelland 

Laboratorium. Hiervoor is het belangrijk deze problemen van de praktijken door te krijgen. 

Heeft u wachtlijstproblemen? Wilt u dan een bericht sturen naar Marian Verkerk 

via m.verkerk@ketenzorgnu.nl 

 Labnummer discrepanties verhelpen als de praktijk hier zelf niet uitkomt. Wilt u hiervoor 

een lijst met patiënten waarvan de labnummers voor een storing bij gegevens import 

zorgen sturen naar Natasja Koop via n.koop@ketenzorgnu.nl. 

 Ondersteuning bieden in de werkprocessen in Portavita. Hiervoor kunt u zich aanmelden 

bij Marian Verkerk via m.verkerk@ketenzorgnu.nl.  

 Inclusie criteria verduidelijken. Bekijk hiervoor uw starters set per keten en de Ketenzorg 

NU nieuwsbrief.  

 Overzichten aanleveren van patiënten zonder consult zodat praktijken de patiënt alsnog 

kunnen oproepen of weer regulier, buiten ketenzorg gaan behandelen.  

 Praktijken met blijvende achterstand op de prestatie indicatoren worden bezocht ter 

ondersteuning. Bij onvoldoende verbetering volgt een afspraak met Ketenzorg NU over 

een zakelijke verrekening, omdat achterblijvende praktijken drukken op de resultaten van 

het geheel waardoor gemiddeld presterende praktijken beloning mis kunnen lopen  

Wat kunt u binnen uw praktijk doen? 

Binnen uw praktijk kunt u het volgende doen om te voldoen aan de doelpercentages van de 

variabele bekostiging: 

 Het registratieproces binnen Portavita met het team afstemmen. 

 Overzichten van niet geïmporteerde lab uitslagen aanleveren aan Ketenzorg NU. 

 Nieuwe wachtlijsten bij lab of fundusscopie melden bij de aanbieders en Ketenzorg NU. 

 Ondersteuning aanvragen via Ketenzorg NU. 

 Met eventueel tijdelijk extra capaciteit achterstanden wegwerken uit de overzichten die u 

ontvangt via Ketenzorg NU. 

 Patiënten die ongeschikt zijn voor de programmatische aanpak maatwerk bieden via het 

regulier spreekuur. 

  

mailto:m.verkerk@ketenzorgnu.nl
mailto:n.koop@ketenzorgnu.nl
mailto:m.verkerk@ketenzorgnu.nl
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Bijlage 4. Plan van Aanpak COPD 

Naast de verbeteracties binnen de Kwaliteitscyclus van Ketenzorg Nu (zie kwaliteitsjaarverslag 2014 

en jaarplan, met daarin het kwaliteitsjaarplan 2015) is ook gerichte aandacht voor het behalen van de 

doelpercentages voor variabele bekostiging. Aangezien Ketenzorg NU met twee preferente 

verzekeraars contracten sluit met hierin verschillende doelpercentages beoogt dit plan van aanpak de 

hoogste doelpercentages van beide preferente verzekeraars te behalen. 

Ervaring 

Wat betreft de procesindicatoren COPD leert de ervaring dat het in een tijdsbestek van drie jaar 

mogelijk is om bij minimaal tachtig procent van de patiënten de belangrijkste indicatoren van het 

COPD programma vast te leggen. Door de recente instroom van een zestal nieuwe praktijken heeft bij 

een fors aantal COPD patiënten de tweede jaarcontrole met daarin de hernieuwde registratie van de 

indicatoren en de eerste spirometriemeting binnen de ketenzorg echter nog niet plaats gevonden. 

Hiermee is nu wel 80% van de leden toegetreden tot ketenzorg COPD en zal naar verwachting ook 

deze nieuwe groep het komende jaar beter in beeld komen. Het ligt voor de hand dat deze 

gestructureerde COPD zorg ook de uitkomsten van zorg helpt verbeteren. 

Speerpunten 

 Vanuit het kwaliteitsadviesorgaan is “Bekend rookgedrag” gekozen als indicator waar we op 

inzetten. Het belang van de gestructureerde zorg en de bewustwording rondom rookgedrag dient 

meteen bij start gecommuniceerd te worden. Na een recente wijzingen in de extractiemethode 

van deze indicator is echter ook een andere registratiemethode vereist. Door gerichte aandacht 

voor de wijze van registratie van deze indicator in de nieuwsbrieven, tijdens de praktijkbezoeken, 

tijdens de spiegelbijeenkomsten en binnen de scholingen op het gebied van de COPD wordt een 

zodanige registratietoename verwacht dat aan de voorwaarden voor variabele bekostiging in 

contractjaar 2016 wordt voldaan.  

 Het gebruik van MRC en CCQ is dit jaar in een scholing onder de aandacht gebracht, dit en 

komend jaar wordt ingezet op het gebruik van dit behandel instrument tijdens gerichte 

praktijkbezoeken. Door inzet van deze vragenlijsten wordt gezondheidswinst door bewustwording 

en meer zelfmanagement beoogd. 

 De actualiteit binnen het contracteringsproces biedt daarbij ook kansen op het gebied van 

leefstijl. De fysiotherapeuten in de regio zullen worden betrokken bij scholing en overleg. Door het 

stimuleren van multidisciplinair overleg binnen de praktijkteams beoogd Ketenzorg NU deze 

ketenpartners te koppelen aan de praktijkteams COPD en te betrekken bij het registratieproces in 

Portavita. Ketensamenwerking, onmisbaar binnen deze complexe keten, krijgt hiermee een 

impuls. Geïnteresseerde fysiotherapiepraktijken krijgen uitleg over de leefstijl verwijzingen en 

leefstijlregistraties binnen het KIS. Registratie door de verschillende ketenpartners (inclusief 

patiënt) in het digitale IZP is hierin Nieuwland. Leden die binnen Portavita verwijzen naar een 

fysiotherapeut voor leefstijladvies krijgen ook instructies en worden gevraagd mee te werken aan 

een SLA voor de werkafspraken over registraties binnen het digitale multidisciplinaire IZP.  

 Hiermee verwacht Ketenzorg NU een forse groei in de indicator: “deelnemer aan 

beweegprogramma”. 

 

Evaluatie 

Deze beschreven speerpunten worden geëvalueerd binnen de bestaande kwaliteitscyclus en worden 

uitgerold in samenspraak met het kwaliteitsadviesorgaan.
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Bijlage 5. KKK’s van Ineen 

KKK’s Ineen 2015. Formulering cursieftekst beschrijft stand van zaken Ketenzorg NU 

Optimale zorg en 

uitkomsten (A) 

Definitie Strekking / 

Rationale 

Opmerkingen Ketenzorg 

NU 

1.De zorggroep 

baseert de 

zorgprogramma’s op 

de vigerende 

zorgstandaarden 

Alle zorgprogramma’s 
van de zorggroep zijn 
gebaseerd op de 
vigerende 
zorgstandaard en op 
de onderliggende 
standaarden en 
richtlijnen.  

Het volgen van de 
zorgstandaard draagt 
door de 
wetenschappelijke 
onderbouwing van 
onderliggende 
standaarden en richtlijnen 
bij aan optimale zorg en 
zorguitkomsten. 

Mond inspectie bij DM dient in het 
KIS nog te worden toegevoegd. 

2. De zorggroep 

bevordert dat 

persoonlijke doelen 

van de patiënt zijn 

vastgelegd 

Ketenzorg NU 
realiseert de 
mogelijkheid 
persoonlijke 
(streef)doelen van de 

patiënt vast te leggen 
in het dossier.  

Het realiseren van 
persoonlijke streefdoelen 
is een eerste stap op weg 
naar een Individueel 
Zorgplan (IZP). 

Dit is mogelijk omdat er een digitaal 
logboek aanwezig is in het KIS en 
sinds 2015 wordt gebruik van het 
multidisciplaire IZP gestimuleerd, 
geschoold en worden hier in 

pilotlocaties werkafspraken over 
gemaakt. 

3. Ketenzorg NU 

concretiseert beleid 

t.a.v. zorgverleners 

die blijvend 

onvoldoende 

presteren 

De zorggroep beschikt 
over een beleid 
waarmee zij bevordert 
dat zorgverleners 
gemaakte 
samenwerkingsafsprak
en nakomen en waarin 
sancties zijn 
opgenomen voor het 
niet nakomen ervan. 

 Op praktijkniveau wordt 
management informatie gespiegeld, 
dit gebeurt door praktijkbezoeken 
en daarnaast ook o.b.v. 
spiegelinformatie. Noodzakelijke 
verbeteringen worden 3 maanden 
na vaststelling getoetst. Bij 
achterblijven van de prestaties 
worden betaalde gelden terug 
gevorderd krachtens het contract. 

4. De zorggroep 

stelt als 

voorwaarde en gaat 

na dat alle 

praktijken werken 

met 

een bevoegd 

zorgteam van 

voldoende omvang 

voor het uitvoeren 

van de zorg 

  Er is een kwaliteit functionaris 
aangesteld. 

Alle praktijken hebben een adequaat 
zorgteam De Lokale 
multidisciplinaire teams zijn in kaart 
gebracht met praktijkbezoeken en 
er wordt gezocht naar een modus 
om de wijzigingen bij te houden 

5. De zorggroep 

biedt 

geaccrediteerde 

scholing aan 

zorgverleners 

Scholing DM, COPD, 
VRM en 
projectscholing 

IMIS, Caspir, Langerhans, 
Motivational Interviewing, 
Stoppen met roken, 
Scholingen IZP en 
zelfmanagement allemaal 
geaccrediteerd 

Ja alles 
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Optimale zorg en 

uitkomsten (A) 

Definitie Strekking / 

Rationale 

Opmerkingen Ketenzorg 

NU 

6. De  

zorggroep geeft 

spiegelinformatie 

over structuur, 

processen en 

uitkomsten van de 

zorg. 

 Spiegelbijeenkomsten 
worden jaarlijks 
georganiseerd 

De uitkomsten uit de 
spiegelbijeenkomsten worden 
opgenomen binnen de 
kwaliteitscyclus in de wekgroepen 
en de teambesprekingen om te 
komen tot relevante oplossingen 

7. De zorggroep 

bespreekt de 

kwaliteit van zorg 

en de 

zorgprestaties op 

praktijkniveau 

De zorggroep 
bespreekt de 

kwaliteit van zorg met 
praktijken en 
ketenpartners 

Het bespreken van de 
kwaliteit maakt ook deel 
uit de van de PDCA 
cyclus en levert daarmee 
een belangrijke bijdrage 
aan het verbeteren van 

de organisatie 
en uitkomsten van de 
zorg. Vanwege de impact 
is het belangrijk dat de 
kwaliteit van de 
organisatie en uitkomsten 
van de zorg op 
praktijkniveau 
worden besproken. 

Tijdens de praktijkbezoeken wordt 
per praktijk feedback gegeven en 
tijdens de jaarlijkse 
spiegelbijeenkomst op zorggroep 
niveau 

8. De zorggroep 

ondersteunt 

met stafcapaciteit 

de 

uitvoering in de 

praktijk en 

bij het formuleren 

en 

uitvoeren van 

verbeterplannen 

E zorggroep beschikt 
over stafcapaciteit die 
praktijken op indicatie 
helpt bij het 
implementeren en 
uitvoeren van de 
standaard. 

Continuïteit en 
professionalisering is een 
blijvend aandachtspunt 

 

 

 

 

 

Er zijn naast de 
kwaliteitsfunctionaris twee super 
poh/ portavita trainers aangesteld 
die praktijken helpen bij het 
optimaliseren van de werkprocessen 
en registratieprocessen en bij de 
uitrol van de nieuwe keten COPD en 
VRM 
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Samenwerking (B) Definitie Strekking/Rationale  Opmerkingen 

9. 

Samenwerkingsafsp

raken en 

kwaliteitseisen met 

alle ketenpartners 

(SLA’S) 

Ketenzorg NU heeft 
schriftelijke 
samenwerkingsafsprak
en in de vorm van 
SLA’s met alle 
gecontracteerde 
ketenpartners; Ze zijn 
gebaseerd op LTA’s en 
LESA’s en leiden tot 
regionale transmurale 
afspraken (RTA’s) als 
aanvulling op de 
zorgprogramma’s 

samenwerking en 
afstemming tussen 
zorgverleners vormt één 
van de bouwstenen van 
de programmatische 
aanpak van chronische 
aandoeningen. LESA’s en 
LTA’s staan daarvoor 
model. Goede, zakelijke 
afspraken met 
ketenpartners vormen 
een belangrijke 
voorwaarde voor 
samenwerking binnen de 
keten. Het periodiek 
evalueren van alle 
samenwerkingsafspraken 
met alle ketenpartners is 
daarbij van belang en 
vindt ook plaats 

De deelnemende huisartsen hebben 
een contract afgesloten met de 
lokale coöperaties huisartsen. 
Daarin zijn alle randvoorwaarden en 
verplichtingen opgenomen die 
betrekking hebben op de 
praktijkvoering met betrekking tot  
DM type II en COPD. En in 2015 ook 
VRM. De ketenpartners (diëtisten en 
podotherapeuten) hebben deze 
afspraken rechtstreeks met 
Ketenzorg NU gemaakt. De 
pedicures hebben afspraken met de 
podotherapeuten gemaakt 

    

10. De zorggroep 

biedt trainingen 

m.b.t. zorginhoud 

multidisciplinair 

aangeboden 

De 
kwaliteitswerkgroep 
overleggen, MDO’S en 
spiegelbijeenkomsten, 
CASPIR en 
zelfmanagement- 
trainingen zijn 
multidisciplinair 

 

Het aanbieden van 
multidisciplinaire scholing 
draagt bij aan goede 
afstemming tussen 
zorgverleners. Goede 
samenwerking en 
afstemming vormt een 
van de bouwstenen van 
de programmatische 
aanpak van chronische 
aandoeningen. Het 
werken met casuïstiek 
besprekingen blijkt in de 
praktijk een motiverende 
werkvorm. 

Scholing, training er voor CVR, DM 
en COPD wordt multidisciplinair 
aangeboden. 
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Patiënten 

participatie (C) 

Definitie Strekking / Rationale Opmerkingen 

11.De zorggroep 

zorgt ervoor dat de 

patiënt is 

geïnformeerd over 

het zorgprogramma 

en hoe dit wordt 

uitgevoerd. 

De zorggroep zorgt 
ervoor dat patiënten 
over alle relevante 
informatie kunnen 
beschikken aangaande 
de organisatie van 
zorg door de 
zorggroep, het 
zorgprogramma, hun 
behandeling en 
behandelaars. 

Goede informatievoorziening 
voor patiënten vormt de 
eerste stap naar 
bewustwording van waaruit 
een actieve betrokkenheid bij 
de behandeling en 
gedragsverandering kan 
plaatsvinden. 

 

Verbeterplan cliënten panel 
Zie bijlage. Uitleg van de 
ketenzorg op de website zal aan 
de cliënten van het 
cliëntenpanel worden 
aangeboden ter toetsing. 
 
Ook willen we patiënten 
uitnodigen bij de eHealth 
scholing, folders 
praktijkbezoeken. Boost lokale 
websites gelinkt 

12. De zorggroep 

heeft een 

klachtenregeling 

Externe 
klachtenregeling 

 Deze regeling wordt via de 
website en in de patiënten 
folder gecommuniceerd 

13. Ketenzorg Nu 

werkt aan beleid op 

het gebied van 

zelfmanagement 

Implementatieplan 
IZP en 
ketencommitment 
patiënt 

bevorderen van 
zelfmanagement is geen 
sinecure 
en vraagt een structurele 
investering. De formulering 
van de 

KKK is bedoeld als eerste stap 
en aanzet voor een 
planmatige 
benadering. 
De routekaart Implementatie 
Zelfmanagement 2012-2015 
geeft 
aan dat in 2013-2014 de pijler 
(6) kwaliteit en veiligheid 
gepland is. Zelfzorg 
Ondersteund! (ZO!) 
verwijst in de voorwaarden 
expliciet naar deze KKK en 
brengt 
de overige aspecten 
(zorgdoelen, 
leefstijlinterventies, 
instrumentarium, IZP) onder 
één 
noemer. Zie ook de 
opmerkingen 
hierover in de paragraaf met 
betrekking tot de toekomstige 
ontwikkeling van KKK’s. 
Indien de zorggroep met een 
zelfzorgplatform voor 
patiënten 
aan de slag gaat, wordt 
geadviseerd zich te baseren 
op de 
lijst met systemen die voldoen 
aan de opgestelde functionele 
en technische eisen door ZO 

 Door het vergroten van 
ketenbetrokkenheid en 
implementatie van het IZP kan 
zelfmanagement worden 
gestimuleerd. 
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Continuïteit en 

Overdracht (D) 

Definitie Strekking / Rationale Opmerkingen 

14. Ketenzorg Nu 

heeft verwijs en 

terugverwijs 

afspraken  

Zie samenwerkings- 
afspraken 

 Zie bijlage RTA’s  

15. De zorggroep 

zorgt ervoor 

dat het voor alle 

patiënten 

altijd helder is wie 

het eerste 

aanspreekpunt is 

  Verbeterplan cliënten panel en 
website 

 

Bestuur en 

organisatie (E)  

Definitie  Strekking / 

Rationale 

Opmerkingen 

16. Heeft actuele 

missie en visie  

.  Door het werken met een 
missie en visie is er meer 
grip op de koers van de 
organisatie. Dit draagt bij 
aan het realiseren van 
lange termijn 
doelstellingen. Ketenzorg 
NU houdt hierdoor grip op 
de koers van de 
organisatie, zoals 
vastgelegd in de 
governance code die 
gangbaar is voor 
zorgstellingen krachtens 
de WTZi. 

Ketenzorg NU beschikt over een 
vastgestelde missie en visie op de 
inhoud en de organisatie van de zorg 
die periodiek wordt bijgesteld 

17. De zorggroep 

heeft beleid 

ontwikkeld om 

incidenten 

binnen de ketenzorg 

op te halen en te 

gebruiken om de 

kwaliteit van de zorg 

verbeteren. De 

zorggroep 

ondersteunt 

desgewenst 

zorgverleners bij het 

melden van 

calamiteiten. 

Ketenzorg NU wil waar 
nodig ondersteunen 
bij het opzetten van 
VIM 

Veel praktijken 
werken al met 
incident bespreking 
binnen casuïstiek of 
intervisieoverleg. 

De IGZ verwacht van 
zorggroepen 
dat zij calamiteiten meldt 
vanuit hun positie als 
zorginstellingen. 
Het is de vraag of 
zorggroepen 
zorginstellingen zijn. Het 
melden van calamiteiten 
is wettelijk neergelegd bij 
de zorgverleners. Daar 
waar het ketenzorg 
betreft mag van 
zorggroepen worden 
verwacht dat calamiteiten 
en incidenten worden 
opgehaald 

Calamiteiten worden gemeld vanuit 
beroepsverplichtingen 
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Structuur & 

(rand)voorwaarden 

   

18. Zorggroep heeft 

de bestuurlijke 

organisatie 

vastgelegd in statuten 

en regelementen 

 

 Het beschikken over 
statuten behoort tot de 
uitgangspunten van de 
governance code. Door de 
aanwezigheid van 
statuten stellen 
zorggroepen zich op als 
een aanspreekbare 
organisatie. 

De bestuurlijke organisatie van 
Ketenzorg NU is statutair vastgelegd 

19. De zorggroep 

beschikt over 

een kwaliteits-

jaarverslag en 

financieel jaarverslag 

en over een jaarplan 

en begroting 

Ja ja ja 

 

 

Informatiesystemen 

(F)  

Definitie Strekking / 

Rationale 

Opmerkingen 

20. De zorggroep 

voldoet aan 

privacy richtlijnen 

 

Het datamanagement van 
een zorggroep voldoet aan 
de geldende privacy regels 

Het voldoen aan de privacy 
richtlijnen is een wettelijke 
verplichting (ook voor 
zorggroepen) en beschermt 
de 
positie van de patiënt. 

De KIS leveranciers 
voldoet aan privacy 
normen 
(opvraagbaar) 

21.Verzamelt en 

rapporteert landelijke 

indicatoren conform 

de kwaliteitscriteria 

van de RDC 

procedure 

 Door het verzamelen van 
indicatoren krijgt Ketenzorg 
NU in de eerste plaats inzicht 

in het eigen functioneren en 
wordt de verbetercyclus 
gevoed.  

Ketenzorg NU 
conformeert zich aan 
de landelijk 

vastgestelde set 
indicatoren, 
verzamelt deze en 
stelt deze 
beschikbaar in een 
landelijke 
benchmark. Toetsing 
staat dit jaar op de 
agenda 
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Samenwerking (B) Definitie Strekking/Rationale  Opmerkingen 

9. Samenwerkings-

afspraken en 

kwaliteitseisen met 

alle ketenpartners 

(SLA’S) 

Ketenzorg NU heeft 
schriftelijke 
samenwerkingsafsprak
en in de vorm van 
SLA’s met alle 
gecontracteerde 
ketenpartners; Ze zijn 
gebaseerd op LTA’s en 
LESA’s en leiden tot 
regionale transmurale 
afspraken (RTA’s) als 
aanvulling op de 
zorgprogramma’s 

samenwerking en 
afstemming tussen 
zorgverleners vormt één 
van de bouwstenen van 
de programmatische 
aanpak van chronische 
aandoeningen. LESA’s en 
LTA’s staan daarvoor 
model. Goede, zakelijke 
afspraken met 
ketenpartners vormen 
een belangrijke 
voorwaarde voor 
samenwerking binnen de 
keten. Het periodiek 
evalueren van alle 
samenwerkingsafspraken 
met alle ketenpartners is 

daarbij van belang en 
vindt ook plaats 

De deelnemende huisartsen hebben 
een contract afgesloten met de 
lokale coöperaties huisartsen. 
Daarin zijn alle randvoorwaarden en 
verplichtingen opgenomen die 
betrekking hebben op de 
praktijkvoering met betrekking tot  
DM type II en COPD. En in 2015 ook 
VRM. De ketenpartners (diëtisten en 
podotherapeuten) hebben deze 
afspraken rechtstreeks met 
Ketenzorg NU gemaakt. De 
pedicures hebben afspraken met de 
podotherapeuten gemaakt 

    

10. De zorggroep 

biedt trainingen 

m.b.t. zorginhoud 

multidisciplinair 

aangeboden 

De 
kwaliteitswerkgroep 
overleggen, MDO’S en 
spiegelbijeenkomsten, 
CASPIR en 
zelfmanagement- 
trainingen zijn 
multidisciplinair 

 

Het aanbieden van 
multidisciplinaire scholing 
draagt bij aan goede 
afstemming tussen 
zorgverleners. Goede 
samenwerking en 
afstemming vormt een 
van de bouwstenen van 
de programmatische 
aanpak van chronische 
aandoeningen. Het 
werken met casuïstiek 
besprekingen blijkt in de 
praktijk een motiverende 
werkvorm. 

Scholing, training er voor CVR, DM 
en COPD wordt multidisciplinair 
aangeboden. 
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Bijlage 6: Scholingsagenda en – begroting  

Scholings-
agenda 2016 

Scholingsagenda en 
budget 2016 

  

Maand  budget Totaal 

Januari Langerhans 
opvolgavond casuïstiek 
en nierschade 

Euro inkoop 2900, 750 accreditatie , catering 450 4100 

Februari Spiegelbijeenkomst DM Euro 600 Catering, 750 accreditatie Gaia, kosten 
accreditatie aanvraag Daphne 8x 45= 360, evt 
externe spreker 500 (Hanno Pijl?, anders?) 

2210 

Maart  Vrm scholing 
startbijeenkomst 

  1000 

 Imis 400 catering, 400 sprekerskosten en 15X 20 euro 
accreditatie= 300 

1100 

April WDH Duodagen- 
regionaal eHealth 
platform en 
ouderenzorg 

Geen, kosten voor WDH NWU   

Mei/Juni Caspir  6 Euro 400 catering, 980 accreditatie, 
sprekersvergoeding 900 (3x) 

2280 

Aug/sept Stoppen met roken Euro 500 Catering en 15 deelnemers accreditatie 
kosten, SMR licentie 50 euro pp 700 en 
sprekersvergoeding gesponsord door Pfizer 

1200 

3x Motivational 
Interviewing 
doorontwikkeling 
IZP/het nieuwe 
zorgwerken* 

Zie plan van aanpak eHealth, sprekers 800, 
accreditatie 1000, catering 600 

6400 

Oktober NHG NDF scholing gespreksmodel geen kosten   

  Spiegelbijeenkomst 
COPD 

Euro 600 Catering, evt. extra spreker 500, 
accreditatie 750, kosten accreditatie aanvraag 
Daphne 360 

  

November  Duodagen?     

  VRM scholing  Euro 600 catering , verdere kosten voor sponsor 
MSD?, sprekers en accreditatie? 

600 

December       

 subtotaal 18890  

Gehele jaar 
2016 

Scholingscommunicatie 10x 2 uur 1000 

Gehele jaar 
2016 

Ondersteuning 10x 5 uur 2500 

    

  Aanmeldingenbeheer     
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Scholings-
agenda 2016 

Scholingsagenda en 
budget 2016 

  

  Uitnodigingen     

  Casuïstiek uitvraag     

  Agendabeheer website     

  Organisatie catering en 
ruimte 

    

Scholings-
agenda 2016 

Scholingsagenda en 
budget 2016 

  

Maand  budget Totaal 

  Organisatie 
benodigdheden 

    

  Voorbereidingen zaal     

  Inrichting zaal en 
andere ruimten 

    

  Opvangen sprekers 
catering en evt. geluid 

    

  Opvangen gasten en 
presentie 

    

Gehele jaar 
2016 

accreditatie 5x 4 uur 1000 

Gehele jaar 
2016 

Materiaal 2x geluidsapparatuur 1000 

    

 Subtotaal 5500  

Totaal   24390 
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Bijlage 7. Begroting Ketencommitment  

 

Project begroting Ketencommitment 2016

Intitiatiefase Uren/ 

aantal

Tarief Begroot Uitgegeven Aangegane 

verplichtingen

Nog 

verwacht

Totaal 

uitgaven

Vrije ruimte

Reeds gerealiseerd 2013

Definitiefase

Reeds gerealiseerd 2014

Voorbereidingsfase

Reeds gerealiseerd 2014

ontwerpfase Uren/ 

aantal

Tarief Begroot Uitgegeven Aangegane 

verplichtingen

Nog 

verwacht

Totaal 

uitgaven

Vrije ruimte

Ontwerp communicatieplan met als doel vergroten ketencommittment 2014 incl. reisk. 40 100             4.164                

40 4.164               

Uitvoeringsfase

Inzet projectmanagers voor coordinatie, evaluatie en bijsturing 120 65                7.800                -               

Inzet super POH voor implementatie in de praktijken 120 65                7.800                -               

Scholing als onderdeel van vergroten ketencommitment, uren externe en kosten 110 50                30.000             

Projectbegroting multidisciplinair IZP 120 55                6.600                

Personalised care/NDF 20 55                1.100                

regionaal ehealth platform kosten externe 223 90                20.000             

Nieuwe website uren en kosten 120 50                10.000             

Nieuwsbrief 40 50                8.000                

Subtotaal fase 873              91.300             -                 -                         -             -              

Nazorgfase

-               

Nazorg multidisciplinair IZP SLA opstellen 10 55                550                   550            550              -                     

Nazorg website gebiedskaarten 10 50                500                   500            500              -                     

-                    -             -               -                     

Subtotaal fase 20                1.050               -                 -                         1.050        1.050          -                    

-                    -                  -                         -             -               -                     

Totaal Project 910 96.514             
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Bijlage 8. Basis eisen eHealth platforms 
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