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Na een turbulent 2016 hebben we ons in 2017

focus aanbrengen in onze activiteiten. Afwegen

gericht op het aanbrengen van focus. Aan de

welke projecten we willen oppakken, maar

basis daarvoor ligt het meerjarenbeleidsplan

misschien belangrijker nog, vaststellen wat we

2017-2019 ‘Hart boven Hard’, onze blauwdruk

niet gaan doen, of wat nog even kan wachten.

voor de komende drie jaren. We gaven vorig

Guus Jaspar
Medisch Directeur

Sylvia Wessels
Voorzitter
Raad van Afgevaardigden

jaar al aan dat het vak van huisarts anno nu een

Het werken vanuit deze invalshoek dwong ons

hele kunst is. Centraal staat goede zorg voor de

tot het stellen van prioriteiten en het maken

patiënt, maar tegenwoordig wordt een groot

van keuzes. Het gaf rust en overzicht, het

deel van de tijd opgeslokt door andere taken

totaalplaatje was weer te overzien. We konden

zoals praktijkorganisatie, ondernemerschap en

inzoomen op de juiste dingen en andere zaken

administratieve verplichtingen.

een plek in de toekomst geven. Deze focus is
terug te zien in onze plannen voor 2018, kort

Vanuit dat perspectief hebben we ons in 2017

en bondig weergegeven, waarin persoons- en

gericht op wat nou echt belangrijk is. Want we

praktijkgericht werken een belangrijke plek

willen vooruit, nieuwe dingen ontwikkelen en

inneemt. Zodat iedereen weet waar hij of zij zijn

vooruitstrevend blijven. Dat kan alleen als daar

aandacht naar toe mag laten gaan om er

ruimte voor is. Er zijn zoveel mogelijkheden om

samen weer een topjaar van te maken.

aan te pakken. Maar tijd blijft een factor die ons

Onze belangrijkste doelstellingen voor

er telkens weer op wijst dat niet alles tegelijk

2018 liggen op het gebied van ICT,

kan. En daarom moeten we keuzes maken,

praktijkmanagement en zorginnovatie.

In dit jaarverslag
zoomen we in op de
belangrijkste resultaten van
het afgelopen jaar. HaZo24
krijgt daarbij een bijzonder
plekje in de spotlights.
We zijn trots als eerste regio
in Nederland alle praktijken
gecertificeerd te hebben.
Een enorme impuls voor de
kwaliteit van zorg
in Noord-Limburg!

Jaarplan 2018

2017

focus
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De organisatiestructuur van Cohesie is opgezet volgens de Governancecode Zorg.
Vanuit dat perspectief kende 2017 een aantal ontwikkelingen en wijzigingen:
Accreditatie
Raad van Bestuur

Nieuwe voorzitter
Raad van Afgevaardigden

Wisselingen
Raad van Toezicht

Op 27 oktober werd Geert Philipsen, voorzitter

In maart trad Eric Cremers af als voorzitter

In mei werd Paul Ram benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van

Raad van Bestuur van Cohesie, geaccrediteerd

van de Raad van Afgevaardigden en werd

Toezicht en volgde Ton Weber op. Hans Coppus trad toe als nieuw lid.

door de vereniging van bestuurders in de zorg

Sylvia Wessels benoemd tot nieuwe voorzitter.

(NVZD) en opgenomen in het register van

In 2017 lag de nadruk op het herpositioneren

geaccrediteerde bestuurders in de zorg.

van de Raad van Afgevaardigden naar strategisch

“Het is een goede zaak dat niet

alleen professionals in het werkveld,
maar ook bestuurders geaccrediteerd

niveau. Veel aandacht ging uit naar het goed

“Cohesie is een zeer professionele organisatie met

een goede staat van dienst. Het is een eer om bij te dragen

voorbereiden van de ledenvergaderingen om

aan het consolideren en verder uitbouwen van de resultaten.

alle huisartsen zo goed mogelijk op de hoogte

De cultuur binnen de organisatie kenmerkt zich door

te houden van en betrokken te houden bij

constructieve samenwerking en feedback. De bereidheid om

belangijke regionale en landelijke thema’s.

worden. De accreditatie geeft

“Ik heb er

gelegenheid tot reflectie op het eigen

plezier in

functioneren als
bestuurder.

Paul Ram:

en ben er

”

trots op

naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren is groot. In de
Raad van Toezicht hebben we daarnaast veel voordeel van
elkaars verschillende expertises. De focus van de Raad van

”

Toezicht is en blijft gericht op good governance.

me in te
kunnen zetten
voor onze regio, waarin de huisartsen
goed georganiseerd zijn binnen

”

Cohesie. Landelijk best wel uniek.
lees meer...

Financieel jaarverslag en bezoldiging

Jaaroverzicht
Raad van Toezicht

vlnr: Hans Coppus, Paul Ram en Bob van Brink
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In 2017 doorliepen maar liefst 21 praktijken met succes de certificatie-audit. Hiermee kwam een
einde aan de implementatie van het HaZo24 kwaliteitssysteem, een traject waar Cohesie ruim
3,5 jaar hard aan gewerkt heeft. Noord-Limburg is de eerste regio die geheel gecertificeerd is,
een prestatie waar Cohesie trots op is!

Tussenstand 2016
Totaal 15 praktijken gecertificeerd • Totale organisatie Cohesie gecertificeerd

Januari 2017

Februari 2017

Maart 2017

April 2017

Start implementatietraject

Certificatie-audit

Certificatie-audit

Certificatie-audit

• Huisartsenpraktijk Arcen

• Huisartsenpraktijk Het Zorghoes

• Huisartsenpraktijk Craneveld

• Huisartsenpraktijk Baarlo

• Huisartsenpraktijk Reuver

• Huisartsenpraktijk Lottum-Broekhuizen

• Huisartsenpraktijk Donné
• Huisartsenpraktijk Dreessen
• Huisartsenpraktijk Maasduinen
• Huisartsenpraktijk Meerlo
• Huisartsenpraktijk vanNoord (voormalig
gezondheidscentrum Withuis)
• Huisartsenpraktijk Velden
• Huisartsenpraktijk Veltum
• Huisartsenpraktijk Venlo-Zuid
• Huisartsenpraktijk Wieënhof

Certificaatuitreiking juli 2017
Coöperatie Cohesie jaarverslag 2017
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Mei 2017

Juni 2017

Juli 2017

November/December 2017

Certificatie-audit

Certificatie-audit

Uitreiking certificaat

Certificatie-audit

• Huisartsenpraktijk De Wildenberg

• Apotheekhoudend

• Medisch Centrum Alberick

• Apotheekhoudend huisartsenpraktijk

huisartsenpraktijk Kessel

• Huisartsenpraktijk Baarlo
• Huisartsenpraktijk Buitenlust

• Huisartsenpraktijk Arcen

• Huisartsenpraktijk Kronenberg

• Huisartsenpraktijk Craneveld

• Huisartsenpraktijk Donné

• Huisartsenpraktijk De Triangel

• Huisartsenpraktijk Dreessen

• Huisartsenpraktijk De Wildenberg

• Medisch Centrum Lambertus

• Huisartsenpraktijk Het Zorghoes

• Huisartsenpraktijk Maasduinen

• Apotheekhoudende huisartsenpraktijk

• Huisartsenpraktijk Meerlo

Kessel
• Huisartsenpraktijk Kronenberg

Resultaten
2017
21

21 praktijken

gecertificeerd

America

• Huisartsenpraktijk De Triangel

Eindstand

• Huisartsenpraktijk vanNoord (voormalig
gezondheidscentrum Withuis)

• Huisartsenpraktijk Lottum-Broekhuizen

• Huisartsenpraktijk Velden

• Huisartsenpraktijk Reuver

• Huisartsenpraktijk Veltum

• Huisartsenpraktijk Van der Linden

• Huisartsenpraktijk Venlo-Zuid
• Huisartsenpraktijk Wieënhof

Noord-Limburg
geheel gecertificeerd
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HaZo24 ontwikkelt door
Kwaliteit onder de loep genomen
Na een gedegen werving en een scholing stond het intern auditteam begin dit jaar

In 2017 voerde het auditteam 16 interne audits uit. Tijdens deze audits werd

in de startblokken om de eerste interne audits uit te voeren bij praktijken en

vooral ingezoomd op het documentatiebeheer en de MIP/VIM-procedure met

afdelingen binnen Cohesie. Het doel van de interne audits is het opsporen van

de bijbehorende registraties. Naast de interne audits werden er afgelopen jaar

verbeterpotentieel, meedenken met de praktijk over kwaliteitsbeleid, kwaliteits-

8 controle-audits uitgevoerd door extern auditor Lloyd’s Register. De auditoren

management en veiligheid in de zorg. Ook moeten de interne audits een bijdrage

ervaren dat HaZo24 van toegevoegde waarde is voor de praktijk en proeven

leveren aan het borgen van het HaZo24-kwaliteitsdenken binnen de praktijken.

enthousiasme bij de medewerkers.

Auditteam vlnr: Frans Schmeetz, Mia Stax, Ton Cremers,
Tonnie van Kessel, Tjaard Groendijk, Janneke van de Berg

“Auditor zijn is een mooi

vak. Het laat professionals
vertellen over wat zij belangrijk

“Door HaZo24 werken we veel gestructureerder.

We leren van onze fouten en streven naar een optimale

kwaliteit van zorg. De praktijk werkt soepel en alles is

vinden in hun werk. Zij zijn

overzichtelijk. De interne audit bevestigde dat we op de

serieus en gedreven bezig met

goede weg zitten en helpt de puntjes op de 'i' te zetten.

kwaliteitsverbetering.

We zijn dan ook erg trots op ons HaZo24-certificaat.

”

intern auditor Janneke van de Berg

Regionale klachtenfunctionaris

Enkele feiten en cijfers uitgelicht

Cohesie heeft per 1 januari 2017 de Wkkgz verplichting in

21 Praktijken in de regio maakten

het kader van klachtenbehandeling verankerd in een nieuwe

gebruik van de mogelijkheid de regionale

werkwijze. Huisartsen kregen de mogelijkheid om aan te

klachtenfunctionaris van Cohesie in te zetten.

sluiten bij de inzet van een regionale klachtenfunctionaris. In
november werd deze werkwijze geëvalueerd door de werkgroep
‘klachtenbehandeling en –bemiddeling in de regio’. Het

”

huisarts Truus Stemkens en assistente Evelien van Ninhuijs

Alle klachten zijn bemiddeld.
Er is geen enkele klacht aangemeld bij de
landelijke geschilleninstantie.

Via het centrale meldpunt werden voor de
huisartsenpraktijken 12 klachten aangemeld.

algemene oordeel was positief, de betrokken praktijken waren

Bij 6 klachten werd op verzoek van de klager

tevreden over zowel de procedure als de wijze van bemiddeling.

de klachtenfunctionaris ingezet.

Overzicht incidenten en klachten

Coöperatie Cohesie jaarverslag 2017
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PROJECteN uItgelIcht
ICT

2017 Stond op ICT-gebied voor een groot deel in het teken van het formuleren
van een toekomstbestendige visie op ICT. Om dit goed te kunnen doen is de ICT-commissie
uitgebreid en een applicatiecommissie opgestart voor de vertaling van visie naar concrete
middelen in de praktijk. Met behulp van een externe adviseur zijn eind dit jaar een zestal
overtuigingen neergezet die richting geven aan onze activiteiten voor de toekomst.

1

Het is onze overtuiging dat:
de huisarts in 2020 werkt in een eerstelijns
gezondheidscentrum;

2 de huisartsenvoorziening de kern is van
het zorgcentrum; de huisarts is de centrale
dossierbeheerder;

3 de patiënt dossiereigenaar is en bepaalt
welke hulpverlener op welk moment
toegang krijgt tot (een gedeelte van) het
dossier en wie in het dossier mag schrijven;

4 de huisartsenvoorziening veel aandacht

motiveren van onze huidige leveranciers hun
product en service te verbeteren en anderzijds

het uitkijken naar de toekomst waarin ICT een
belangrijke steunpilaar onder onze zorgverlening
moet zijn. ICT zal evolueren tot een intelligente
ondersteuning van onze dagelijkse zorgverlening,
evenals voor administratie en facturatie. Hier

voor preventie heeft en laagdrempelig

wordt hard aan gewerkt door zowel de ICT- en

toegankelijk is voor alle vragen op het

applicatiecommissies als onze externe adviseurs.

gebied van gezondheid en leefstijl;

5 het zorgnetwerk niet ophoudt bij de
6

“In 2017 was onze opdracht enerzijds het

grenzen van het eerstelijns zorgcentrum;

De komende jaren blijft dit een speerpunt.

”

Niels Rossen, huisarts en lid ICT-commissie

Expertteam praktijkmanagement

Praktijkmanagement
De ontwikkeling van praktijkmanagement
stond het afgelopen jaar vol in de kijker.
Aanleiding hiervoor was de invoering van de
nieuwe betaaltitel praktijkmanagement per
1 januari 2018. Cohesie schreef een plan om
regionaal aan deze prestatie deel te nemen.
Nagenoeg alle praktijken ondertekenden
de intentieverklaring voor deelname aan
dit plan. Eind 2017 werd daarom een

de huisartsenvoorziening in Noord-

expertteam aangesteld om ervoor te zorgen

Limburg in de pas moet en kan lopen met

dat de regio per 1 januari 2018 klaar is

de landelijke ontwikkelingen en goede
praktijken.

Werkbezoek ministerie VWS in het teken van big data

lees meer...

voor invoering van praktijkmanagement als
samenwerkingsverband.
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MeDIsCh CoöRDineRenD CeNtRuM (MCC)
In april 2017 startte Coby Kovacs als
coördinator PxZorg/MCC.

Het afgelopen jaar zijn onder andere de RTA’s

Zij kreeg de taak om de visie van PxZorg over

voetzorg gelanceerd. De opzet van het MCC ging

te brengen bij het opzetten van transmurale

gepaard met de ontwikkeling van een nieuwe

afspraken en een Medisch Coördinerend Centrum

website en een app. Beiden worden begin 2018

waar deze afspraken vastgelegd kunnen worden.

gelanceerd.

Dementie, Mobiliteitsproblematiek en Diabetische

www.mccpxzorg.nl

Coby Kovacs

“MCC PxZorg zorgt voor een optimalere samenwerking

tussen zorgprofessionals in Noord-Limburg. Het verbindt, zoals de
verbindende lijn van de Maas door de regio. Het biedt een middel,
waardoor werkafspraken uit bureaulades, mailboxen en persoonlijke
mappen gehaald kunnen worden en voor iedereen toegankelijk zijn.

”

Zorg Innovatie Platform
In maart sloegen Cohesie, VieCuri, Huis voor de Zorg,

belangrijkste uitgangspunten van het convenant.

VGZ en CZ de handen ineen en ondertekenden het

Om dat te realiseren worden de komende jaren

Convenant Substitutie. De vijf partijen spraken daarmee

vanuit het Zorg Innovatie Platform (ZIP) diverse

de ambitie uit om met elkaar bij te dragen aan kwaliteit,

substitutieprojecten opgezet, waarbij zorg wordt

toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg in Noord-

verplaatst vanuit het ziekenhuis naar de huisarts of

Limburg. Zorg op de juiste plek, door de juiste persoon,

andere zorgaanbieders dichtbij.

op het juiste moment en met de juiste middelen zijn de

De ambitie is per jaar minimaal 2 projecten te
starten. In 2017 zijn de eerste twee projecten
opgestart rond de onderwerpen:

oogheelkunde
hartfalen

lees meer...
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Cohesie ontwikkelde één integraal zorgprogramma chronische zorg.
Uitgangspunt van dit zorgprogramma is persoonsgerichte zorg, aangevuld
met ziektespecifieke (chronische) zorg en, waar nodig, aanvullende zorg van
ketenpartners. De huidige zorgprogramma’s DM2, CVRM, COPD en Astma
zijn in dit programma verwerkt. Hiermee volgen we de lijn van transities in de
gezondheidszorg. Het programma werd gecontracteerd voor 2018-2019.

Astma

30 Huisartsen
741 Geïncludeerde patiënten
COPD

100 Huisartsen
2.552 Geïncludeerde patiënten

CVRM

Geïntegreerde
ouderenzorg

92 Huisartsen
12.786 Geïncludeerde

Ook het herziene zorgprogramma

patiënten

geïntegreerde ouderenzorg werd

Geïntegreerde
Ouderenzorg

64 Huisartsen
1.449 Geïncludeerde patiënten

opnieuw voor twee jaar gecontracteerd.
In het kader van dit programma bood
Cohesie de Module Ouderenzorg aan

Certificaatuitreiking Module Ouderenzorg

voor praktijkondersteuners in de regio.
De eerste 22 praktijkondersteuners

ontvingen in maart hun certificaat voor deze postbacheloropleiding.
In november startten nog eens 19 praktijkondersteuners met deze opleiding.

lees meer...

DM2

104 Huisartsen
10.681 Geïncludeerde patiënten

“De positie die jullie innemen is de link tussen de patiënt, de

huisarts, de specialist ouderengeneeskunde, het sociaal wijkteam
en de V&V-sector. Jullie overzien het hele veld en staan ook nog

GGZ
Het zorgprogramma GGZ wordt
uitgevoerd door zusteronderneming Provico.
Lees hierover meer op

”

eens heel dicht bij de patiënt, jullie kennen de patiënt heel goed.

huisarts Eric Cremers tijdens de certificaatuitreiking

www.provico.nl
Coöperatie Cohesie jaarverslag 2017
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Een nieuwe visie
op acute zorg
Aantal contacten 2017

24.090
10.829
Consult totaal 34.919
19.801
8.222
Telefonisch
Consult totaal 28.023
3.061
962
Visite totaal 4.023
Totaal aantal
contacten

46.952
20.013
totaal 66.965

Huisartsenpost Venlo
Huisartsenpost Venray

Huisartsenpost Venlo

Beter organiseren van spoedzorg
Begin dit jaar nam Cohesie het besluit om

en zorgverzekeraars VGZ en CZ. In augustus en

de acute huisartsenzorg in Noord-Limburg

november werd het besluit positief geëvalueerd

‘s nachts anders te regelen. Sinds 3 april is de

met diverse belangenverenigingen uit Venray en

huisartsenpost in Venray tussen 23.00 en 8.00

omgeving.

uur gesloten en worden alle acute zorgvragen

lees meer...

behandeld vanuit de spoedpost in Venlo.
Cohesie nam dit besluit om de organisatie

Dit besluit paste binnen de vernieuwde visie

van acute huisartsenzorg in Noord-Limburg

op acute (huisartsen)zorg in Noord-Limburg

te verbeteren. Uitgangspunt daarbij was het

die in oktober definitief werd vastgesteld.

verlenen van de best mogelijke en verantwoorde

In ditzelfde kader zijn het afgelopen jaar

zorg voor de hele regio. Het besluit kwam tot

bestaande reglementen en convenanten

stand in nauw overleg met Huis voor de Zorg

onder de loep genomen en herzien.

Huisartsenpost Venray

Evaluatie nachtsluiting HAP Venray
Huisartsenpost Venlo
Huisartsenpost Venray

Huisartsenpost Venlo
Huisartsenpost Venray

Telefonische bereikbaarheid
In oktober is de Huisartsenpost Noord-Limburg overgestapt
naar een nieuw telefoonsysteem: TeleQ. Het systeem geeft
informatie over de wachttijd en biedt de patiënt de mogelijkheid
om teruggebeld te worden. Patiënten hoeven zo niet onnodig in
de wacht te staan aan de telefoon.

lees meer...
Coöperatie Cohesie jaarverslag 2017
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IN De kIJkeR

OPleIdeN en toetsen in de praktijk
Onze scholingsactiviteiten verschuiven steeds meer van klassikaal onderwijs naar
opleiden en toetsen in de praktijk. Nascholing wordt bij voorkeur waarheidsgetrouw
en waar mogelijk in de eigen werkomgeving aangeboden.

Levensechte reanimatietraining

9,2

In 2017 lanceerden we een reanimatietraining voor
huisartsen en verpleegkundig specialisen waarbij
gebruik gemaakt wordt van een simulatie- en
computerregistratiepop. Met behulp van video-opnames kunnen deelnemers hun
eigen handelen terugzien en evalueren. Deze vernieuwde cursus werd druk bezocht
en beoordeeld met een

9,2!

“ Als praktijkopleider ben ik de schakel tussen

triagisten in opleiding, hun werkbegeleiders op

de HAP en de opleidingsfunctionaris van Cohesie.
Coaching on the job zorgt ervoor dat we signalen
snel oppakken en onze opleiding zo goed mogelijk

”

aansluit bij de praktijkervaring. Inge van Ass,
praktijkopleider huisartsenpost

Voor het eerst
• startten we binnen een

• was er voor triagisten een

• toetsten we het klinisch handelen

huisartsenpraktijk een jaartraject

training NTS (Nederlandse

en de communicatievaardigheden

Opleiding Spreekuur
Ondersteuner Huisarts

instroommanagement met

Triage Standaard) op de eigen

van verpleegkundig specialisten

jobcoaching door ervaren

werkplek in het callcenter van de

middels de Video Interactie

triagisten van de huisartsenpost.

huisartsenpost, samen met de

Toets (VIT). Doel van de

De opleiding Spreekuur Ondersteuner

Als geen ander weten zij

Eerst Verantwoordelijk Triagisten.

tweejaarlijkse VIT is het

Huisarts voor doktersassistenten ging van start.

inkomende hulpvragen te

Het trainen op de eigen werkplek

bewaken en bevorderen van

Reactie van een cursist:

beoordelen op urgentie om de

in het bestaande systeem bootst

de kwaliteit van handelen op

patiëntenstroom zo goed mogelijk

de werksituatie zo realistisch

de huisartsenpost en in de

te verwerken.

mogelijk na.

huisartsenpraktijk.

“ Topaanvulling op onze functie! ”

lees meer...
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SAmeN
slIMmeR schOlen
Steeds vaker zoeken we in onze nascholingen de samenwerking
op met ketenpartners en andere zorgprofessionals:

DOC 1.5
Het in 2016 opgestarte DOC 1.5 kreeg in

Samenwerking sociaal
domein

2017 vervolg. In samenwerking met VieCuri

Huisartsenpraktijken en de gemeente Peel

organiseerde Cohesie bijeenkomsten met

en Maas zetten begin 2017 stappen in de

als thema’s ‘neurologie’ en ‘orthopedie en

samenwerking tijdens een interactieve

sportgeneeskunde’.

bijeenkomst. Huisartsen, POH-S, S1-

Regionale
Transmurale Afspraken
In november werd onder veel belangstelling
de RTA Diabetische Voetzorg gelanceerd.
Deze RTA (Regionale Transmurale Afspraak)

wijkverpleegkundigen, gezinscoaches
en Wmo-consulenten gingen met elkaar
in gesprek rond de thema’s ‘Wmo’ en
‘Jeudgdzorg’.

lees meer...

kwam tot stand door goede samenwerking
met en afspraken tussen de eerste en
tweede lijn, wat die avond ook duidelijk
zicht- en hoorbaar was.

Intervisie voor kaderhuisartsen
Na een kennismakingsbijeenkomst in maart is een groep
van 7 kaderhuisartsen gestart met een intervisietraject.

Groepstraining
‘Stoppen met roken’ een succes

“ De samenwerking met

de preventiemedewerker van Vincent
van Gogh heeft absoluut meerwaarde.
We hebben ieder onze kennis op een ander
gebied, kunnen de deelnemers passende steun
geven en veel van elkaar leren. Een aanrader!

”

POH-S Esther van den Ouweland
lees meer...
Coöperatie Cohesie jaarverslag 2017
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