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Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

“De toenemende complexiteit van de zorg vraagt om een nieuwe inrichting en
andere bedrijfsvoering. Opnieuw kijken naar het fundament en van daaruit de

verbinding zoeken met praktijken en ketenpartners. We slaan een nieuwe weg in
naar verdere professionalisering.

”

Guus Jaspar Medisch Directeur

“2018 was het jaar van uitwerken wat we hebben neergezet, meer ruimte

maken en de werkdruk verlagen, aansluitend bij het landelijke thema. Een jaar
van bewustwording en stappen in de goede richting naar meer werkplezier voor

”

de huisarts en zijn of haar team.

Voordat de

trein gaat rijden
Het jaar 2017 stond in het teken van focus

Maar met aandacht voor de diversiteit aan

aanbrengen. Dat betekende voor 2018

mensen en praktijken. Zeker op het gebied

dat onze aandacht vooral uitging naar

van praktijkmanagement hebben we het

de thema’s ICT, praktijkmanagement en

afgelopen jaar grote stappen gezet.

zorginnovatie, met in ons achterhoofd
de toenemende werkdruk binnen
de huisartsenzorg. De zorg wordt

In dit jaarverslag reizen we

almaar complexer en dat vraagt om

door de regio en maken

een andere bedrijfsvoering binnen de

Sylvia Wessels Voorzitter Raad van Afgevaardigden

huisartsenpraktijk. Binnen de thema’s

we een tussenstop bij de

hebben we vooral gekeken door de bril

belangrijkste resultaten van

van de praktijk en hoe we deze maximaal

“Er is een slag gemaakt in het ondersteunen van en het denken vanuit de

kunnen faciliteren. Dat leidde tot een

er is een gevoel van gezamenlijkheid en collectiviteit. We zetten stappen en

regionaal gedragen.

huisartsenpraktijk op allerlei niveaus. Er is een goed draagvlak onder de leden,

”

het afgelopen jaar.

filosofie en aanpak die kenmerkend is voor
onze regio: innovatief, vooruitstrevend en

blijven innovatief. Als regio iets om trots op te zijn.
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De huisartsen van Cohesie
In Noord-Limburg werken huisartsen en praktijkmedewerkers
aan de best mogelijke huisartsenzorg. Dit doen zij binnen

De ondersteuningsorganisatie
Een team van professionals ondersteunt en versterkt de huisartsenpraktijken in
Noord-Limburg op allerlei vlakken. Overdag vanuit het kantoor in Venlo, en in de
ANW-uren op de huisartsenposten in Venlo en Venray.

44 praktijken verdeeld over de regio met ruim

Aantal medewerkers Cohesie 2018 Peildatum: 31 december 2018
Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg
Kantoor Cohesie

243.000 inwoners. De organisatiestructuur van Cohesie is
opgezet volgens de Governancecode Zorg. De huisartsen worden
vertegenwoordigd door de Raad van Afgevaardigden. In 2018
bestond deze uit huisartsen Sylvia Wessels, Ramon Aendekerk,
Niels Rossen, Lucien Verhappen en Karin van Rosmalen-Nooijens.

Aantal gevestigde huisartsen 2018

16%

105 in totaal

17

35%

40 t/m 49 jaar

mannen
totaal 17

1

16%

17

60 jaar en ouder

55%

mannen

58

47

45%
vrouwen

35
20

FTE's
totaal 53
Instroom
totaal 15

51

16

vrouwen
totaal 79

Uitstroom
totaal 18

30 t/m 39 jaar

37

45

medewerkers
totaal 96

5

6

44

33

10
12

Bestuurder Geert
Philipsen trad begin 2018 toe tot de

32%

34

50 t/m 59 jaar

NVZD Kwaliteitscommissie om de
eerstelijnszorg te
vertegenwoordigen.

Financieel jaarverslag en bezoldiging
Jaaroverzicht
Raad van Toezicht
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Uitreiking van de allerlaatste HaZo24-certificaten

Eindstation

bereikt
Slotfeest HaZo24

Met de laatste certificatieaudit kwam

Op 15 maart 2018 werden HaZo24-certificaten

eind december 2017 een einde aan het

uitgereikt aan de laatste 11 Noord-Limburgse

implementatietraject van de kwaliteitsnorm

huisartsenpraktijken. Ruim 120 betrokkenen

HaZo24. Het traject startte in Noord-

verzamelden zich voor deze feestelijke

Limburg in 2014 met als doel binnen 3 jaar

bijeenkomst om te vieren dat Noord-Limburg

alle huisartsenpraktijken in de regio én

als eerste regio geheel gecertificeerd is!

koepelorganisatie Cohesie te certificeren.
Het behalen van dit doel geeft een grote impuls
aan de kwaliteit van huisartsenzorg in de regio.

Coöperatie Cohesie jaarverslag 2018
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Seinen op groen voor

Praktijkmanagement
Q1

Vanaf 1 januari 2018 stond het expertteam praktijkmanagement
startklaar voor de uitrol van praktijkmanagement. Cohesie hanteerde
een geheel eigen werkwijze door te kiezen voor een projectmatige
aanpak op regionaal niveau. Zaken die samen opgepakt kunnen
worden slim organiseren, waarbij maatwerk het sleutelwoord is.

Q2

Q3

Q4

Mankracht

Praktijkscan

Benchmark

Maatwerk

Werk in uitvoering

Twee regiocoaches en een

Uitgevoerd bij alle praktijken om de

Een drukbezochte avond waar de

De benchmarkavond was het

Het team van praktijkmanagers wordt

praktijkmanager sprongen op onze

huidige situatie in kaart te brengen

resultaten van de praktijkscans

vertrekstation voor elke praktijk

uitgebreid om de plannen binnen de

trein om het project praktisch vorm te

en te onderzoeken waar prioriteiten

gepresenteerd werden. Huisartsen

om een plan op maat te maken

praktijken uit te voeren.

geven en op de rails te zetten.

liggen.

vergeleken de resultaten van hun

samen met de regiocoaches en

eigen praktijk met de regionale en

praktijkmanager.

2019

landelijke cijfers.

Producten en diensten
In het verlengde van het project

Werkplezier
Een 0-meting in het kader van
werkdruk en werkplezier.

praktijkmanagement nam Cohesie haar

en draagt bij aan een snellere besluitvorming

binnen onze praktijk. Dat geeft rust. Waar Kjell

producten- en dienstenaanbod onder

(regiocoach) ons vooral ondersteunt bij de onderlinge

de loep. Er werden een aantal nieuwe
producten en diensten gelanceerd. Eén van

samenwerking en het formuleren van onze

de nieuwe producten was een veelgevraagd

toekomstvisie, helpt Monique (praktijkmanager) hier

instrument waarmee praktijken helder
inzicht krijgen in hun financiële gezondheid.

praktisch handen en voeten aan te geven. Zo gaan we

Eind 2018 werd het totale pakket van

met ons jonge team aan de slag met teambuilding,

ondersteunende diensten en producten

”

beschikbaar via InkoopXL. Een digitale

communicatie en instroommanagement.

omgeving waar praktijken een overzicht
vinden van het complete aanbod.

“Praktijkmanagement ontzorgt

Huisartsenteam en praktijkmanager De Triangel in Steyl

Holger Thomas huisarts
Coöperatie Cohesie jaarverslag 2018
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Onderhoud en service

Seinstoring
In februari kreeg Cohesie te maken met een grote
technische storing. De spoedpost en een deel van
de huisartsenpraktijken waren tijdelijk telefonisch

Het ICT-team ging ook in 2018 op

niet bereikbaar. Agenda's, patiëntendossiers en

pad om de huisartsenpraktijken te

labuitslagen waren langere tijd niet toegankelijk.

voorzien van goede ICT-voorzieningen.

Evaluatie leidde tot verbeterpunten die in 2018

Ook stonden zij het afgelopen jaar

zijn doorgevoerd.

meerdere praktijken bij tijdens

Hiermee zetten we vooral in op veiligheid van

verhuizingen en verbouwingen.

data en het voorkomen van uitval.

Op de foto Peter van Kempen

Ook de jaarlijkse training van het crisisteam later

en Ruud Steegs, voor de

in het jaar stond in het teken van ICT en privacy.

herkenbaarheid tegenwoordig in
Cohesie bedrijfskleding.

Wissel
Op 1 maart nam
John van Nieuwenhoven
het stokje over van Nell Wolfs
als Manager Ondersteunende
Diensten bij Midas Noord-Limburg.

Coöperatie Cohesie jaarverslag 2018
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VitalHealth
De juiste zorg op de juiste plek leveren, samen
met regionale ketenpartners in de regio.
In 2018 gingen we daarom een samenwerking
aan met Philips VitalHealth. Cohesie wil zo
zorgverleners ondersteunen bij het centraal
zetten van de patiënt. Het eHealthplatform,
dat in 2019 geïmplementeerd wordt,
ondersteunt de regionale zorg en maakt
het mogelijk om aan toekomstige eisen en
ontwikkelingen te voldoen.
Geert Philipsen:

“Cohesie zet de patiënt centraal.

Van daaruit hebben we een digitale
zorgstrategie ontwikkeld en hierdoor hebben
we meer oog voor de patiënt. We kijken naar

”

wat elke patiënt echt nodig heeft.

Yvonne Crommentuijn en Marloes van Erp
staan huisartsenpraktijken dagelijks als eerste te woord
bij ICT-gerelateerde vragen.

Coöperatie Cohesie jaarverslag 2018
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Regionaal knooppunt
Medisch Coördinerend Centrum PxZorg
‘Paden met Partners’ en ‘Professionele Performance’, twee uitgangspunten van de regiovisie PxZorg, namen in 2018
concrete vormen aan met de lancering van het Medisch Coördinerend Centrum PxZorg. Coby Kovács is als coördinator
samen met huisarts Eric Cremers en radioloog Anjob Laurent de drijvende kracht achter dit platform.

Livegang website en app

en makkelijk met elkaar in contact kunnen komen en

In februari werd de website van het Medisch

Regionale Transmurale Afspraken kunnen raadplegen.

Coördinerend Centrum PxZorg gelanceerd. De website

Dit bevordert de afstemming van de zorg voor een

bevat een smoelenboek waardoor verschillende

patiënt. Tegelijk met de website werd ook de

disciplines zoals huisartsen en medisch specialisten snel

app MCC PxZorg uitgebracht.

Smoelenboek

367

profielen in totaal

RTA

88

top 3 1
2
3
Aantal keren
geraadpleegd

van huisartsen

scholing

Eric Cremers, Anjob Laurent en Coby Kovács

116 Wondbehandelingsprotocol
74 Telewondconsult
56 Diabetische voetzorg Noord-Limburg

Doc 1.5 KNO
Een andere manier voor huisartsen en specialisten
om elkaar beter te leren kennen zijn de Doc 1.5
bijeenkomsten die Cohesie en VieCuri samen
organiseren. Deze scholingsvorm loopt inmiddels als
een trein. In 2018 konden we maar liefst drie avonden
vullen rondom het onderwerp KNO.

Coöperatie Cohesie jaarverslag 2018
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Participatie als Prioriteit
Sinds december 2015 zijn ervaringsdeskundigen

procedure om langdurig medicatie te krijgen.

Liesbeth Bergmans en Anja Minheere

Dit laatste leverde bijvoorbeeld een heldere, op

verbonden aan PxZorg. Zij vertegenwoordigen

de patiënt afgestemde informatiefolder op.

de patiënt, samen met beroepskracht Anouk

Om de patiënt zo goed mogelijk te

van der Heijden van Burgerkracht Limburg,

vertegenwoordigen proberen ze altijd hun blik

door de zorggebruiker centraal te stellen bij alle

te verruimen. In 2018 namen ze bijvoorbeeld

projecten waar PxZorg bij betrokken is. In 2018

deel aan een invitational conference over

waren dit o.a. het verkorten van de wachtlijst

dementie en een inspiratieavond over GGZ-

voor oogpatiënten en het verbeteren van de

problematiek.

Zorginnovatie
Zorg op de juiste plek
In het kader van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg
in Noord-Limburg werden in 2018 twee projecten uitgerold:
Postmenopauzaal bloedverlies: het verwijsplatform werd opnieuw ingericht.
Oogheelkunde: inrichting van het Zorgpad Oogheelkunde.

Lancering ZorgBedWijzer

patiënt daar ook daadwerkelijk terecht kan.

Om de vrije bedden voor eerstelijns verblijf eenvoudig

De app heeft als extra voordeel dat de totale behoefte

inzichtelijk te maken ontwikkelden de zorgorganisaties

in de regio geanalyseerd kan worden zodat de zorg

van Noord- en Midden-Limburg samen de app

van de toekomst samen verbeterd kan worden.

ZorgBedWijzer. Verwijzers kunnen in een aantal snelle

Eind 2018 is de app geëvalueerd en in 2019 volgt

stappen zien waar bedden beschikbaar zijn en contact

een uitbreiding met bedden voor andere vormen

opnemen met de zorglocatie om te kijken of de

van kortdurend verblijf.
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Op een nieuw spoor
Persoonsgerichte zorg
In 2018 ging het nieuwe zorgprogramma
Integrale Chronische Zorg van start.
Persoonsgerichte zorg staat hierin centraal,
aangevuld met ziektespecifieke (chronische)
zorg en eventueel aanvullende zorg van
ketenpartners. De zorgprogramma’s DM2,
CVRM, COPD en Astma zijn allemaal verwerkt
in dit integrale zorgprogramma.

Persoonsgerichte zorg vraagt van

bijkomstigheid is dat een persoonsgerichte

praktijkondersteuners een meer coachende

aanpak bij de praktijkondersteuners zelf ook

en ondersteunende rol. Een coachende

voor meer werkplezier zorgt.

praktijkondersteuner geeft de patiënt goede,
objectieve informatie en houdt rekening

In 2019 gaan we door met het bieden van

met zijn of haar waarden en voorkeuren.

persoonsgerichte Integrale Chronische Zorg.

Om deze zorg op maat te kunnen bieden

De training ‘De coachende zorgverlener’

ontwikkelden we de training ‘De coachende

komt als incompany scholing voor Hagro’s en

zorgverlener’. Een interactieve, effectieve

huisartsenpraktijken beschikbaar.

en direct toepasbare training, die in 2015 van

Ook de leefstijl- en buurtsportcoaches die de

start ging en zeer enthousiast werd ontvangen.

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Anno 2018 hebben alle praktijkondersteuners

CooL in de regio gaan aanbieden worden

in onze regio deze training gevolgd. Mooie

geschoold.

scholing
Astma

COPD

DM2

CVRM

Geïntegreerde
Ouderenzorg

58
911

101
2.556

105
10.704

98
13.192

78
1.525

Deelnemersaantallen
zorgprogramma
2018
huisartsen
Geïncludeerde
patiënten

VVR: 8.068

HVZ: 5.124

Het zorgprogramma GGZ wordt
uitgevoerd door Provico.

Kijk op www.provico.nl
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Nieuwe Zorgstandaard

Diabetes
De nieuwe NHG-standaard

kennis van de nieuwe therapieën

Diabetes Mellitus werd in

die aan het behandelarsenaal

2018 gepubliceerd. Reden

zijn toegevoegd. Huisartsen

om een interactieve scholing

en praktijkondersteuners zijn

met veel casuïstiek voor

hiermee op de hoogte van

praktijkondersteuners en

de nieuwe NHG-standaard

huisartsen te verzorgen.

DM en kunnen deze nieuwe

De scholing voorzag in een

inzichten praktisch inzetten in de

behoefte, want we konden

behandeling van hun patiënten.

maar liefst 3 scholingsavonden

In 2019 worden nog eens 3

In oktober ondertekende Cohesie de

organiseren in 2018. Tijdens de

scholingsavonden georganiseerd

partnerovereenkomst met Alliantie

avond leerden de deelnemers

rond dit thema.

Nederland Rookvrij. Hiermee sloot

Cohesie op weg naar een
Rookvrije Generatie

van diabetesverpleegkundigen

Cohesie zich aan bij de ambitie om

over de veranderde stappen in

Nederland Rookvrij de norm te laten

de behandeling van diabetes

zijn. In de regio wordt samengewerkt

mellitus type 2 en namen ze

scholing

met gemeentes en zorgpartners om
dit gedachtegoed uit te dragen.

lees meer...
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Consult

Telefonisch
consult

Visite

Totaal

23.360
8.436
31.796

26.136
6.327
32.463

2.903
489
3.392

52.399
15.252
67.651

Aantal
contacten 2018
Huisartsenpost Venlo
Huisartsenpost Venray
Totaal

Spitsuur ANW
Werkdruk
Onder de huisartsen van Noord-Limburg leven zorgen over het blijven combineren

In september gingen de leden akkoord met diverse interventies uit het plan ‘Naar een

van de drukke praktijkwerkzaamheden met het doen van de diensten op de

houdbare ANW-structuur’. Met deze oplossingsrichtingen, bijvoorbeeld de introductie

huisartsenposten. Hierin zijn de huisartsen in onze regio niet alleen, vanuit het hele

van de wijkverpleegkundige op de spoedpost in de avonduren, de verkenning van de

land komen signalen over werkdruk en dienstbelasting. Een zorgelijke ontwikkeling die

samenwerking met de SEH in de nachten en de intentie om een palliatieve zorgdienst te

vraagt om een structurele en zorgvuldige aanpak. Tot aan de zomerperiode zijn allerlei

starten, zetten we voorzichtige stappen naar een goede combinatie tussen diensten en

mogelijke oplossingsrichtingen verzameld, verdeeld over zes categorieën:

de dagpraktijk. Enthousiast gestart met alle voorbereidingen moet in 2019 blijken of we

1.

Instroom van patiënten

deze interventies daadwerkelijk kunnen realiseren.

2.

Inzet van personeel

3.

Taakherschikking

4.

Samenwerking in de zorgketen

5.

Communicatie met patiënten

6.

Toegankelijkheid van praktijken overdag

Coöperatie Cohesie jaarverslag 2018
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CalamiteitenFeiten
Het meemaken van een calamiteit is voor alle betrokkenen een zeer
emotionele gebeurtenis die we graag zoveel mogelijk voorkomen.
De calamiteitencommissie van Cohesie onderzoekt calamiteiten die
worden gemeld. De commissie achterhaalt de feitelijke toedracht en stelt
maatregelen voor om herhaling te voorkomen en de kwaliteit van zorg te
verbeteren. Vaak bevat een casus herkenbare elementen en leermomenten
voor iedereen. Deze ‘achteraf’ kennis wordt sinds 2018 gedeeld onder
huisartsen en medewerkers van de HAP in de vorm van casussen.

Onderwerpen die aan bod kwamen
• Aorta dissectie en MI bij vrouwen
• ‘Maag’bloeding?

De Calamiteitencommissie, v.l.n.r.: Rob Keijzer, Manon Hekkens,
Wendy van Boxtel-Leijsten, Helma Verstappen, Frans Schmeetz

• Fatale longbloeding
• Acute benauwdheid bij adolescent met reuma
Tonnie van Kessel, oud-huisarts en huisartsopleider te Maastricht,
beschrijft de casussen op didactische wijze. In 2018 onderzocht
de commissie 4 calamiteiten: 3 voor de huisartsenpost
en 1 voor een dagpraktijk.

Veiligheid
Veiligheid was een belangrijk thema op onze
huisartsenposten dit jaar. We ondernamen
actie het gebied van personeel, organisatie,
bouwkundige aspecten en bezetting.
In november vroegen we in de media aandacht
voor het thema ‘agressie op de HAP’. Onze
huisartsenposten waren in het nieuws bij L1
en Omroep Venlo. Met het artikel en interview

Overzicht klachten en incidenten

leveren we een maatschappelijke bijdrage aan
het debat over agressie tegen hulpverleners.
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Heel

Noord-Limburg
wordt er beter van

