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Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van zorg is voor Het 
Huisartsenteam altijd een belangrijk speerpunt geweest. Niet alleen 
door continu de zorgresultaten van de verschillende  
zorgprogramma’s naar een hoger niveau te tillen, maar ook door te 
anticiperen op ontwikkelingen en innovaties in de zorg.

In het voorjaar werkten we aan herziening van de kernwaarden en 
de ontwikkeling van een meerjarenbeleidsplan. Goed toegankelijke, 
kwalitatief hoogwaardige zorg is vanzelfsprekend één van onze 
kernwaarden. Daarnaast staat Het Huisartsenteam voor innovatie, 
maar ook voor een goede organisatie en een hecht team.

Het Huisartsenteam hecht veel waarde aan goede zorg in het hele 
verzorgingsgebied. Aan het begin van 2017 bleek het lastig om 
goede opvolging te vinden voor een praktijk in St. Willebrord. 
Directe inspanning van de zorggroep leidde tot een geschikte 
invulling van de praktijk. Het Huisartsenteam De Gagel levert hier 
nu huisartsgeneeskundige zorg. 

Ook vinden wij het belangrijk om kwaliteit zichtbaar te maken. 
Daarom zijn alle praktijken en de zorggroep geaccrediteerd 
volgens de systematiek van de NHG Praktijk Accreditatie (NPA). Na 
monitoring van de chronische zorgprogramma’s delen we de 
resultaten via de nationale benchmark van brancheorganisatie 
InEen. Patiëntervaringen meten we via de e-module van Qualiview. 
Deze resultaten zijn zichtbaar op de website van de aangesloten 
praktijken. De benaderingswijze binnen de chronische 
zorgprogramma’s verschuift steeds meer van aandoeningsgericht 
naar persoonsgericht. Ook dit is kwaliteit. Alle praktijken 
beschikken over enthousiaste ambassadeurs die deze verandering 
begeleiden en versnellen.

Verder vonden innovatieve ontwikkelingen plaats binnen de 
zorgprogramma’s Ouderenzorg en GGZ. Er onstond meer  
samenwerking met andere disciplines, psychologen, 
wijkverpleegkundigen, specialisten ouderen en psychiaters. Deze 
samenwerkingen leidden tot betere zorg, dichtbij de patiënt. Maar 
ook op het gebied van e-health maakten we stappen. Zo is er een 
pilot gestart op het gebied van data-analyse bij urineweginfecties 
en Artificial Intelligence bij huidafwijkingen. Daarnaast verbeterden 
we de toegankelijkheid van de praktijken door de ontwikkeling van 
de app Het Huisartsenteam. In het voorjaar van 2018 moet deze 
dienst beschikbaar zijn.  

Het samen optrekken als team zie je terug in de grote opkomst 
bij scholingen en bijeenkomsten. Daarnaast waren nagenoeg alle 
huisartsen aanwezig tijdens de studiereis om innovatieve projecten 
en startups te bezoeken.

Met trots zie ik dat alle medewerkers van de aangesloten praktijken 
bij Het Huisartsenteam dagelijks de best mogelijke zorg leveren. 
Hun enthousiasme werkt aanstekelijk en is de drijfveer om ook van 
2018, met de kernwaarden voor ogen, een bijzonder jaar te maken.

VOORWOORD DOOR
JAN FRANS MUTSAERTS
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‘‘Het Huisartsenteam 

staat al 12 jaar voor 

kwalitatief 

hoogwaardige zorg,  

continue innovatie en 

goede samenwerkingen 

met partijen in de regio.

- Jan Frans Mutsaerts 
  Directeur 

Het Huisartsenteam



Een enthousiast team van huisartsen startte in 2005 Het Huisartsenteam. Het  
Huisartsenteam is een eerstelijns samenwerkingsverband van 43 zelfstandig 

werkende huisartsen in West-Brabant.

MISSIE

VISIE

Als vooruitstrevende huisartsen 
ondersteunen wij elkaar  
optimaal bij het gezamenlijk 
realiseren van kwalitatief 
hoogwaardige en toegankelijke 
zorg in samenwerking met 
andere zorgaanbieders in een 
snel veranderend zorglandschap.

Gezond houden is ten minste  
zo belangrijk als gezond 
maken.

MISSIE, VISIE
EN STRATEGIE

Wat ons een decennium geleden  
verbond was het gezamenlijk streven 
naar voortdurende verbetering van 
kwaliteit van zorg. Meer samenwerken, 
niet alleen als huisartsen onder elkaar, 
maar ook met specialisten, apothekers 
en paramedici. Door continu te blijven 
innoveren ontvangt onze patiënt de 
juiste zorg op de juiste plek. 

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een 
multidisciplinaire zorggroep met  
zorgprogramma’s voor mensen met 
astma/COPD, diabetes mellitus, hart- en 
vaatziekten, psychosociale 
problemen en kwetsbare ouderen. We 
bieden e-health, organiseren scholingen 
en zorgen er samen met onze  
zorgpartners uit de regio voor dat de 
zorg betaalbaar blijft. 

In 2017 stelden we drie nieuwe strategische doelstellingen vast in het 
meerjarenbeleidsplan. Deze zijn per doelstelling uitgewerkt in een aantal speerpunten.
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Doorontwikkeling zorgprogramma’s 
Ouderenzorg en GGZ.

1
Voldoen aan de eisen ten aanzien 
van informatiebeveiliging. 

Zelfmanagement stimuleren. 

Deskundigheid op peil houden 
door continue nascholingen.

Patiëntervaringen meten met 
de Huisarts Prestatie Monitor. 

Hoogwaardige zorg 
en toegankelijkheid 

Accreditatie op zowel praktijk- als  
zorggroep niveau.

2Continu innovatief 
en samenwerken 
met regie 

Doorontwikkeling van zorg 
voor kwetsbare ouderen.

Samenwerking en faciliteren van 
samenwerking binnen de keten.

ICT-ontwikkelingen die vakinhoudelijk en 
communicatief interdisciplinair aansluiten.

3Hoge mate 
van betrokkenheid

Gebruik maken van elkaars 
kennis.

Digitale toegankelijkheid via o.a. de  
website, sociale media en de nieuwsbrief.

Reflectie op persoonlijk functioneren en 
binnen het team.

Persoonlijke zorg voor de patiënt.



ZORGPROGRAMMA’S
In de zorg voor onze chronische patiënten boeken we jaarlijks samen 

goede resultaten. Om dit te controleren meten we deze resultaten periodiek. 
Het vasthouden en verbeteren van de zorgresultaten blijft een uitdaging. Het 
Huisartsenteam is daarom zeer trots op de aantoonbaar goede zorg die alle 
praktijken dit jaar weer met elkaar leverden. In onze zorgprogramma’s gaan 

we nader in op wat we in 2017 zoal samen bereikten.

ASTMA/COPD

Gezonde voeding en beweging is erg 
belangrijk. Het bewustzijn hiervan is 
vergroot, zowel in de praktijken als bij 
ketenpartners. 

We hebben de mogelijkheden verkend om 
tot een regionaal medicatievoorschrift te 
komen door Verbonden in Zorg. 

Door het aanbieden van goede  
scholingen is de kwaliteit van  
zorgverlening verbeterd. 

Het Huisartsenteam is meer gaan samenwerken met patiëntvertegenwoordigingen. Daarnaast 
vond er een uitgebreide verkenning plaats, zowel met andere partners in de nulde, tweede en 

derde lijn als op het gebied van nieuwe technologieën. 

DIABETES MELLITUS/HART- EN VAATZIEKTEN

De mogelijkheden zijn verkend om een 
verbetering in bloeddruk behandelingen 
te realiseren volgens de nationaal gestelde 
streefwaarden. 

Er was aandacht voor de aanwezigheid van 
meerdere hartaandoeningen bij de 
controle van patiënten met hart- en 
vaatziekten, zoals hartfalen en 
atriumfibrilleren door periodieke scholing. 

De continue verbetering van de kwaliteit van zorg samen met onze (kader)artsen, patiënten, 
partners in de nulde en tweede lijn en partijen daarbuiten.

STOPPEN MET ROKEN

Het Huisartsenteam is gaan samenwerken 
met SineFuma. We hebben de stoppen 
met roken begeleiding opgestart en 
geëvalueerd.  
Het nieuwe stoppen met roken aanbod en 
de landelijke campagne ‘Stoptober’ 
hebben we actief gepromoot.

Ook de brievenactie ‘Stoppen met roken 
op recept’, gericht aan alle chronische 
ketenzorgpatiënten heeft Het 
Huisartsenteam onder de aandacht 
gebracht. 

De praktijken toonden inzet bij het oppakken 
van de nieuwe werkwijze in het stoppen met 
roken aanbod en de extra aandacht die dat 

vroeg. In zeer korte tijd bereikten we 
uitstekende resultaten. Van september tot en 
met december 2016 ontvingen 131 patiënten 
van Het Huisartsenteam begeleiding bij het 

stoppen met roken. Hiervan waren 100 
patiënten nog steeds gestopt in het eerste 

kwartaal van 2017. De grootste groep 
bestond uit mensen met hart- en vaatziekten. 

GGZ

Het Huisartsenteam werkt op het gebied van de zorg voor de patiënt met problemen van 
psychische aard samen met gecontracteerde samenwerkingspartners in de basis GGZ. Door 
de gemaakte afspraken leidt deze samenwerking tot de best passende psychische zorg 
door de juiste zorgverlener op het juiste moment. 

“De praktijkondersteuner in de 
huisartsenpraktijk biedt niet alleen 
een luisterend oor, maar zorgt er ook 
voor dat ik, indien noodzakelijk, bij de 
juiste hulpverlener terechtkom.” 

Samen met regionale zorggroepen en 
het Amphia ziekenhuis hebben we het 
zorgprogramma hartfalen verkend.
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OUDERENZORG

“We werken met een slagvaardig en 
kwaliteit verhogend team.” 

De ontwikkeling van drie 
zorgpaden waarin de 
samenwerking en afstemming 
is vastgelegd op het gebied 
van dementie, vallen en 
polyfarmacie. 

Bijscholing van de 
praktijkondersteuners 
huisartsenzorg.

Alle praktijken van de 
zorggroep werken in het 
Keteninformatiesysteem 
Care2u. Ook de 
samenwerkende professionals 
in de ouderenzorg zijn hierbij 
aangesloten.

Al enkele jaren beschikken al onze huisartsenpraktijken over een goed functionerend 
multidisciplinair kernteam rondom kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijken van onze 
zorggroep. Samen met onze samenwerkingspartners in Verbonden in Zorg wordt de zorg 
voor deze doelgroep verder geoptimaliseerd. Gezamenlijk staan wij voor kwaliteit van 
leven, met minder maar betere zorg. 

PERSOONSGERICHTE ZORG

We hebben periodieke terugkom-
bijeenkomsten georganiseerd met alle 
ambassadeurs persoonsgerichte zorg. 

Het contact met patiëntverenigingen 
is versterkt.

ENKELE HOOGTEPUNTEN IN 2017

Door deelname aan interne workshops 
Zelfzorg Ondersteund kunnen we beleid 
op implementatie verder bepalen. 

✓

✓

✓

Het enthousiasme, de betrokkenheid enhet doorzettingsvermogen van alleambassadeurs 
persoonsgerichte zorg.

HIER ZIJN WIJ TROTS OP

Doordat de huisarts voor 
specialistische vragen terecht 
kan bij een consulterend 
psychiater is het mogelijk om 
de patiënt vanuit de 
huisartsenpraktijk te blijven 
begeleiden.

Wij bieden patiënten de 
mogelijkheid om deel te 
nemen aan geïndiceerde 
preventiegroepen 
voorafgaand aan of 
ondersteunend aan de 
behandeling door de 
praktijkondersteuner-GGZ in 
de huisartsenpraktijk.

Samen met drie andere 
zorggroepen in onze regio 
hebben we een sociale kaart 
ontwikkeld waarin de GGZ 
professionals zich kunnen 
registreren en waarmee 
huisartsen, praktijk-
ondersteuners-GGZ en 
patiënten inzicht hebben in 
het aanbod aan 
zorgaanbieders.

ENKELE HOOGTEPUNTEN IN 2017
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MANAGEMENTTEAM
HET HUISARTSENTEAM

DIRECTIE ZORGGROEP
HET HUISARTSENTEAM
HUISARTS/DIRECTEUR

OUDERENZORG
HUISARTS/MT-LID

DM/VVR+HVZ
HUISARTS/MT-LID

COPD/ASTMAZORG
HUISARTS/MT-LID

GGZ
HUISARTS/MT-LID

ALGEMENE ZAKEN
&  ICT

HUISARTS/MT-LID

KADERARTS
COÖRDINATOR

CONSULENT

KADERARTS
COÖRDINATOR

CONSULENT

KADERARTS
COÖRDINATOR

CONSULENT

KADERARTS
COÖRDINATOR

CONSULENT

COÖRDINATOR
MEDEWERKER 

COMMUNICATIE
MEDEWERKER  

KWALITEIT
SECRETARIAAT

Organisatiestructuur Het Huisartsenteam 

ORGANISATIESTRUCTUUR

Overzicht aangesloten huisartsen
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KWALITEIT EN 
SCHOLING

We hebben een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem (eQuse) in gebruik 
genomen. Dit is een webgebaseerd kwaliteitssysteem dat ons helpt bij het 

sturen en verbeteren van processen en organisatiedoelstellingen het 
ondersteunen van het jaarlijkse accreditatietraject. Met behulp van dit 
systeem kan de zorggroep makkelijker vim en klachten registreren en 

analyseren, werkzaamheden inplannen en processen monitoren. 

Zorggroep certificering
Ook dit jaar heeft Het Huisartsenteam de audit goed doorlopen en is ons NPA 
zorggroep certificaat wederom verlengd. Tijdens deze audit lag de focus op 

onze zorgprogramma’s. NHG Praktijk Accreditering (verder NPA) heeft, in het 
kader van NPA-Zorggroep-certificering, getoetst of Het Huisartsenteam 

voldoet aan de ‘Kritische Kwaliteitskenmerken, opgesteld door InEen.

Praktijk Kwaliteitcoördinatoren (PKC)
De praktijken zijn druk bezig geweest met 
de uitvoering van interne audits met als 
thema informatiebeveiliging. De 
meeste procedures van de 
huisartsenpraktijken zijn vastgesteld. Op 
deze manier zijn praktijkmedewerkers op 
de hoogte van elkaars werkwijze. Dit 
verbetert de samenwerking tussen de 
verschillende praktijken.

Het Huisartsenteam is trots op de 
werkgroep kwaliteit en de PKC werkgroep.  
De actieve houding van deze werkgroepen 
zorgt ervoor dat wij met plezier aan onze 
kwaliteit werken en samen tot ideeën 
komen, elkaar bezoeken in de praktijk en 
van elkaar leren. 

8,5

Algemene  
beoordeling

In de afgelopen 12 maanden door 3002 patiënten beoordeeld op:

Toegankelijkheid
praktijk

Assistentie
huisartsenpraktijk

Bejegening door
huisarts

Communicatie
door huisarts

Zorg op maat
door huisarts

Samenwerking
en deskundigheid

Bejegening 
andere

zorgverlener

Zorg op maat
andere zorgverlener

Afgelopen jaar zijn alle praktijken 
actief bezig geweest met het verzamelen 
van de resultaten van het patiënt- 
tevredenheidsonderzoek. In de 
afbeelding hiernaast is te zien hoe onze 
zorggroep het afgelopen jaar heeft 
gescoord.

PATIËNT-TEVREDENHEIDSONDERZOEK



In 2017 organiseerde Het Huisartsenteam scholingen voor huisartsen,  
praktijkondersteuners, doktersassistenten, ketenpartners en coördinerend  

wijkverpleegkundigen. Hierdoor is het kennisniveau verder toegenomen en is er 
meer specialisme ontwikkeld. 

De leden van Het Huisartsenteam sloten het jaar gezamenlijk af met een 
studiereis naar Barcelona. We hebben daar innovatieve zorgprojecten gezien en ons 
laten inspireren door het Spaanse gezondheidszorgstelsel middels bezoeken aan 
diverse gezondheidscentra en het volgen van lezingen door wetenschappers, artsen 
en bestuurders in de Spaanse gezondheidszorg.  

Innovaties en ICT

BARCELONA

De Avans+ Ouderenzorg opleiding  
speciaal voor de praktijkondersteuners.

De scholing ‘Oplossingsgericht  
Denken’ voor doktersassistenten.

‘Meet the Expert’ scholing voor alle 
zorgstraten waarbij kaderartsen hun  
expertises delen met belanghebbenden. 

In samenwerking met HZG en 
Minddistrict vonden scholingen plaats op 
het gebied van voetzorg, beter slapen en 
Blended Care voor de GGZ patiënt.

Deelname van Het Huisartsenteam aan 
de zorginnovatiereis in 2016 liet ons 
zien wat digitale veranderingen en ICT 
voor ons gaan betekenen. Te denken 
valt aan de inzet van Big Data en Arti-
ficial Intelligence in de zorg, maar ook 
aan communicatie met patiënten via 
portals en internet. Dit vormde de 
aanzet om daar in 2017 mee aan de slag 
te gaan, ontwikkelingen te volgen en op 
te pakken. Dit resulteerde in de inzet 
van PacMed. Dit zijn geautomatiseerde 

behandeladviezen op basis van big data 
gekoppeld aan patiënt diagnostiek op 
het gebied van urineweginfecties. 
Daarnaast zijn we gestart met de 
ontwikkeling van de app Het 
Huisartsenteam. 

SCHOLING

ENKELE HOOGTEPUNTEN IN

2017 ✓

✓

✓

✓



PATIËNTEN 
ASTMA

COPD

DIABETES

CVRM

GGZ

OUDERENZORG

1.579

5.791

15.369

3.784

1.538

2.385

HET HUISARTSENTEAM 
IN CIJFERS

ASTMA

<50 389 602
50-59 201 325
60-64 93 130
65-69 93 118
70-79 124 196
>80 40 74

COPD

<50 29 23
50-59 95 180
60-64 127 158
65-69 152 154
70-79 243 215
>80 133 70

DIABETES

<50 163 114
50-59 473 321
60-64 400 271
65-69 576 412
70-79 1.044 866
>80 491 660

CVRM

<50 316 285
50-59
60-64
65-69
70-79 2.309
>80 996 

1.169
1.000
1.314 
2.600
2.504 

1.305
1.173
1.394

COPD

<50 29 23
50-59 95 180
60-64 127 158
65-69 152 154
70-79 243 215
>80 133 70

PA
TI

ËN
TE

N
 O

UD
ER

 D
AN

 7
5

KW
ET

SB
AA

R 
GE

ÏN
VE

N
TA

RI
SE

ER
D

AL
S 

KW
ET

SB
AA

R 
GE

ÏN
CL

UD
EE

RD

KW
ET

SB
AR

EN
 M

ET
 Z

O
RG

PL
AN

KW
ET

SB
AR

EN
 M

ET
 C

O
Ö

RD
IN

AT
O

R/
CA

SE
M

AN
AG

ER

BE
SP

RO
KE

N
 IN

 M
UL

TI
D

IS
CI

PL
IN

AI
R 

O
VE

RL
EG

M
ED

IC
AT

IE
RE

VI
EW

: A
FS

TE
M

M
EN

 M
ED

IC
AT

IE
 IN

 M
D

O

PO
LY

FA
RM

AC
IE

 N
IE

RF
UN

CT
IE

 B
EP

AA
LD

GE
M

ID
D

EL
D

 A
AN

TA
L 

M
D

O
 B

IJE
EN

KO
M

ST
EN

 P
ER

 P
RA

KT
IJK

 

10%

29%

16%

84%
78%

69% 70% 72%

8%

ZORGVERLENERS

PRAKTIJKMEDEWERKERS

HIDHA’S EN WAARNEMERS
DOKTERSASSISTENTES 
POH-GGZ
POH-S

PEDICURES
DIËTISTEN
PODOTHERAPEUTEN

22
98
21
38

94
41
22

227

HUISARTSEN48

OUDERENZORG

19

KETENPARTNERS268

PSYCHOLOGEN
SPECIALISTEN OUDERENZORG
WIJKVERPLEEGKUNDIGEN

72

25
14



ZORGVERZEKERAARS

CZ

ACHMEA

MULTIZORG

MENZIS

DSW

17%

15%

5%

5%

1%

57%

OVERIG 
0%

UVIT

2017 2016

EIGEN VERMOGEN € 18.000

RESULTAAT

NETTO RESULTAAT € 0 € 0

OMZET KETENZORG

€ 18.000

€ 14.110 € 26.030

€ 8.657.189 € 9.838.821

TOTALE ZORGKOSTEN € 7.359.552 € 7.566.214

ICT
OVERHEAD

€ 435.765 € 513.567
€ 1.057.060 € 1.099.677

JAARREKENING

VOORSTEVEN 94, 4871 DX ETTEN-LEUR    T (076) 503 26 58

VERREKEND MET
ZORGVERZEKERAAR

€ -209.223 € 633.333


