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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van stichting Rijncoepel. 
Net als in het voorgaande jaar hebben wij gewerkt aan de 
zes focuspunten uit ons meerjarenbeleidsplan 2015 – 2017 
‘Verbinden, Verbeteren en Vernieuwen’. 

In dit verslag kunt u per focuspunt lezen welke 
activiteiten rond de uitvoer en de verbetering van de 
zorgprogramma’s er in 2017 vervolgd zijn en welke nieuwe 
activiteiten zijn opgestart, zoals de succesvolle 
subsidieaanvraag bij Zelfzorg Ondersteund, de 
ontwikkeling van de zorgmodule Artrose van heup of knie 
door Samenwerkingsverband Voorschoten. 
Verder is er veel aandacht besteed aan de besluitvorming 
rondom het keteninformatiesysteem (KIS) en aan de 
voorbereiding op de O&I-financiering (organisatie en
infrastructuur). 2018 wordt een overgangsjaar tussen de 
GES en de O&I financiering, zodat wij per 2019 goed 
beslagen ten ijs kunnen komen.

Ook waren er in 2017 strategisch belangrijke regionale 
activiteiten: Rijncoepel heeft wederom actief 
geparticipeerd in de proeftuin Gezonde zorg, Gezonde 
regio en de regionale netwerkorganisatie NZLO.

In 2017 verwelkomden wij GEZond Voorschoten als zevende 
samenwerkingsverband bij Rijncoepel. 
Samenwerkingsverband Herenstaete heeft aangekondigd 
vanaf 2018 zelfstandig als Stichting Zorggroep Voorhout 
verder te gaan.

In 2017 is bestuurder G.J. Wieringa in goed overleg met de 
Raad van Toezicht afgetreden. De fase waarin Rijncoepel 
nu verkeert, vraagt om een andere bestuurlijke aanpak 
dan zijn visionaire pioniersstijl.

Vanaf mei 2017 is J. Heijs aangetreden als interim-
bestuurder. Hij heeft de opdracht gekregen om – samen 
met de samenwerkingsverbanden en het servicebureau – 
een agenda op te stellen die de doorgroei van Rijncoepel 
mogelijk maakt naar een toekomstbestendige organisatie 
en een efficiënte bedrijfsvoering. Als bestuurlijk 
eindverantwoordelijke vormt hij samen met de directeur 
Kwaliteit en Zorg het bestuursteam van Rijncoepel. Zijn 
opdracht loopt totdat er een nieuwe directeur-bestuurder 
voor Rijncoepel is aangesteld. 

De bestuurder a.i. heeft allereerst een analyse gemaakt 
van het huidige zorgaanbod en het financiële beleid van 
Rijncoepel. De resultaten van zijn analyse zijn gebundeld 
in het rapport ‘Rijncoepel Beter!’, dat sinds medio 2017 het 
uitgangspunt vormt voor het bepalen van de nieuwe 
strategische koers van Rijncoepel. 
De sleutelwoorden van onze zes focuspunten ‘verbinden, 
verbeteren en vernieuwen’ waren ook in 2017 de basis 
voor onze samenwerking met elkaar en in de regio. 
   

J. Heijs
Bestuurder a.i. stichting Rijncoepel

H. Oltheten, huisarts
Directeur Zorg & Kwaliteit stichting Rijncoepel

Maart 2018
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Net als in de twee voorgaande jaren stond 2017 in het 
teken van ons meerjarenbeleidsplan 2015 - 2017 
‘Verbinden, Verbeteren en Vernieuwen’. Hierin hebben we 
zes focuspunten benoemd. In dit jaarverslag leest u per 
focuspunt wat wij hebben gedaan om de multidiscipli- 
naire samenwerking in de eerstelijns zorg verder in te 
richten en te verbeteren. Met als doel de Triple aim +2: 
• Triple aim: betere zorg, betere gezondheid en  

lagere kosten. 
• De patiënt in de lead (+1).
• Betrokken, goed gefaciliteerde en gemotiveerde  

zorgverleners (+1).

SAMENVATTING  PER FOCUSPUNT EEN VAN DE  
ACTIVITEITEN EN RESULTATEN VAN 2017

1. Verbinden van de nieuwe rol van de patiënt met de 
werkwijze van de zorgverlener  
In 2016 zijn we gestart met het Scan & Plan traject van 
Zelfzorg Ondersteund met als doel een aanvraag voor 
subsidie in te dienen voor ons project Persoonsgerichte 
Zorg. In november 2017 is ons plan van aanpak 
goedgekeurd en zijn vier deelprojecten van start gegaan: 
het verder inbedden van Motivational Interviewing, het 
vinden van een efficiënte vorm van patiëntenparticipatie, 
een multidisciplinair patiëntenportaal en het inrichten en 
implementeren van e-Vita (of een ander interactief 
zorgplatvorm voor patiënten). 
Ter ondersteuning van de zorgverlener in hun nieuwe rol 
organiseert de Rijncoepel ook dit jaar cursussen 
Motivational Interviewing. In 2017 is er een basistraining 
en een kennismakingscursus geweest.

2. Verbeteren van de huidige zorgprogramma’s  
Activiteiten rondom de negen zorgprogramma’s van 
Rijncoepel staan beschreven in Focuspunt 4 op pagina 22.   
Hoofdpunten: het vernieuwen van de zorgprogramma’s 
CVRM en Hartfalen en het ontwikkelen en implementeren 
van de nieuwe zorgmodule Artrose van heup of knie. 
Verder waren er activiteiten rondom e-health en het 
implementeren van het zorgaanbod rond leefstijl- 
interventie.
Het verbinden van Rijncoepel met Gezonde Wijk was een 
belangrijk item in de voorbereiding op de nieuwe O&I-
financiering (organisatie en infrastructuur). Op bestuurlijk 
niveau was er overleg met de gemeentes Noordwijk en 
Leiden, op uitvoerend niveau speelde het aanstellen van 
een programmacoördinator Wmo die de taak kreeg op 
uitvoerend niveau verbinding te leggen.
De praktijkondersteuner Kwaliteit hielp de andere 
praktijkondersteuners bij het verbeteren van de kwaliteit 
(zie overlegstructuur), met als doel de indicatoren op orde 
te krijgen. 

3. Verbeteren van de ICT rondom de zorgprogramma’s 
Rijncoepel heeft na een uitgebreide inventarisatie in 

2017 besloten om vanaf 2018 een duaal beleid te voeren 
met betrekking tot de ICT-ondersteuning van de 
zorgprogramma’s. De samenwerkingsverbanden 
Stevenshof, Voorschoten en ZorgSaam Leiden gaan in 
2018 verder met het keteninformatiesysteem van Vital 
Health. De andere samenwerkingsverbanden – 
Noordwijk-Binnen, GEZond Voorschoten en Wantveld – 
starten in 2018 met het virtuele KIS van Calculus VIPLive. 
Ook op het gebied van de rapportage van indicatoren is 
gekozen voor een duaal beleid. In 2017 zijn hiervoor de 
voorbereidingen getroffen. Vanaf 2018 komt de 
rapportage voor de grootste zorgprogramma’s uit 
Calculus VIPLive en die van een aantal kleinere 
zorgprogramma’s nog uit SAS VA. 

4.  Verbeteren van de interne organisatie van Rijncoepel 
In 2017 is de bestuurder in goed overleg teruggetreden. 
De bestuurder a.i. heeft op verzoek van de Raad van 
Toezicht een analyse gemaakt en zijn bevindingen en 
advies gebundeld in het rapport ‘Rijncoepel Beter!’. 
Hiermee is een stevige voorzet gegeven voor het 
beleidsplan dat in 2018 wordt uitgewerkt. De 
administratie heeft de invoer van de module Central 
Billing van Calculus VIPLive voorbereid, zodat dit in 2018 
geïmplementeerd kan worden. Binnen Rijncoepel zijn zo’n 
dertig ambassadeurs K&I (klachten en incidenten) actief. 
Mede door hun inspanning is het aantal registraties 
verdubbeld. Een mooie stap voorwaarts richting de 
lerende organisatie. 

5. Verbinding leggen met externe partijen, onder andere 
gemeenten en zorgverzekeraars 
Samen met de andere leden van Netwerk 
Zorgorganisaties Leiden en Omstreken (NZLO) is het 
contract met de leverancier van het KIS (Vital Health) 
opgezegd om ruimte te creëren in de onderhandelingen. 
Rijncoepel heeft actief bijgedragen aan NZLO door 
deelname aan de vijf kernteams met als onderwerpen: 
overleg derden, financiën, ICT en data, kwaliteit en 
opleiden en tot slot innovatie. Deze kernteams zijn in 2017 
opgericht en hebben afgelopen jaar hun doelstellingen 
voor 2018 vastgesteld. Voor de samenwerkingsverbanden 
Noordwijk-Binnen en Wantveld in Noordwijk is een 
programmacoördinator Wmo gestart. Samen met de 
bestuurder is er structureel overleg geweest met de 
gemeente Noordwijk. 

6. Vernieuwing van de zorg op het gebied van  
organisatie en verbinding
De tien zorginhoudelijke pilotprojecten zijn in 2017 
uitgewerkt, waaronder de pilot Medicatiebeoordeling met 
de-prescribing en shared decision making (voor ouderen 
boven de 70 jaar) bij samenwerkingsverband Stevenshof. 
De resultaten van deze pilot zijn eind november bij het 
symposium van Gezonde zorg, Gezonde regio 
gepresenteerd: patiënten konden gemiddeld met twee of 
meer medicijnen stoppen en ziekenhuisopnames konden 

Resultaten Kwaliteitsbeleid 2017 
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voorkomen worden (vanwege minder door medicatie 
veroorzaakte duizeligheid). De ervaringen uit deze proef 
worden nu gebruikt in de zorgmodule Polyfarmacie. Door 
deelname aan de proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio 
heeft Rijncoepel weer flink geïnvesteerd in het 
vernieuwen van de zorg. 
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Focuspunt 1

Verbinden van de nieuwe rol van de cliënt met de werkwijze 
van de zorgprofessional/persoonsgerichte zorg
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Verbinden van de nieuwe rol van de patiënt met de werkwijze  
van de zorgprofessional/persoonsgerichte zorg

Rijncoepel staat voor persoonsgerichte zorg, ofwel zorg op 
maat, afgestemd op de persoonlijke situatie en behoeften 
van patiënten. Patiënten voeren hierbij steeds meer zelf de 
regie en dat vraagt om een actievere rol (met meer eigen 
verantwoordelijkheid) van de patiënt zelf en een meer 
coachende rol van de zorgverlener. Rijncoepel is al jaren 
bezig om zowel de patiënt als de zorgverlener hierbij zo 
goed mogelijk te ondersteunen. Ook in 2017 hebben in dit 
kader weer volop activiteiten plaatsgevonden. 

MOTIVATIONAL INTERVIEWING 
Patiënten herstellen sneller als ze niet alleen behandeld 
worden, maar ook zelf hun gedrag veranderen en adviezen 
krijgen die aansluiten bij hun persoonlijke situatie en 
behoeftes. Motivational Interviewing is een methodiek die 
de zorgverlener beter inzicht geeft in de motivatie en 
drijfveren van de patiënt. Vervolgens kunnen zij samen een 
Individueel Zorgplan opstellen met concrete, door de patiënt 
zelf benoemde, doelen. Sinds 2012 biedt Rijncoepel ieder jaar 
een kennismakingscursus (twee dagdelen) en een 
basistraining (drie dagen) Motivational Interviewing aan. In 
2017 is er een kennismakingscursus en een basistraining 
gegeven (24 deelnemers). Inmiddels is het merendeel van de 
zorgverleners vaardig in Motivational Interviewing. Er is 
behoefte aan een vervolg op deze cursus. Hiermee is een 
start gemaakt in het deelproject ‘Verder inbedden van 
Motivational Interviewing’ bij het SWV Wantveld (zie ook 
hieronder bij het project Persoonsgerichte Zorg). 

PROJECT PERSOONSGERICHTE ZORG 
In 2016 en 2017 heeft Rijncoepel een Scan & Plan traject 
doorlopen van de coöperatie Zelfzorg Ondersteund. 
Zelfzorg Ondersteund bestaat uit vertegenwoordigers van 
patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Landelijk is 
er een subsidie beschikbaar gesteld om binnen drie jaar op 
grote schaal ondersteunde zelfzorg te implementeren. 
Onder begeleiding van een consulent heeft Rijncoepel – in 
samenspraak met een vertegenwoordiger van de 
zorgverzekeraar en patiënten – bekeken hoe ondersteunde 
zelfzorg verder kan worden geïmplementeerd. Het plan van 
aanpak is eind 2017 officieel door Zelfzorg Ondersteund 
goedgekeurd, wat betekent dat Rijncoepel in 2018 
daadwerkelijk aan de slag kan met de volgende vier 
deelprojecten:

1. Verder inbedden van Motivational Interviewing
Binnen het SWV Wantveld is er een plan gemaakt om 
Motivational Interviewing in te bedden in het dagelijks 
werk van alle medewerkers. Het gaat hierbij om twee 
dingen: de coachende rol van de zorgverleners en een 
efficiënte en prettige samenwerking tussen zorgverleners. 
In februari is een themalunch gewijd aan het in kaart 
brengen van de huidige situatie, de behoeften (wat is er 
nog nodig) en het creëren van draagvlak voor het 

onderwerp. Eind 2017 was het onderwerp van een 
themalunch: omgaan met weerstand en blokkades bij 
patiënten. De projectgroep (GZ-psycholoog, apotheker, 
huisarts, fysiotherapeut) gaat in 2018 onder andere aan de 
slag met de volgende onderwerpen: een of meer 
MI-ambassadeurs aanstellen, bij patiënten nagaan wat ze 
nodig hebben om een actieve(re) rol te spelen, organiseren 
van inter-/supervisie en bekijken hoe het personeelsbeleid 
eventueel kan worden aangepast aan de nieuwe situatie. 

2. Efficiënte vorm zoeken van patiëntenparticipatie
Binnen het SWV Voorschoten leeft al jaren de wens om 
patiënten meer te betrekken bij het samenwerkingsverband. 
Een projectgroep (twee fysiotherapeuten, apotheker, huisarts, 
diëtist en praktijkondersteuner) gaat in 2018 een aantal 
vormen van patiëntenparticipatie uittesten met onder- 
steuning van een adviseur van Vilans en patiëntvertegen- 
woordiger van Zorgbelang. Vooraf worden de kaders bepaald 
op welke gebieden of onderwerpen het samenwerkings- 
verband input zou willen van patiënten. Het doel is om 
uiteindelijk een manier te vinden waarop SWV Voorschoten 
(en alle andere SWV’en van Rijncoepel) in de toekomst 
structureel gebruik kan maken van de input van patiënten. 

3. Een multidisciplinair patiëntenportaal 
Oorspronkelijk is dit deelproject geschreven voor SWV 
Herenstaete, die het huisartsen-patiëntenportaal graag wilde 
uitbreiden met fysiotherapie en (eventueel) de apotheek. Met 
behulp van een samenwerkingsplatform (PAZIO) is in 2017 
bekeken of patiënten één digitale voordeur zouden kunnen 
krijgen voor het online plannen van een afspraak, inzien van 
lab-uitslagen, opvragen van herhaalrecepten bij de apotheek 
en aanmelden bij de fysiotherapeut. Daarnaast is het portaal 
geschikt voor het aanbevelen van nuttige app’s en het 
aanbieden van bepaalde e-health toepassingen. 
Omdat SWV Herenstaete per 1 januari 2018 niet langer bij 
Rijncoepel aangesloten is, wordt bekeken welk samenwer- 
kingsverband dit deelproject in 2018 wil oppakken. 

4. Het inrichten en implementeren van e-Vita of ander 
interactief zorgplatform voor patiënten 
In 2016-2017 bestond er al een ‘e-Vita kopgroep’: een 
enthousiaste, maar kleine groep praktijkondersteuners die 
aan de slag ging met e-Vita, een interactief zorgplatform 
voor mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes, 
COPD en hartfalen. Deze patiënten kunnen op e-Vita hun 
eigen medische gegevens inzien, lezen wat uitslagen 
betekenen en wat ze zelf kunnen doen om ze (en hun 
gezondheid) te verbeteren via informatie op maat en 
educatie. Dit platform zou ook het aantal contactmomenten 
tussen patiënt en praktijkondersteuners kunnen 
verminderen. In 2017 is gebleken dat het tijd en inspanning 
kost om de kinderziektes eruit te halen. Hierdoor is het 
enthousiasme van de praktijkondersteuners afgenomen. In 
2018 wordt bekeken hoe het concept toch bij alle 
samenwerkingsverbanden van de grond kan komen.  
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Resultaten delen en zorgen voor kruisbestuiving
Rijncoepel verwacht dat de subsidie van Zelfzorg 
Ondersteund in 2018 een sterke impuls zal geven aan 
bovengenoemde deelprojecten en uiteindelijk de zorg verder 
zal verbeteren en persoonsgerichter zal maken. Alhoewel 
een onderwerp binnen één samenwerkingsverband wordt 
uitgewerkt, is het de bedoeling dat zorgverleners van andere 
samenwerkingsverbanden al in een vroeg stadium 
meedenken en participeren. Ook om te bepalen hoe zij een 
en ander in hun eigen organisatie vorm willen geven. Het 
streven is dat iedereen baat heeft bij elkaars ervaringen. In 
2018 zullen tussentijdse resultaten regelmatig terugkomen 
in bestaande overleggen en via meerdere 
communicatiekanalen worden gedeeld.
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Focuspunt 2

Verbeteren van de huidige zorgprogramma’s
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Verbeteren van de huidige zorgprogramma’s

Ongeveer 15.000 patiënten (zo’n 20% van de totale 
patiëntenpopulatie van Rijncoepel) heeft één of meer 
chronische aandoeningen. Een groot deel hiervan is in zorg 
in de eerste lijn. Voor diabetespatiënten en mensen met 
een verhoogd risico op hart- en vaatziekten geldt dat zij 
vrijwel allemaal onze programmatische zorg ontvangen. Bij 
hart- en vaatziekten geldt dat voor iets minder dan drie 
kwart van deze groep patiënten, bij COPD voor ongeveer 
twee derde deel en bij hartfalen voor een derde deel.

NIEUWE OVERLEGSTRUCTUUR RONDOM DE  
ZORGPROGRAMMA’S
2017 heeft in het teken gestaan van het uitdenken en 
uitwerken van een nieuwe overlegstructuur voor de 
zorgprogramma’s. Tijdens het Strategisch Overleg in maart 
hebben de managementteams van de samenwerkings- 
verbanden aangegeven wat volgens hen belangrijk is en wat 
ze zouden willen veranderen. Ook de zorgspecialisten hebben 
kaderhuisartsen aangegeven wat volgens hen niet goed 
werkt en waar zij juist behoefte aan hebben. Alle wensen en 
informatie zijn bij elkaar gevoegd en hieruit is een voorstel 
gekomen. Globaal komt het op het volgende neer:
• Er komen (vanaf 2018) Rijncoepel brede spiegelavonden 

waar voor een aantal zorgprogramma’s tegelijk de 
resultaten aan de hand van de indicatoren gepresenteerd 
zullen worden. De zorgspecialisten presenteren de 
indicatoren van hun eigen zorgprogramma’s, geven 
uitleg en duiding en bespreken actuele inhoudelijke 
thema’s, bijvoorbeeld aanpassingen in het zorgpro- 
gramma, nieuwe ontwikkelingen en resultaten van pilots.

• Elk samenwerkingsverband kiest aan de hand van de 
resultaten zelf een of meer speerpunt(en) waar ze aan 

willen werken. Tijdens een breed overleg, bijvoorbeeld 
een themalunch, bespreekt het samenwerkingsverband 
verder hoe ze dit gaan aanpakken en worden de cijfers 
per praktijk besproken.

• De inzet van de praktijkondersteuner Kwaliteit (heeft 
met name veel kennis op het gebied van CVRM en DM) 
wordt uitgebreid met een extra praktijkondersteuner 
Kwaliteit, die als aandachtsgebied astma en COPD heeft. 
De praktijkondersteuner Kwaliteit bezoekt elke 
huisartsenpraktijk minstens één keer per jaar en biedt 
ondersteuning bij registratieproblemen, vragen rondom 
het KIS, etc. Ook zal de praktijkondersteuner Kwaliteit (op 
verzoek) kunnen meekijken tijdens een consult en de 
collega praktijkondersteuner gericht feedback geven.

• De zorgspecialisten zullen niet meer aanwezig zijn bij 
de voortgangsbesprekingen binnen de 
samenwerkingsverbanden. Deze bijeenkomsten zullen 
ook (naar verwachting) steeds minder nodig zijn, zeker 
als een zorgprogramma goed loopt.

• Op verzoek kan er een extra overleg worden gepland, 
bijvoorbeeld met de programmacoördinator en alle 
praktijkondersteuners van een samenwerkingsverband 
om een onderwerp nog eens goed door te nemen (denk 
bijvoorbeeld aan indicatoren, verwijsafspraken, etc.).

 In 2017 is er al wat geëxperimenteerd met deze nieuwe 
overlegstructuur. In 2018 zullen er twee spiegelavonden 
worden gehouden en zal de nieuwe vorm worden 
geëvalueerd en desgewenst worden bijgestuurd.

In de volgende paragrafen staat per zorgprogramma 
beschreven wat er in 2017 is gerealiseerd en wat de 
ambities voor 2018 zijn. Zie het jaarverslag 2016 voor meer 
informatie over de zorgprogramma’s.

ORGANISATIESTRUCTUUR VAN 
DE MULTIDISCIPLINAIRE 
ZORGPROGRAMMA’S

* Werkgroepen per programma. Deelnemers  
(2x per jaar bijeen): Programmacoördinatoren, 
praktijkondersteuners en afgevaardigden van bij 
zorgprogramma betrokken disciplines.

 ZORGOVERLEG

 Zorgprogramma overleg
Stevenshof *

 Zorgprogramma overleg
Wantveld *

 Zorgprogramma overleg
Noordwijk-Binnen *

Zorgspecialisten  
werken op Rijncoepel 

niveau gericht op  
specifieke kennisvelden / 

zorgprogramma’s.

Deelnemers:
Directeur Zorg & Kwaliteit

Beleidsmedewerker Kwaliteit
Locozo’s SWV’en

Bestuurssecretaris

 Zorgprogramma overleg
Herenstaete *

 Zorgprogramma overleg
Voorschoten *

Elk SWV heeft een 
programmacoördinator 

per zorgprogramma verant- 
woordelijk voor de uitvoe-

ring binnen het SWV.

 Zorgspecialisten

 Zorgprogramma overleg
ZorgSaam Leiden *

 Zorgprogramma overleg
GEZond Voorschoten *

 Programmacoördinatoren
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Zorgprogramma’s Astma en 
Chronische obstructieve longziekten (COPD)
Zorgspecialist G. Zaaijer

Programmacoördinatoren 
C. Gosselaar (GVS), D. Paardekooper (HS), A. van der Zalm 
(NB), G. Zaaijer (SH), R. Michielsen (VS), P. Honkoop (WV) en 
A. Meskers (ZSL) 

Van alle patiënten bij Rijncoepel heeft 2% COPD. Twee derde 
deel hiervan (68%, 1.034 patiënten) wordt behandeld in de 
eerste lijn, de huisarts is hier hoofdbehandelaar. Het
zorgprogramma Astma is nog niet volledig geimplemen- 
teerd. In 2018 zal bij alle samenwerkingsverbanden verder 
gewerkt worden aan het implementeren van het 
zorgprogramma Astma.

Indicatoren
De indicatoren die gaan over het functioneren (vragenlijst 
ACQ bij astma, en CCQ bij COPD), het controleren van de 
inhalatietechniek en de rookstatus (wel/niet/ooit roken) 
geven een indruk in hoeverre er aandacht is besteed aan 
het gesprek over de kwaliteit van leven en iemands leefstijl. 
In vergelijking met 2016 is in 2017 een duidelijke 
verbetering te zien bij de indicatoren die hier iets over 
zeggen (bij alle indicatoren meer dan 10% verbetering). 

Scholing ziektelastmeter in 2018
De ziektelastmeter is een instrument om met behulp van 
vragenlijsten en metingen de ernst van de astma of COPD 
in kaart te brengen. De ziektelastmeter zal begin 2018 
worden ingevoerd in het KIS. Tegen die tijd zal er een 
scholing worden gegeven, zodat de kennis meteen in 
praktijk kan worden gebracht. De zorgspecialist verwacht 
dat de ziektelastmeter het gesprek met de patiënt verder 
zal verbeteren. 

Beweeg- en dieetconsult 
Bij het in kaart brengen van de ziektelast past ook een 
consult bij de diëtist en fysiotherapeut. Zo wordt de patiënt 
zich ervan bewust dat de ziekte niet alleen betrekking 
heeft op de longen, maar op het hele lichaam en dat een 
multidisciplinaire behandeling helpt de COPD zo lang 
mogelijk stabiel te houden. Het Beweegconsult is een 

eenmalig consult om beweegmogelijkheden en 
beperkingen in kaart te brengen. Dit consult kan ook 
gebruikt worden om te beoordelen of iemand geschikt is 
voor het intensieve beweegprogramma (onderdeel 
leefstijlinterventie programma). In 2017 is er een format 
gedeeld voor een verwijsbrief van huisarts (of 
praktijkondersteuner) naar de fysiotherapeut voor een 
Beweegconsult. Via consultatie of het consultformulier 
(een doorverwijsbrief van huisarts of praktijkondersteuner 
naar de fysiotherapeut) kan er nu gemakkelijker worden 
verwezen. Uit de interne audit gericht op COPD, die eind 
2017 heeft plaatsgevonden bij SWV Wantveld, kwam ook 
naar voren dat het aantal verwijzingen naar de diëtist en 
fysiotherapeut aan de lage kant was. Dit onderwerp zal ook 
langskomen tijdens de tweede spiegelavond (oktober 
2018). Voor één SWV is er een patiëntenfolder ontwikkelt 
met uitleg over het beweegconsult bij het zorgprogramma 
Preventie hart- en vaatziekten. In 2018 wordt deze folder 
als basis genomen voor de ontwikkeling van een 
patiëntenfolder die ook aansluit bij andere 
zorgprogramma’s, zoals COPD en DM. 
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Zorgprogramma’s CVRM en Hartfalen
Zorgspecialist H. van Duijn

Programmacoördinatoren 
A. Oudshoorn (GVS), R. Blanken (HS), S. Hendricksen (NB), 
R. van der Spruit (SH), O. Nijst (VS), I. Booij / K. Romijn (WV) 
en J. Goessens (ZSL)

Patiënten die vallen onder het zorgprogramma CVRM 
bestaan uit twee groepen: patiënten met hart- en 
vaatziekten (HVZ) en patiënten die nog geen HVZ hebben, 
maar wel een verhoogd vasculair risico  (VVR). 
Van alle huisartspatiënten binnen Rijncoepel heeft 5% 
(3.444 patiënten) hart- en vaatziekten, 10% (7.343 
patiënten) een verhoogd vasculair risico en 1% (730 
patiënten) hartfalen. Van de patiënten met hart- en 
vaatziekten wordt 73% in de eerste lijn behandeld. Cijfers 
die gaan over de groep patiënten met een verhoogd risico 
op hart- en vaatziekten en die behandeld worden in de 
eerste lijn, komen in 2017 uit op 72%: dit percentage is 
waarschijnlijk te laag, omdat voor 26% van de VVR-
patiënten nog geen hoofdbehandelaar is geregistreerd. Dit 
komt doordat de samenwerkingsverbanden GEZond 
Voorschoten en ZorgSaam Leiden de VVR-patiëntengroep 
nog beter in beeld moeten brengen. Dit zelfde geldt voor 
de patiënten met hartfalen, waarvan 29% geregistreerd 
staat als ‘In zorg bij de huisarts’. 

Update zorgprogramma’s CVRM en Hartfalen
De zorgprogramma’s CVRM en Hartfalen worden betrokken 
van Knooppunt Ketenzorg. In 2017 is er een update geweest 
van beide zorgprogramma’s. De nieuwe versies zijn 
besproken en op Q-link geplaatst.

Een indicator uitgelicht: bepalen van NYHA-klassen
De zorgspecialist ziet nog veel ruimte voor verbetering bij 
de indicator ‘Bepalen NYHA-klassen’. Voor 2017 was het 
bepalen van de NYHA-klasse een van de speerpunten. De 
NYHA-klasse zegt namelijk iets over de klachten (ziektelast) 
van de patiënt en is een belangrijke maatstaf voor het 
bijstellen van de medicatie bij hartfalen en derhalve voor 
het voorkomen van een ziekenhuisopname. In 2018 blijft 
dit een speerpunt. Verder is een belangrijk actiepunt: 
uitzoeken of er niet, of niet op de juiste plek, wordt 
geregistreerd.   

Scholing
De kaderarts hart- en vaatziekten heeft voor de huisartsen 
een scholing georganiseerd over de nieuwe 
bloedverdunners (NOAC’s). Vanuit Knooppunt Ketenzorg is 
er een avond georganiseerd over CVRM waaraan huisartsen 
en praktijkondersteuners van Rijncoepel hebben 
deelgenomen. Op de avond kregen de zorgverleners 
handvatten om in te schatten wanneer een verwijzing naar 
de tweede lijn wel of niet noodzakelijk is. Daarnaast 
hebben op regionaal niveau nascholingsavonden 
plaatsgevonden over chronisch hartfalen. Ook hier hebben 
veel huisartsen en praktijkondersteuners van de diverse 
samenwerkingsverbanden aan deelgenomen.
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Zorgprogramma Diabetes Mellitus (DM)
Zorgspecialist S. Bakker

Programmacoördinatoren 
S. Farsi (GVS), G. Duijzer (HS), B. Kee (NB), S. Bakker (SH),  
B. Gerts (VS), B. Schouten (WV) en G. Benit (ZSL)

Van alle huisartspatiënten heeft 5% diabetes mellitus 
type 2. De grote meerderheid (92%, 3052 patiënten) wordt 
behandeld in de eerste lijn: de huisarts is 
hoofdbehandelaar.

Indicatoren
De basisregistratie is op orde. Het kritisch volegen van de 
resultaten staat continu op de agenda. 

Scholing nieuwe insulines 
In 2017 hebben de apothekers, apothekersassistenten, 
huisartsen en praktijkondersteuners (dertig personen) de 
nascholing rondom nieuwe insulines gevolgd. De ambitie is 
om vanaf 2018 periodiek de Langerhans insulinecursus in 
de regio aan te bieden.

Consultatieteam DM 
Bij samenwerkingsverband Stevenshof werken sinds 2016 
de zorgspecialist en een in diabetes gespecialiseerde 
apotheker samen in de vorm van een consultatieteam. Alle 
praktijkondersteuners en huisartsen binnen Rijncoepel 
kunnen bij hen terecht met zorginhoudelijke vragen. Als 
consultatieteam delen ze kennis over de inrichting van de 
samenwerking bij de diabeteszorg en geven advies bij 
zorginhoudelijke vragen over individuele patiënten. Zo 
hebben zorgverleners een deskundige sparringpartner en 
wordt doorverwijzen naar de tweede lijn voorkomen. Sinds 
2017 kan er gebruik worden gemaakt van de 
consultatiefunctie van het KIS, dit is efficiënt, omdat alle 
relevante gegevens van een patiënt direct inzichtelijk zijn. 
In 2017 zijn er 29 consultaties via het KIS verlopen.
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Zorgprogramma GGZ / 
Zorgmodule Angst- en Stemmingsstoornissen
Zorgspecialist L. van Vliet

Programmacoördinatoren 
F. Zonneveld (HS), C. Koopman (NB), H. Schuuring (SH), 
D. Zweekhorst /(vanaf november 2017 ) P. Boersma (VS), 
M. de Haas (WV) en F. Oppenhuizen (ZSL). 

Patiënten die binnen de doelgroep van het zorgprogramma 
Angst- en Stemmingsstoornissen vallen, zijn 18 jaar of 
ouder en presenteren zich met angst- of 
stemmingsklachten bij de huisarts, eerstelijnspsycholoog 
(ELP) of algemeen maatschappelijk werk (AMW). 
Van alle huisartspatiënten binnen Rijncoepel heeft 3% 
(2.294 patiënten) last van angstproblemen (P01: angstig, 
gespannen gevoel en/of P74: angststoornis). Een iets 
grotere groep (4%, 2.677 patiënten) is bij de huisarts 
bekend met stemmingsproblematiek (P03: depressief 
gevoel en/of P76: depressieve stoornis). 

Indicatoren
De scores op de indicatoren laten zien dat een vijfde deel 
van de patiënten met stemmings- en/of angstproblematiek 
contact heeft gehad met de praktijkondersteuner GGZ. In 
vergelijking met 2016 is dit percentage in 2017 gestegen 
(van 16 naar 20%). Het aantal verwijzingen naar de 
eerstelijnspsycholoog is in diezelfde periode gedaald 
(stemming: van 13 naar 11% / angst: van 12 naar 10%). Het 
percentage patiënten met een voorschrift voor 
antidepressiva (stemming: 49% / angst: 30%) en patiënten 
met een verwijzing naar de GGZ (stemming: 17% / angst: 
11%) blijft nagenoeg gelijk. 
Vanaf 2018 worden de indicatoren iets aangepast: de groep 
patiënten die in de zorgmodule Angststoornissen valt 
wordt uitgebreid met de volgende ICPC-codes: P02, P02.01, 
P75, P79.01 en P97.02 (acute stressreactie, post-
traumatische stressstoornis, somatisatiestoornis, fobie/
dwangstoornis). Op die manier sluit het beter aan op de 
inclusiecriteria van het zorgprogramma. 

Zorgprogramma vertalen naar lokale situatie en  
implementatie
In 2017 is een aanvang gemaakt met het aanpassen van de 
zorgmodule Angst- en stemmingsstoornissen van 
Knooppunt Ketenzorg naar de lokale situatie van de 
samenwerkingsverbanden. Vier samenwerkingsverbanden 
hebben een kick-off bijeenkomst gehouden. 

Consultatiefunctie steeds meer gebruikt
In het zorgprogramma is de consultatiefunctie van 
stichting Transparant Next opgenomen. De huisarts of 
praktijkondersteuner GGZ kan, ter ondersteuning bij de 
zorg aan een patiënt met angst- en/of stemmings- 
problematiek, advies vragen aan een zorgverlener bij de 
generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. In 2017 
waren er binnen Rijncoepel 83 consultaties (in 2016 waren 
dit er 57). 

Therapieland
De praktijkondersteuners GGZ en psychologen van 
Rijncoepel werken steeds meer met Therapieland, een 
e-health aanbieder op GGZ-gebied. Patiënten kunnen de 
e-health modules thuis volgen, als aanvulling op de 
consulten met hun zorgverlener (blended care). In 2017 
hebben zorgverleners 577 uitnodigingen verzonden; 441 
(76%) patiënten hebben de uitnodiging geaccepteerd en de 
module geopend. De ervaring leert dat patiënten tevreden 
zijn over Therapieland en dat het de tijd tussen consulten 
kan verlengen. De zorgverlener kan tot maximaal dertig 
minuten per dag declareren als e-consult. In 2018 zal er een 
koppeling komen tussen Therapieland en de GGZ-module 
in het KIS. 

Opstart zorgspecialist GGZ en scholing 2018
Het jaar 2017 stond in het teken van het implementeren 
van het zorgprogramma in het eigen samenwerkings- 
verband. Ook is L. van Vliet bij Rijncoepel begonnen als 
zorgspecialist. In 2018 zal er gestart worden met het 
aanbieden van scholing op GGZ-gebied. Er is behoefte aan 
meer kennis en kunde over chronische GGZ-patiënten. Deze 
groep wordt in toenemende mate gezien door de huisarts, 
praktijkondersteuner GGZ en/of eerstelijnspsychologen. 
Ook wordt ‘positieve gezondheid’ een thema van scholing 
en er wordt ondersteuningsmateriaal ontwikkeld 
betreffende ‘afbouw van antidepressiva’.
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Zorgprogramma Incontinentie

Programmacoördinatoren 
S. van der Geer (HS), M. de Visser (NB), H. Schuuring (SH) en 
R. Kempe (WV).

‘Trekkers’ in plaats van een zorgspecialist
Dit zorgprogramma heeft geen zorgspecialist, daarom 
zullen twee programmacoördinatoren de rol van ‘trekker’ 
op zich nemen: H. Schuuring, huisarts bij SWV Stevenshof, 
en M. de Visser, bekkenfysiotherapeut bij SWV Noordwijk-
Binnen.  

Kwaliteitsindicatoren 
Er is voor dit zorgprogramma in 2017 een aantal 
indicatoren vastgelegd. Vanaf 2018 zullen deze indicatoren 
worden gemeten, zodat er bijgestuurd kan worden. In 2017 
waren er 1.035 patiënten (1,4% van de patiëntenpopulatie) 
met urine incontinentie (ICPC-U04). Omdat deze 
indicatoren voor het eerst gemeten zijn, en er geen 
landelijke benchmark is, is het lastig er een waarde aan toe 
te kennen. Bovendien is het meten van het gebruik van 
incontinentiemateriaal lastig en waarschijnlijk onvolledig, 
omdat aankoop lang niet altijd via de apotheek gaat en 
daardoor niet in de medicatiehistorie te vinden is. 
Het streven is dat patiënten die voor het eerst met 
klachten van urineverlies bij de huisarts komen, naar de 
gespecialiseerde fysiotherapeut worden verwezen. 
Patienten die via de apotheek incontinentiemateriaal 
gebruiken zouden ook in het HIS moeten worden 
geregistreerd (episode U04), zodat ook de huisarts op de 
hoogte is van deze klachten en zo nodig kan behandelen.

Zorgprogramma of werkafspraken  
Een kaderarts urogynaecologie heeft dit zorgprogramma 
ontwikkeld. De uitvoer ligt nu bij de programmacoördi- 
natoren van de samenwerkingsverbanden. Dit zijn 
bekkenfysiotherapeuten of fysiotherapeuten met kennis van 
bekken(bodem)klachten. De programmacoördinatoren zijn 
in 2017 een keer bij elkaar gekomen om de werkafspraken 
door te spreken. Er is geconcludeerd dat ‘zorgprogramma’ 
een wat zware term is en dat het meer gaat om 
werkafspraken tussen huisarts, apotheek en fysiotherapeut 
eens per jaar te evalueren. Vanaf 2018 zal er naast deze 
bijeenkomst met de programmacoördinatoren ook een 
multidisciplinaire scholing worden georganiseerd voor heel 
Rijncoepel. 

Bekkenbodem App
In november 2017 was de BekkenBodem App de ‘app van de 
maand’ bij Rijncoepel. Deze app biedt ondersteuning bij 
oefeningen en goede informatie over de bekkenbodem 
(klachten). De bekkenfysiotherapeut kan een specifiek 
oefenprogramma op de app instellen. Zo zien patiënten 
hoe het oefenprogramma verloopt en wat de resultaten 
ervan zijn. De app is ook als oefenhulpmiddel te gebruiken. 
Bovendien staat er veel informatie op de app die patiënten 
naast de behandeling nog eens rustig kunnen lezen. 
Binnen Rijncoepel is deze app gedeeld via de website 
(http://www.rijncoepel.nl/app-van-de-maand-november-
bekken-bodem/ ) en de nieuwsbrief binnen Rijncoepel. 
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Programmacoördinatoren 
S. van Asperdt (HS), L. Penning (SH), N. Vorwald (VS) en 
J. Heerikhuisen (WV) .

ZORGMODULE ASPECIFIEKE LAGE RUGKLACHTEN  
De zorgmodule Aspecifieke lage rugklachten heeft tot doel 
te voorkomen dat mensen chronische rugklachten krijgen 
en hierdoor arbeidsongeschikt raken. 
Van alle ingeschreven patiënten bij huisartsen van 
Rijncoepel heeft in 2017 9% (6.474 patiënten) een actieve 
episode lage rugklachten. Hierbij wordt gekeken naar de 
ICPC-codes L02 en L03. Bij samenwerkingsverband 
Wantveld draait deze zorgmodule het langst en ligt dit 
percentage hoger, namelijk 13%. In 2017 is voor het eerst 
gewerkt met de zelf ontwikkelde indicatoren. Zaken die 
opvielen, bijvoorbeeld weinig patiënten van wie een 
retourbericht van de fysiotherapeut was ontvangen, gaven 
aanleiding om hier eens naar te kijken. In 2018 zal er voor 
het eerst met de indicatoren worden gestuurd en zal 
hieraan tijdens de tweede spiegelavond (in oktober 2018) 
aandacht worden besteed.

Ondersteuning bij de opstart
De zorgmodule bevond zich bij de samenwerkings- 
verbanden Stevenshof, Herenstaete en Noordwijk-Binnen 
in de opstart-/implementatiefase. In het samenwerkings- 
verband Wantveld wordt al langer met dit zorgprogramma 
gewerkt.

ZORGMODULE ARTROSE VAN HEUP OF KNIE
In 2016 en 2017 heeft een werkgroep (kaderhuisarts, 
fysiotherapeut, diëtist, apotheker) van het samenwerkings- 
verband Voorschoten gewerkt aan de ontwikkeling van de 
zorgmodule Artrose van heup of knie. De zorgmodule is in 
2017 beoordeeld door een tweede groep beoordelaars 
(huisarts, apotheker, diëtist, fysiotherapeut). Vervolgens is 
de zorgmodule op een aantal punten aangepast en 
vastgesteld in het Zorgoverleg. Eind november heeft de 
kick-off bijeenkomst plaatsgevonden binnen samen- 
werkingsverband Voorschoten. Er is een patiëntenfolder 
ontwikkeld, er is een kort filmpje gemaakt en de 
zorgmodule is toegevoegd aan de zorgprogramma’s op de 
website van Rijncoepel (http://www.rijncoepel.nl/
zorgprogramma-artrose/). De zorgmodule is binnen 
Rijncoepel goed ontvangen, de samenwerkingsverbanden 
GEZond Voorschoten en Stevenshof willen in 2018 starten.  

Zorgprogramma Klachten bewegingsapparaat / Zorgmodules 
Aspecifieke lage rugklachten en Artrose van heup of knie
Zorgspecialist N. Vorwald
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Programmacoördinatoren
D. Paardekooper (HS), S. Hendricksen (NB), M. Hensing (SH), 
R. van den Hurk (VS) en E. de Jager (WV).
 
In 2017 wordt bij twee samenwerkingsverbanden
(Wantveld en Stevenshof) met het zorgprogramma
Kwestbare Ouderen gewerkt. 

Bij samenwerkingsverband Wantveld zijn alle kwetsbare 
ouderen langsgelopen en hebben de juiste codering 
gekregen. Daar zijn nu 116 kwetsbare ouderen 
gedetecteerd, en is te zien of er een polyfarmacie screening 
heeft plaatsgevonden en met hoeveel van hen is gesproken 
over bijvoorbeeld de wens rondom het levenseinde. 
Bij samenwerkingsverband Stevenshof loopt het 
zorgprogramma vooral bij huisartsenpraktijk Zaaijer, 
Zaaijer & Hensing. Huisartsenpraktijk Stevenshof is nog op 
zoek naar een praktijkondersteuner voor ouderenzorg. 
Andere praktijken moeten nog beginnen met het 
toevoegen of het juist coderen van patiënten in het 
systeem. 

Specialist ouderengeneeskunde 
Binnen de samenwerkingsverbanden Wantveld, Noordwijk-
Binnen en Stevenshof wordt samengewerkt met een 
specialist ouderengeneeskunde (SOG), wat erg handig is, zo 
is de ervaring. Het is een vorm van consultatie, waarbij de 
specialist ouderengeneeskunde advies geeft, ouderen 
bezoekt en overlegt met de huisarts, praktijkondersteuner 
of casemanager. Op die manier neemt de specialist veel 
werk uit handen. Voorwaarden: een thuiszorgorganisatie is 
bereid hiervoor subsidie aan te vragen en er moet een 
specialist beschikbaar zijn. In 2018 zullen ook de andere 
samenwerkingsverbanden gaan samenwerken met een 
specialist ouderengeneeskunde.

Zorgprogramma Kwetsbare ouderen
Zorgspecialist M. Hensing
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Leefstijlinterventie gaat over geïndiceerde preventieve zorg 
op maat voor patiënten binnen onze zorgprogramma’s. De 
overkoepelende zorgmodule Leefstijlinterventie is bedoeld 
om meer samenhang en efficiëntie te creëren. 

Rondje langs de samenwerkingsverbanden 
De zorgspecialist heeft in 2017 (samen met de zorgspecialist 
Klachten bewegingsapparaat) de managementteams van 
de samenwerkingsverbanden bezocht. Zij hebben uitleg 
gegeven over het zorgaanbod leefstijl en e-health en de 
wensen geïnventariseerd. Naar aanleiding hiervan is een 
aantal zaken concreet gemaakt en gecommuniceerd: 
• Elk samenwerkingsverband kreeg in 2017 de ruimte 

(financieel) om een extra bijeenkomst te wijden aan 
leefstijl en e-health, bijvoorbeeld tijdens een 
werkgroepbijeenkomst rond hart- en vaatziekten of DM. 

• Er is uitgelegd wanneer http://www.testuwrisico.nl of 
http://www.persoonlijkegezondheidscheck.nl gebruikt 
zouden moeten worden. De inlogcodes voor 
persoonlijkegezondheidscheck.nl zijn beschikbaar bij de 
zorgspecialist. 

• Op Q-link staan presentaties die een samenwerkings- 
verband kan gebruiken voor een themalunch over leefstijl 
of e-health. 

• Er zijn 250 stappentellers aangeschaft die de 
praktijkondersteuners kunnen uitdelen aan patiënten 
zonder smartphone. Na een presentatie heeft de 
zorgspecialist de stappentellers uitgedeeld tijdens een 
overleg met praktijkondersteuners. 

App van de maand
Nadat in 2016 binnen samenwerkingsverband Wantveld de 
zorgmodule e-Health is ontwikkeld, heeft Rijncoepel ‘de app 
van de maand’ in 2017 bekendheid gegeven via de 
maandelijkse Rijncoepel nieuwsbrief, de website van 

Rijncoepel en het Zorgoverleg. In 2017 ging het om: Siilo app 
(augustus), Stappentellers op recept (Accupedo en 
Pedometer, september), Stoptober app (oktober), 
BekkenBodem app (november), Thuisarts.nl app - Gezonde 
leefstijl en alcohol (december). 

Opstarten wandelgroep 
In 2016 zijn de samenwerkingsverbanden Stevenshof en 
Wantveld gestart met een wandelgroep voor patiënten. Elke 
week wandelen zij in groepsverband, vergezeld van 
minimaal één zorgverlener. Rijncoepel heeft besloten om 
budget beschikbaar te stellen voor alle samenwerkings- 
verbanden die ook een wandelgroep willen starten. GEZond 
Voorschoten begint in 2018.  

Kwaliteitsindicatoren
In 2017 zijn er indicatoren ontwikkeld en uitgetest om inzicht 
te krijgen in de aantallen patiënten die aan de module 
Stoppen met roken hebben meegedaan. In 2017 is er bij 232 
patiënten (0,3% van de totale patiënten populatie) een 
zogeheten ‘verrichting SMR’ geboekt (uitgaande van Vektis, 
declaratiecodes 12850 t/m 12853). Hiernaast is bekeken voor 
hoeveel patiënten met DM, COPD of CVRM (HVZ, VVR) in het 
afgelopen jaar een verrichting SMR is geboekt (declaratie- 
codes 12850 t/m 12853). In dit geval ging het om 104 (0,7%) 
van de 14.687 patiënten met DM, CVRM of COPD. Vanaf 2018 
wordt hier een derde indicator aan toegevoegd, die naar het 
percentage patiënten met DM, COPD of CVRM (HVZ, VVR) 
kijkt dat veranderd is van rookstatus ‘ja’ naar ‘voorheen’ of 
‘nee’ in de afgelopen twaalf maanden. 

Scholing stoppen met roken
Voor de praktijkondersteuners is een vervolgcursus stoppen 
met roken georganiseerd.

Zorgmodule Leefstijlinterventie
Zorgspecialist E. de Jager
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Focuspunt 3

Verbeteren van de ICT rondom de zorgprogramma’s



20

Verbeteren van de ICT rondom de zorgprogramma’s

Rijncoepel werkt sinds 2011 met het keteninformatie- 
systeem van Vital Health Software, waarmee ketenpartners 
informatie uit de zorgprogramma’s met elkaar kunnen 
delen in een beveiligde omgeving. Een ander voordeel: 
gegevens hoeven maar één keer vastgelegd te worden. Zo 
kunnen ketenpartners samenwerken in een Individueel 
Zorg Plan (IZP) met het doel: de patiënt bij dit IZP 
betrekken en zelfmanagement stimuleren.

COMMUNICATIE SAMENWERKING 
MULTIDISCIPLINAIR TEAM

Stand van zaken eind 2017 en vooruitzichten 2018  
keteninformatiesysteem
Eind 2016 werd vanuit het Strategisch Overleg 
aangedrongen op een evaluatie van het KIS van Vital 
Health. Er was onvrede bij een aantal samenwerkings- 
verbanden over de functionaliteit, het beperkte gebruik en 
de hoge kosten. Daarnaast schoot de apotheekmodule 
tekort als onderdeel van het zorgprogramma Kwetsbare 
Ouderen om medicatiereviews te ondersteunen. Gebleken 
is dat Vital Health niet de oplossing kan bieden.

De onvrede over de prestaties van Vital Health werd 
gedeeld met de andere zorggroepen binnen NZLO. In 2017 
is een verkenningstraject ingezet met de aanbieder van 
NControl en Calculus, samen met apothekers uit de gehele 
NZLO-regio. In juli 2017 is NZLO breed besloten pro forma 
het contract op te zeggen, ingaande op 1 januari 2018.

In het laatste kwartaal van 2017 heeft een evaluatie 
plaatsgevonden door middel van een klanttevreden- 
heidsonderzoek, uitgevoerd door Vital Health. De respons 
was laag en leverde onvoldoende aanknopingspunten op 
voor het vormen van nieuw beleid. Het contact met 
Calculus leverde bovendien de ontdekking op van het 
‘virtuele KIS’ als onderdeel van Calculus VIPLive. Binnen het 
bestuur van Rijncoepel is afgesproken de huisartspraktijken 
een keuze te bieden: nog een jaar doorgaan met het KIS 
van Vital Health of stoppen en overstappen naar het 
virtuele KIS van Calculus VIPLive. Dit duale beleid heeft 
voor 2018 tot een fifty-fifty verdeling van de zes 
samenwerkingsverbanden geleid. Ook onder de leden van 
NZLO is een dergelijke verdeling te zien. De zorgspecialisten 
hebben in 2017 juist regelmatig de consultatiefunctie via 
het KIS gebruikt. Deze functie moet in de nieuwe Calculus 
VIPLive omgeving ook gerealiseerd worden.

2018 wordt een spannend jaar: hoe gaat het virtuele KIS 
van Calculus VIPLive bevallen in de drie geswitchte 
samenwerkingsverbanden en levert de competitie tussen 
Vital Health en Calculus sneller gewenste softeware-
ontwikkelingen op? De prijs-kwaliteit verhouding gaat de 
keuzerichting voor 2019 bepalen.

E-HEALTH VOOR DE PRAKTIJKONDERSTEUNER GGZ
In navolging van de psychologenpraktijk PEP uit Noordwijk 
hebben vrijwel alle praktijken van Rijncoepel eind 2016 het 
softwarepakket Therapieland gecontracteerd voor e-Mental 
Health, nadat er afspraken gemaakt waren met de 
zorgverzekeraar over de financiering hiervan. In 2017 is 
vervolgens voortvarend gebruik gemaakt van Therapieland. 
Toepassing van blended care is nu onderdeel van de 
werkwijze van vrijwel alle praktijkondersteuners GGZ.

Het gebruik van de GGZ-module van Vital Health wordt 
door praktijkondersteuners GGZ beperkt gebruikt. Het 
biedt mogelijkheden voor het delen van informatie over 
diagnostiek bij verwijzing en daarom willen we in 2018 hier 
nog verder naar kijken.

E-VITA: DE EERSTE STAPJES ZELFMANAGEMENT  
BIJ DE ZORGMODULE SOMATIEK
Eind 2016 is een kopgroepje van praktijkondersteuners uit 
drie samenwerkingsverbanden gestart met e-Vita, een 
module van Vital Health, die de patiënt de mogelijkheid 
biedt tot zelfmanagement. Denk aan invoer van 
zelfmetingen en ontvangen van educatie. E-Vita is 
gekoppeld aan het Individueel Zorgplan in het KIS. Deze 
kopgroep is in 2017 diverse keren bijeen geweest om 
ervaringen te delen en met de consultant van Vital Health 
de module te verfijnen. In het derde kwartaal is twee keer 
een tevredenheidsonderzoek gedaan onder deelnemende 
patiënten. De uitkomsten waren zeer positief. Het is 
jammer genoeg niet gelukt meer praktijkondersteuners 
enthousiast te krijgen om ook te starten met e-Vita. Door 
te stoppen met het KIS houdt deelname aan e-Vita bij twee 
van de drie samenwerkingsverbanden per 1 januari 2018 op. 
Dat is jammer. Het is een uitdaging voor 2018 om 
alternatieve trajecten uit te proberen, gericht op het actief 
betrekken van de patiënt bij zelfzorg.

VERBETEREN INHOUD ZORG
Rijncoepel sloot per 1 januari 2016 een overeenkomst met 
Meetpunt Kwaliteit/STIZON voor het leveren van 
rapportages over kwaliteitsindicatoren van zorgpro- 
gramma’s. SAS-VA was zowel voor Rijncoepel als Meetpunt 
Kwaliteit een nieuw softwareproduct en het heeft tijd 
gekost om de rapportages op orde te krijgen en goed te 
gebruiken. De benodigde gegevens worden vier keer per jaar 
geëxtraheerd uit het huisartseninformatiesysteem (HIS) van 
alle aangesloten huisartspraktijken bij Rijncoepel. Meetpunt 
Kwaliteit levert feedback op de afgesproken indicatoren. 
Huisartsen en praktijkondersteuners kunnen zelf ook de 
scores zien en vergelijken met andere praktijken.

In 2017 was de kwaliteit van de rapportages op orde, 
evenals het volgens afspraak leveren. Er waren cijfers 
beschikbaar van de zorgprogramma’s Astma, COPD, CVRM 
(HVZ en VVR), Hartfalen, DM, GGZ (angst- en 
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stemmingsproblematiek), Kwetsbare ouderen en van de 
zorgmodule Aspecifieke lage rugklachten. Elk kwartaal 
werden de cijfers ververst. Twee huisartsenpraktijken 
gingen over van Micro-HIS naar Medicom.

Ofschoon de kwaliteit in 2017 op orde was, waren er in 
diverse praktijken problemen met de toegankelijkheid, 
onder andere qua snelheid. Dit doet afbreuk aan het doel: 
gerichte interventies kunnen doen op basis van de 
overzichten en scores op indicatoren. Alhoewel het gebruik 
op zorggroep-niveau optimaal was, gold dit dus 
onvoldoende voor de prakijken. Dit heeft in 2017 geleid tot 
verkenning van een alternatief product van Calculus 
VIPLive. Daarnaast wordt voor de rapportages in 2018 een 
switch gemaakt naar Calculus en zal SAS-VA worden 
uitgefaseerd. Tot slot is besloten om in 2018 de richtlijn 
ondersteuningstool Medicom Smart in te zetten.

Q-LINK – Q-BASE
Voor het beheer van onze kwaliteitshandboeken gebruikt 
Rijncoepel de webapplicatie Q-link. Q-link heeft een 
zodanige autorisatiestructuur dat wij verschillende rollen 
kunnen onderscheiden en toekennen aan de medewerkers 
van Rijncoepel. Elk aangesloten samenwerkingsverband 
heeft een eigen kwaliteitshandboek dat de keten- 
coördinator (op initiatief van het Managementteam) vult 
en onderhoudt.

Voor het beheren van de kwaliteitsregistraties wordt 
Q-base gebruikt. Met Q-base registreert iedereen acties ter 
verbetering van het kwaliteitssysteem. Acties kunnen met 
deze webapplicatie gepland en gecoördineerd worden. 
Bovendien kunnen er Rijncoepel brede analyses gemaakt 
worden, waarvan we veel kunnen leren. In 2017 kende 
Rijncoepel per samenwerkingsverband een ambassadeur 
K&I (klachten en incidenten). Voor de multidisciplinaire 
klachten zijn dit de ketencoördinatoren. Voor 
monodisciplinaire klachten is er voor elke discipline een 
ambassadeur. Binnen Rijncoepel zijn zo’n dertig 
ambassadeurs K&I actief om het onderwerp van 
registreren in Q-base warm te houden. Afgesproken is dat 
de multidisciplinaire klachten door Rijncoepel gemonitord 
worden en de monodisciplinaire klachten door de 
praktijken zelf. Zie voor de resultaten Focuspunt 4 - 
Verbeteren (interne) organisatie Rijncoepel, op pagina 22.
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Focuspunt 4

Verbeteren (interne) organisatie Rijncoepel 
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Verbeteren (interne) organisatie Rijncoepel

Met het terugtreden van de bestuurder zijn bij Rijncoepel 
in 2017 een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd. 
De heer J. Heijs (bestuurder a.i.) is op 11 mei 2017 door de 
Raad van Toezicht aangesteld. Hem is verzocht de 
onderstaande onderwerpen te analyseren, naast het 
afhandelen van lopende zaken:

• Strategische koers in relatie tot de zorgvraag van de 
patiënten/zorgaanbod van zorgverleners en welke 
samenwerking (intern en regionaal) hiervoor nodig is.

• Hoe wordt de dienstverlening van Rijncoepel aan de 
samenwerkingsverbanden ervaren en past deze qua 
efficiency en schaalgrootte in de financiering van GES.

• Opzetten van een transparant financieel beleid.
• Voldoet het huidige Raad van Toezicht-model nog aan 

de organisatie Rijncoepel.

In mei-juni 2017 heeft de bestuurder a.i. diverse gesprekken 
gevoerd met de partners van Rijncoepel: onder andere met 
de samenwerkingsverbanden, Zorg en Zekerheid, NZLO en 
ROHWN. Hoofdpunten van deze gesprekken waren het 
bespreken van oplossingsrichtingen die getoetst zijn in het 
Strategisch Overleg van juni 2017. Hieruit zijn 85 
kritiekpunten gekomen.

Deze kritiekpunten vormden tevens de basis van het 
rapport ‘Rijncoepel beter!’, dat in augustus-september 
2017 is opgesteld. Verder is in die periode de begroting 
van 2018 ingevuld op basis van de definitieve 
financieringsregeling O&I en is het werkplan voor 
Rijncoepel 2018 opgesteld. De goedkeuring door Zorg en 
Zekerheid heeft daarna plaatsgevonden.

Onderstaand enkele aanbevelingen uit het rapport 
‘Rijncoepel beter!’ waarmee in 2017 een start is gemaakt:

• Het zorgaanbod van Rijncoepel is uitermate ambitieus 
en veel uitgebreider dan het aanbod van de meeste 
zorgaanbieders in Nederland. Hierop mag Rijncoepel 
best trots zijn en mee naar buiten treden. Opvallend 
minder aanwezig in het zorgaanbod is de substitutie 
van de tweede naar de eerstelijns zorg en de 
samenwerking met de thuiszorg.

• Er is grote betrokkenheid van de disciplines Farmacie 
en Paramedie waarvan ontwikkelkosten wel worden 
vergoed, maar de reguliere tarieven dekken echter 
onvoldoende de zorg zelf. Hierin wil Rijncoepel 
verandering brengen.

• In de regio moet overleg over nieuwe toetreders 
gevoerd worden met Zorg en Zekerheid, zodat de groei 
van multidisciplinaire zorg binnen en buiten Rijncoepel 
mogelijk gemaakt kan worden. Zonder in te leveren op 
betrouwbaarheid, ambitie en bekostiging.

• Verstevigen van het belang van NZLO in de regio om 
de samenwerking tussen ziekenhuizen, thuiszorg/  
verpleeghuizen te vergroten en uit te bouwen.

• Helderheid scheppen in wat uit de reguliere tarieven 

en wat door Rijncoepel uit de GES betaald kan worden. 
Het ontwikkelen van een transparant financieel beleid 
en het invoeren van O&I financiering (2017 was een 
overgangsjaar).

• Gebruik maken van de kans om over de substitutie- 
gelden te beschikken die gereserveerd zijn in het 
landelijk Macrokader 2018.

• Er is in 2017 een start gemaakt met het geven van 
praktische steun aan de samenwerkingsverbanden 
door de interim bestuurder. Deze woonde vanaf mei 
2017 elk Zorgoverleg bij. Er is een nieuwe model voor

 de interne overlegstructuur van de organisatie rondom
 de zorgprogramma’s (zie Focuspunt 2). geïntroduceerd.
 Vanaf 2018 wordt door de meeste samenwerkings- 

verbanden hiermee gewerkt.
• Het servicebureau van Rijncoepel is in 2017 door de 

bestuurder a.i. in de analyse meegenomen. Het zou 
goed zijn om de formatie voor 20% te flexibiliseren. 
Helaas werkt de wetgeving hier niet aan mee. In 2018 
wordt een plan hiervoor uitgewerkt dat tegelijkertijd 
kijkt naar een zo efficiënt mogelijke inzet van 
medewerkers. Al dan niet in samenwerking met NZLO-
partners.

In 2017 is de positie van de ketencoördinatoren onder de 
loep genomen. Al geruime tijd ervoeren zij een hoge 
werkdruk. Een onderzoek naar hun rol en positie bij 
Rijncoepel en de samenwerkingsverbanden is in 2017 
afgerond. Uit dit onderzoek en hun gesprekken met de 
bestuurder a.i. is naar voren gekomen dat er verbetering 
moet komen in de besluitvorming bij Rijncoepel. Verder is 
het belangrijk dat de communicatie verbetert, zowel 
tussen Rijncoepel en de samenwerkingsverbanden als 
onderling binnen een samenwerkingsverband. Hiermee is 
in 2017 direct gestart en de tijd zal uitwijzen of dit de 
werkdruk verlicht.

De juridische herinrichting bij de samenwerkings- 
verbanden heeft in 2017 op een laag pitje gestaan. Er zijn 
voorbereidingen getroffen voor het oprichten van 
stichting Samenwerkingsverband Wantveld. De 
ondertekening is in 2018. Het doel van deze herinrichting 
is om verantwoordelijkheden van de bestuurder over te 
dragen aan het managementteam van elk 
samenwerkingsverband.

KWALITEITSBELEID

Klachten, incidenten en verbeterideeën registreren
Vanaf 2016 zijn we al bezig met het inrichten van en 
toewerken naar een ‘lerende organisatie’. Het registreren 
van klachten, incidenten, verbeterideeën en 
complimenten wordt steeds vaker in Q-base gedaan, het 
kwaliteitsmanagementsysteem dat door Rijncoepel wordt 
aangeboden. In 2017 is het aantal registraties meer dan 
verdubbeld ten opzichte van vorig jaar: 330 meldingen in 
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2017 (166 in 2016). Het aantal acties dat geregistreerd 
wordt naar aanleiding van een incident (zowel op 
praktijk- als SWV-niveau) ligt in 2017 op 20%: bij een op de 
vijf incidenten is geregistreerd dat het wordt besproken in 
een overleg. Voor klachten ligt dit net wat hoger, daar 
wordt bij een op de drie klachten een actie geregistreerd.

Na de kick-off bijeenkomsten in 2016 bij de samen- 
werkingsverbanden Wantveld, Noordwijk-Binnen, 
Herenstaete, Stevenshof en Voorschoten zijn er in het 
afgelopen jaar kick-off bijeenkomsten gehouden bij het SWV 
ZorgSaam en op verzoek ook bij de twee fysio- 
therapiepraktijken van SWV Voorschoten afzonderlijk. In het 
voorjaar zijn alle ambassadeurs weer bij elkaar gekomen 
voor het uitwisselen van ervaringen en tips. Naar aanleiding 
van deze bijeenkomst zijn de rechten van iedereen binnen 
Q-base tegen het licht gehouden en aangepast.

Interne audits
In 2017 hebben er twee interne audits plaatsgevonden: in 
november is bij SWV Wantveld het zorgprogramma COPD 
geaudit. In november is bij SWV ZorgSaam het 
zorgprogramma DM geaudit. De auditrapporten zijn 
besproken binnen het betreffende samenwerkings- 
verband en tijdens de overleggen met de betreffende 
zorgspecialist en alle programmacoördinatoren. De 
overstijgende leerpunten, zoals een systematische aanpak 
voor doorverwijzing naar diëtisten en fysiotherapie bij 
verschillende zorgprogramma’s, zijn gedeeld in het 
Zorgoverleg. Vanaf 2018 zullen punten die naar boven 
komen uit de interne audits ook op de agenda komen van 
het zorgspecialistenoverleg, zodat zij volledig op de 
hoogte zijn van wat er binnen hun zorgprogramma speelt.

Deskundigheidsbevordering
In 2017 hebben de zorgspecialisten beschreven welke 
algemene en specifieke deskundigheden nodig zijn om de 
zorgprogramma’s CVRM, Hartfalen, DM, Kwetsbare 
ouderen, Astma en COPD goed te kunnen uitvoeren (de 
zogenaamde minimale eisen). Ook is afgesproken hoe we 
zorgen dat de deskundigheid op peil komt en blijft. Bij alle 
aangesloten zorgverleners is nagevraagd welke (na)
scholingen ze hebben gevolgd en zijn de 
basisbevoegdheden (zoals BIG-registratie) verzameld. In 
2018 zal dit overzicht compleet worden gemaakt en zal 
worden besproken hoe het up-to-date kan blijven. Op 
basis van dit overzicht zal het meerjarig scholingsaanbod 
worden opgesteld.

HKZ-multisite certificering niveau 2
Voor de vierde keer op rij is Rijncoepel HKZ Multisite 
niveau II gecertificeerd. Er hebben in 2017 twee externe 
audits plaatsgevonden. In februari zijn de 
samenwerkingsverbanden Noordwijk-Binnen en 
Stevenshof bezocht. De zorgprogramma’s die toen zijn 
bekeken zijn: DM, COPD, Incontinentie en CVRM, 
Hartfalen. Er kwamen twee tekortkomingen aan het 

licht, zogenaamde minors, waarvoor direct een plan van 
aanpak gemaakt moest worden. Het ging om het 
ontbreken van een systemische toetsing, evaluatie en 
registratie van deskundigheden en/of deskundigheids- 
bevordering en het ontbreken van een zorgspecialist en 
sturing met behulp van indicatoren op het 
zorgprogramma Incontinentie.

In september is wederom een externe auditbezoek 
geweest om te beoordelen of de minors voldoende waren 
opgelost. Toen zijn het servicebureau en het SWV 
Herenstaete bezocht. Bij Herenstaete zijn de zorgpro- 
gramma’s Astma en GGZ geaudit. 
Verder zijn de openstaande minors en de transitie naar de 
nieuwe normversie: ‘Ketens en Netwerken in de Zorg en 
het Sociale Domein’ besproken.

In de zomer van 2017 heeft Rijncoepel ook meegewerkt 
aan een validatietoets om deze norm te toetsen aan de 
praktijk. De ervaring was dat de nieuwe norm goed zou 
aansluiten bij Rijncoepel.
Op basis van alle ontwikkelingen is besloten om de 
externe audit van 2018 te richten op het servicebureau en 
de transitie naar de nieuwe norm.

FINANCIËN

Inrichten van het selfbilling systeem
In 2017 is besloten om het facturatieproces anders in te 
richten om hiermee de effectiviteit (één format, volledig) 
en de efficiency (minder foutgevoelig proces, minder 
werk) te verhogen. Groot bijkomend voordeel is dat 
hiermee de werkdruk bij de ketencoördinatoren (die het 
facturatieproces begeleiden) verlaagd wordt en dat een 
overzicht van de financiële stand van zaken snel 
inzichtelijk is.

De door Rijncoepel aangeschafte software – de Central 
Billing module van Calculus VIPLive – draagt bij aan de 
behoeften van de organisatie: een langere termijn 
oplossing voor de werkdruk en de omslag naar een meer 
continu (factuur)proces, waarbij de informatie voor alle 
bevoegde personen altijd beschikbaar en opvraagbaar is. 
Daarnaast blijkt uit de kostencalculatie dat de jaarlijkse 
kosten bij uitbesteden lager zijn dan wanneer 
werkzaamheden intern worden uitgevoerd, en dat de 
software een meerwaarde biedt rond kwaliteit, 
arbeidsproductiviteit en arbeidstevredenheid.

Door de inzet van ICT wordt de bedrijfsvoering 
overzichtelijker en het proces rond het opzetten van 
selfbilling facturen efficiënter en effectiever. Met de 
voorbereiding hiervan is in 2017 gestart zodat er vanaf 
2018 mee gewerkt kan worden. Zo is er voor de 
samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld meer tijd voor 
rapportages en de toelichting hierop.
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Introductie financiële kwartaaloverzichten  
per samenwerkingsverband
In 2017 heeft de financiële afdeling veel tijd besteed aan 
het afronden van de overgangskwesties en het opzetten 
van nieuwe managementinformatie-overzichten: de 
verdeling van GES-gelden per samenwerkingsverband per 
kwartaal. Deze overzichten zijn vanaf juni 2017 elk 
kwartaal in het Zorgoverleg besproken.

HRM
De formatie van servicebureau Rijncoepel is 6,74 fte 
(peildatum 31 december 2017). De werknemers van het 
servicebureau vallen onder de cao Gezondheidscentra. In 
2016 heeft de vereniging InEen een akkoord bereikt over 
de nieuwe cao Gezondheidscentra/AHG 2015-2017. 
Rijncoepel hanteert deze cao voor haar 
bureaumedewerkers.

Op 1 juli 2017 is samenwerkingsverband GEZond 
Voorschoten bij Rijncoepel aangesloten. Voor de 
ondersteuning daarvan is geen ketencoördinator (8 uur/
week) aangenomen. In 2017 is deze taak door de 
bestuurssecretaris en de secretaresse van het 
bestuursteam ingevuld. Vanaf 2018 wordt deze functie 
geheel door de secretaresse uitgevoerd.

COMMUNICATIE

Interne communicatie 
De ongeveer driehonderd zorgverleners die bij Rijncoepel 
zijn aangesloten ontvangen maandelijks de interne 
nieuwsbrief. De inhoud van de nieuwsbrief heeft in 2017 
een vaste vorm gekregen en bevat de volgende 
onderwerpen: zorginhoudelijk (zorgprogramma’s), 
innovatieve projecten, organisatie (kwaliteit, financieel, 
patiënteninformatiemateriaal), nieuws uit de samen- 
werkingsverbanden, nieuws van samenwerkingspartners 
in de regio (NZLO, Gezonde zorg, Gezonde regio) en beleid 
ten aanzien van de eerstelijns zorg. Het doel van de 
nieuwsbrief: ondersteuning van de interne communicatie, 
ter inspiratie, om van elkaar te leren, implementatie van 
besluiten, etc.).

Externe communicatie 
De website van Rijncoepel is het platform voor 
patiënteninformatie (onder andere informatie over 
zorgprogramma’s, folders van Knooppunt Ketenzorg, 
Individueel Zorgplan, etc.). Materiaal dat in 2017 is 
ontwikkeld en online beschikbaar is gekomen: folder 
Beweegconsult bij zorgprogramma CVRM bij SWV 
Herenstaete en Individueel Zorgplan/actieplan voor COPD 
en astma ( jongeren en volwassenen) voor alle 
samenwerkingsverbanden.
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Focuspunt 5

Verbinding leggen met externe partijen, 
onder andere gemeenten en zorgverzekeraars
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Verbinding leggen met externe partijen, 
onder andere gemeenten en zorgverzekeraars

SAMENWERKEN IN NZLO 
In regionaal verband heeft Rijncoepel in 2017 vooral met 
NZLO (Netwerk Zorgorganisaties Leiden en Omstreken) 
samengewerkt. Rijncoepel is als organisatie soms te klein 
om (alle) noodzakelijke veranderingen in de regio te 
kunnen realiseren, terwijl deze wel van belang zijn voor het 
behalen van haar eigen doelen. Denk aan het maken van 
afspraken met ziekenhuizen over zorgprogramma’s en 
overdracht, de invulling van de regionale ICT-aanpak en de 
organisatie van scholingen. Het is voor deze onderwerpen 
efficiënter om in NZLO-verband samen te werken. 
Rijncoepel is een van de actieve deelnemers naast ROHWN, 
Zorggroep Katwijk, Alphen op één Lijn en SGLO 
(samenwerkende GES-en Leiden en omstreken). 

Wat heeft NZLO in 2017 gedaan? 
NZLO heeft in 2017 stappen gezet om regionale partners als 
ziekenhuizen, VVT, verzekeraars en GGD bij elkaar te 
brengen, en diverse overlegstructuren op te zetten. 
Hierdoor versnelden de besluitvorming en organisatie van 
efficiëntere zorg. Dit resultaat is geboekt dankzij veel en 
intensief overleg van de voorzitter en vertegenwoordigers 
van de deelnemende zorggroepen met de regionale 
partners. Advies- en projectmanagement werd op 
onderdelen verzorgd door Reos.

Binnen NZLO worden diverse projecten door vijf kernteams 
opgepakt. In de kernteams zitten vertegenwoordigers van 
verschillende zorgorganisaties die werken aan faciliteiten 
die de zorgverlener ontzorgen. Hieronder vindt u de 
belangrijkste resultaten die de kernteams van NZLO in 2017 
hebben geboekt: 

1 Kernteam Overleg Derden (regio) heeft de bestuurders-
tafel opgericht met als doel dat bestuurders van zorg- 
instellingen gezamenlijk regiobeleid maken op onder-
werpen als Eerstelijns Verblijf (ELV), overdracht van 
patiënten van tweede lijn naar eerste lijn (substitutie), 
informatieverzameling en verwerking, preventie en het 
overvol raken van de Spoed Eisende Hulp posten (SEH). 

2 Kernteam Financiën heeft de regionale vergoedingen-
structuur opgesteld. 

 Betrokkenen vanuit Rijncoepel: bestuurder en controller 
3 Kernteam ICT en data heeft geïnventariseerd hoe de 

infrastructuur verbeterd kan worden en een shortlist 
van leveranciers gemaakt. Alle extracties zijn in kaart 
gebracht en de voorkeuren zijn besproken. Er is besloten 
om voorlopig STIZON (Stichting Informatievoorziening 
voor Zorg en Onderzoek) in te zetten. 

 Hiernaast zijn gesprekken gevoerd met leveranciers 
(KIS/HIS) voor het afsluiten van een regio-overeenkomst 
met korting. 

 Betrokkene vanuit Rijncoepel: portefeuillehouder ICT 
4 Kernteam Kwaliteit en Opleiden is gestart met het  

vaststellen van een eenduidige indicatorenset voor alle 
zorggroepen. 

 Betrokkene vanuit Rijncoepel: beleidsmedewerker 
Kwaliteit 

5 Kernteam Innovatie heeft de verbinding onderhouden 
met de proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio en NZLO. 
Zie ook het Focuspunt 6 op pagina 29.

 Betrokkene vanuit Rijncoepel: bestuurder 

Rijncoepel is actief betrokken bij de oprichting en 
doorontwikkeling van NZLO. Naast bovenstaande 
betrokken medewerkers van Rijncoepel verleent de 
bestuurssecretaris van Rijncoepel vier uur per week haar 
ondersteuning aan NZLO. Voor meer info www.nzlo.nl.

ONDERSTEUNING VAN DE ZORGPROGRAMMA’S DOOR 
KNOOPPUNT KETENZORG 
Rijncoepel draagt actief bij aan de ontwikkeling en evaluatie 
van de zorgprogramma’s van Knooppunt Ketenzorg, omdat 
deze organisatie aan effectieve regionale ketenzorg- 
programma’s in Zuid-Holland-Noord werkt. En Rijncoepel 
heeft baat bij goed functionerende zorgketens met heldere, 
goed op elkaar aansluitende werkafspraken tussen eerste en 
tweede lijn en minder overlap in zorgtaken.

In 2017 is, mede door de totstandkoming van NZLO, de 
structuur van Knooppunt Ketenzorg herzien, zodat zij  
efficiënt met elkaar kunnen afstemmen en samenwerken. 
Voor activiteiten in 2017, zie de website van Knooppunt 
Ketenzorg: www.knooppuntketenzorg.nl. 

STRUCTUREEL OVERLEG ZORG EN ZEKERHEID 
De bestuurder heeft in 2017 diverse reguliere bestuurlijke 
overleggen gevoerd met zorgverzekeraar Zorg en 
Zekerheid. Hierbij kwamen onder andere de nieuwe 
ontwikkelingen in de gezondheidszorg, O&I financiering, 
aansluiting van samenwerkingsverband GEZond 
Voorschoten en huisartsenbekostiging aan de orde. 

OVERLEG MET GEMEENTEN (WMO) 
Met de gemeente Noordwijk heeft Rijncoepel een 
intensieve samenwerking omtrent de Wmo. De bestuurder 
heeft in 2017 een aantal gemeentelijke beleidsvormende 
overleggen bijgewoond en de programmacoördinator Wmo 
van SWV Wantveld is gestart met de uitvoering van de 
activiteiten uit het Zorgpact (https://zorgpact.nl), in 
samenwerking met SWV Noordwijk-Binnen. Met de 
gemeenten van de overige samenwerkingsverbanden 
(onder andere Leiden en Voorschoten) is voorzichtig overleg 
geweest; concrete vervolgacties zijn hier nog niet 
uitgekomen. Bij alle samenwerkingsverbanden van 
Rijncoepel zijn in 2017 aanspreekpunten benoemd: de 
programmacoördinatoren Wmo. De taakverdeling is als 
volgt: beleidsmatige bijeenkomsten worden door de 
bestuurder bijgewoond (met input van de 
programmacoördinator Wmo) en uitvoerende zaken binnen 
de wijk worden door de programmacoördinator Wmo 
opgepakt. 
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Focuspunt 6

Vernieuwing van de zorg op het gebied van 
organisatie en financiering
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Vernieuwing van de zorg op het gebied van organisatie en 
financiering = Gezonde zorg, Gezonde regio

Gezonde zorg, Gezonde regio (GzGr) is een initiatief van 
Alrijne Zorggroep (specialistische zorg), Alphen op één Lijn 
(eerstelijnszorg), Rijncoepel (eerstelijnszorg), SCAL 
medische diagnostiek, Zorgbelang Zuid-Holland 
(vertegenwoordiger patiënten) en Zorg en Zekerheid 
(zorgverzekeraar). Rijncoepel is vanaf het eerste uur actief 
bij deze proeftuin betrokken.

Verbeterideeën van praktijken van Rijncoepel in de pilots 
van Gezonde zorg, Gezonde regio:

• Medicatiebeoordeling met de-prescribing en shared 
decision making – huisartsenpraktijken Stevenshof en 
Zaaijer, Zaaijer en Hensing

• Doelmatig medicatiegebruik COPD –
huisartsenpraktijken van samenwerkingsverbanden 
Herenstaete en Noordwijk-Binnen

• Palliatieve zorg – alle huisartsenpraktijken van 
Rijncoepel

• Tussen wal en het schip (CVRM) – huisartsenpraktijk 
Wantveld

• Gedifferentieerde streefwaarde LDL-cholesterol – alle 
huisartsenpraktijken van Rijncoepel

• Inzet hoovers (een grafische weergave van data in een 
tijdsbalk die betrekking heeft op de individuele patiënt) 
ten behoeve van zorgoptimalisatie – alle huisartsen- 
praktijken van Rijncoepel

• Combi-consult – huisartsenpraktijk Stevenshof
• Voorkomen overbehandeling bij oudere patiënten met 

diabetes mellitus type 2 – huisartsenpraktijken Irisplein, 
Stevenshof en Wantveld

• Indicatoren individueel zorgplan – huisartsenpraktijken 
van Herenstaete en Noordwijk-Binnen

Wat zijn de resultaten van deze pilots?
Op het symposium van 28 november 2017 bij Zorg en 
Zekerheid heeft een apotheker van samenwerkingsverband 
Stevenshof de laatste resultaten van de pilot 
Medicatiebeoordeling met de-prescribing en shared 
decision making gepresenteerd en toegelicht. 
Na dit symposium is de stuurgroep van GzGr gestart met 
evaluatie van bovenstaande projecten; afronding hiervan 
vindt in het eerste kwartaal van 2018 plaats en wordt aan 
het begin van het tweede kwartaal 2018 gecommuniceerd. 
Na de ontvangst van deze evaluatie gaat Rijncoepel 
onderzoeken welke pilot bij welk samenwerkingsverband 
geïmplementeerd kan worden, al dan niet in NZLO-
verband. Het project loopt eind 2017 ten einde, waarna de 
proeftuin geen project van VWS meer is. Zorg en Zekerheid 
neemt de bekostiging van dit project t/m het tweede 
kwartaal van 2018 voor haar rekening. 

Meer informatie: http://www.gzgr.nl/. 
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Organisatie Rijncoepel
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Stichting Rijncoepel bestaat sinds 2007 en is vanaf medio 
2017 een samenwerkingsorganisatie van zeven 
samenwerkingsverbanden: SWV GEZ Voorschoten (per 1 juli 
2017), SWV Herenstaete (Voorhout), SWV Noordwijk-
Binnen, SWV Stevenshof (Leiden), SWV Voorschoten, SWV 
Wantveld (Noordwijk) en SWV Zorgsaam Leiden. 
Rijncoepel ondersteunt haar eerstelijns zorgverleners bij de 
organisatie van de zorgprogramma’s. De zorg wordt 
gegeven vanuit de lokale praktijken in samenwerking met 
andere zorgverleners, zoals thuiszorg, en in afstemming 
met de tweedelijns zorg.

De organisatiestructuur van Rijncoepel kent slechts één 
hiërarchisch niveau, bestaande uit het bestuur. Het bestuur 
krijgt input vanuit de managementteams van de 
samenwerkingsverbanden. Elk managementteam wordt 
gevormd door een zorgverlener uit de drie kerndisciplines 
(huisarts, fysiotherapeut, apotheker), eventueel aangevuld 
met een diëtist en/of psycholoog en de locatiecoördinator 
Zorg (Locozo) en ondersteund door een ketencoördinator. 
Het bestuur en de managementteams vormen samen het 
Strategisch Overleg van Rijncoepel.

Organisatie Rijncoepel

MANAGEN

BESTUREN

Bestuurlijk OverlegZorgoverleg Strategisch Overleg

                  Rijncoepel    Regio

    Populatie          SWV

UITVOEREN

Mantelzorgers Disciplineteam

Patiënt Professional

 Het servicebureau Rijncoepel  
voor ondersteuning

opdrachtgeven

ondersteunen

ondersteunen

ondersteunen

hier draait het om

ORGANISATIESTRUCTUUR RIJNCOEPEL

MT = managementteam

SWV
Noordwijk-Binnen

SWV
Stevenshof

SWV 
Herenstaete

SWV
Voorschoten

MT MT MT MT MT

SWV
Wantveld

MT

SWV GEZond 
Voorschoten

SWV 
ZorgSaam Leiden

MT

7 samenwerkingsverbanden

• 12 apotheken

• 7 diëtisten

• 13 fysiotherapiepraktijken

• 18 huisartsenpraktijken

• 2 psychologenpraktijken

Rijncoepel in cijfers (peildatum 31-12-2017)

74.000 patiënten
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SWV GEZOND VOORSCHOTEN
Werkgebied: Voorhout
± 10.200 patiënten ingeschreven bij huisartsen
1 apotheek
1 diëtistenpraktijk
2 fysiotherapiepraktijken
3 huisartsenpraktijken

Leden Management Team
• K. Schalker
• S. Gijsman (penningmeester)
• J. Zinkweg
• K. van der Klaauw (voorzitter + Locozo) 
• A. Borsboom (ketencoördinator)

SWV HERENSTAETE
Werkgebied: Voorhout
± 9.700 patiënten ingeschreven bij huisartsen
2 apotheken
1 diëtistenpraktijk
2 fysiotherapiepraktijken
2 huisartsenpraktijken

Leden Management Team
• F. Zonneveld (voorzitter + Locozo)
• D. Paardekooper
• S. van der Geer
• S. Sloothaak 
• C. van Maris (ketencoördinator)

SWV NOORDWIJK-BINNEN
Werkgebied: Noordwijk
± 8.100 patiënten ingeschreven bij huisartsen
3 apotheken (samen met SWV WV)
1 diëtistenpraktijk
2 fysiotherapiepraktijken
2 huisartsenpraktijken

Leden Management Team
• Tot 1-10-2017: M. Dekker (voorzitter)
• W. Dessing 
• M. van Oosten
• J. Piekaar
• Vanaf 1-10-2017: F. Putman 
 (voorzitter en Locozoduo samen met M. Dekker)
• H. Huijgevoort 
• A. van der Zalm
• C. van Maris  (ketencoördinator)

SWV STEVENSHOF
Werkgebied: Leiden (omgeving Stevenshof)
± 11.100  patiënten ingeschreven bij huisartsen
1 apotheek
1 diëtistenpraktijk
1 fysiotherapiepraktijk
2 huisartsenpraktijken
1 psychologenpraktijk

Leden Management Team
• H.F. Kwint (voorzitter)
• A. Bol (Locozo)
• G. Zaaijer 
• R. van der Spruit
• M. Rosmolen (ketencoördinator)

SWV VOORSCHOTEN
Werkgebied: Voorschoten
± 14.200 patiënten ingeschreven bij huisartsen
2 apotheken
2 diëtistenpraktijken
2 fysiotherapiepraktijken
4 huisartsenpraktijken

Leden Management Team
• P. Paulidus (voorzitter)
• B. Gerts (Locozo)
• E. Teurlings
• A. Lagendijk (tot 1 mei 2017)
• E. van Bourgondiën (ketencoördinator)

SWV WANTVELD
Werkgebied: Noordwijk
± 10.600 patiënten ingeschreven bij huisartsen
3 apotheken
1 diëtistenpraktijk
1 fysiotherapiepraktijk
1 huisartsenpraktijk
1 psychologenpraktijk

Leden Management Team
• J. Heerikhuisen (voorzitter)
• M. de Haas (Locozo)
• W. Dessing
• I. Booij
• M. Batteram (ketencoördinator)

SWV ZORGSAAM LEIDEN
Werkgebied: Leiden (rond Vijf Meilaan)
± 10.100 patiënten ingeschreven bij huisartsen
3 apotheken
1 diëtistenpraktijk
3 fysiotherapiepraktijken
4 huisartsenpraktijken

Bestuur
• R. Weiler (voorzitter en Locozo)
• F. Oppenhuizen (penningmeester) 
• E. Heetman (secretaris bestuur)
• E. van Bourgondiën (ketencoördinator) 

Samenwerkingsverbanden en praktijken
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Het bestuursteam wordt gevormd door de bestuurder en 
directeur Zorg & Kwaliteit, ondersteund door de 
bestuurssecretaris en de portefeuillehouder ICT. 
De bestuurlijke structuur van Rijncoepel, de besturings- 
filosofie, de systemen, spelregels en reglementen zijn in 
het organisatiehandboek Rijncoepel opgenomen. De basis 
van de besturingsfilosofie van Rijncoepel is het streven 
naar een ‘transactionele’ organisatiecultuur. Dit betekent 
dat een gelijkwaardige, wederzijdse afhankelijkheidsrelatie 

tussen de zorgverlener/medewerker en de patiënt centraal 
staat en dat de organisatie vormgegeven en bestuurd 
wordt vanuit het primaire proces.

In totaal was er in 2017, 6,74 fte werkzaam bij Rijncoepel: 
bestuursteam (inclusief ICT) en secretariaat, finance & 
control, communicatie, kwaliteit, ketencoördinatie en 
Praktijkondersteuner Kwaliteit.

Bestuur en medewerkers

BTW 
In 2017 is er een fiscale eenheid tussen stichting 
Rijncoepel en stichting Samenwerkingsverband 
Herenstaete, stichting Samenwerkingsverband Noordwijk-
Binnen en stichting Samenwerkingsverband Voorschoten.

Vanaf 2016 is stichting Rijncoepel niet meer btw-plichtig. 
De zorgverleners die zijn aangesloten bij Rijncoepel zijn 
wel btw-plichtig. Het gevolg is dat Rijncoepel inclusief 
btw moet uitbetalen aan de zorgverleners. De 
zorgverzekeraar geeft een voorschot op de btw, indien 
aan deze voorwaarde is voldaan.

In 2017 heeft Rijncoepel wederom, conform een 
overeenkomst met Zorg en Zekerheid, bezwaar gemaakt 
tegen iedere btw-heffing. Vanaf 2018 hoeft dat niet meer, 
dan gaat Zorg en Zekerheid alle zorg inclusief btw 
vergoeden. Het uitbetalen van uren aan zorgverleners 
door Rijncoepel blijft, net zoals in 2017, aan btw-plicht 
onderhevig.

RAK
De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft als 
beleidsregel een RAK (Reserve Aanvaardbare Kosten) van 

10%. Rijncoepel pleit voor een RAK van 20% om de risico’s 
beter af te dekken. Een RAK van 20% is in de commerciële 
sector normaal en wordt ook door banken aanbevolen.

Welke bijdragen ontvangt Rijncoepel naast het GES-tarief 
(geïntegreerde samenwerkingsverbanden tarief)? 
• Bijdrage aan NZLO 
 Deelnemende zorggroepen aan NZLO zijn: Alphen op 

een lijn, Zorggroep Katwijk, ROHWN, SGLO en 
Rijncoepel. Elke deelnemer neemt evenredig deel van 
de kosten voor haar rekening. Dit wordt betaald uit het 
GES-tarief. Afhandeling hiervan wordt gedaan door de 
voorzitter van het kernteam financiën. De kosten van 
het secretariaat neemt Rijncoepel op zich en worden 
verrekend met de te betalen bijdrage aan NZLO.

• Bijdrage aan Knooppunt Ketenzorg
 Rijncoepel heeft op het GES-tarief 2017 vanuit Zorg en 

Zekerheid een opslag van € 0,92 per ingeschreven 
patiënt ontvangen. 

• Bijdrage aan Gezonde zorg, Gezonde regio
 Rijncoepel heeft jaarlijks op het GES-tarief 2017 vanuit 

Zorg en Zekerheid een opslag van € 2,60 per 
ingeschreven patiënt ontvangen.

Financiën 

Gegevens Rijncoepel

Resultaatrekening over boekjaar Exploitatie 2017 in 1 Begroting 2017 in 1 Realisatie 2016 in 1

Baten 1.930.440 1.910.360 1.964.256

Lasten 1.822.379 1.910.200 1.920.549

Resultaat boekjaar 108.661 160 43.707

Rijncoepel GES 

 ACTIVA 2017 in 1 2016 in 1  PASSIVA 2017 in 1 2016 in 1

Materiële vaste activa       25.628       34.744 Eigen vermogen    397.232   289.171

Vlottende activa   1.091.726 1.002.666 Kort en langlopende schulden    720.122   748.239

Totaal activa    1.117.354 1.037.410 Totaal passiva 1.117.354 1.037.410



34

BESTEDING GES

In verband met bestuurswijzigingen zijn de kosten t.a.v. de Rijncoepel 
organisatie en infrastructuur hoger dan in 2016.
De verwachting is dat deze kosten in 2018 weer lager zullen zijn.

ICT structuur 
zorgprogramma’s

Vacatiegelden, MDO etc.

Zorg en Kwaliteit

Knooppunt KetenzorgNZLO

Diversen 
(ondersteuning ZO en SO, 
zorgspecialisten, 
lidmaatschappen e.d.)

Salaris en 
personeelskosten

Raad van Toezicht

Diversen 
(bestuurskosten, accountant, 
huisvesting, ICT e.d.)

Toevoeging RAK

30%
5%12%

3%

9%

9%
3%1%

9%

19%

GES ontvangen € 1.891.284 100%    

GES besteed aan SWV’en 61%

GES besteed aan RC organisatie en infrastructuur 34%

GES besteed anders 5%
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Bestuursorganen van Rijncoepel 

STRATEGISCH OVERLEG   
Het Strategisch Overleg maakt keuzes rond het beleid en de 
strategie van Rijncoepel. Het Strategisch Overleg is in 2017 
drie (in plaats van vier) keer bijeengekomen. Dit heeft te 
maken met het terugtreden van de bestuurder in mei 2017 
en de tijd die de bestuurder a.i. nodig had voor de analyse en 
eindrapport ‘Rijncoepel Beter!’.  
     
BELEIDSDAG (september 2017) 
De datum van de beleidsdag wijzigde door de 
bestuurswisseling van juni naar september 2017. In het 
Strategisch Overleg van juni heeft de bestuurder a.i. de 
eerste conceptversie van het rapport ‘Rijncoepel Beter!’ 
gepresenteerd en besproken. Op de beleidsdag is het 
eindrapport ‘Rijncoepel beter!’ vastgesteld en is gestart met 
de eerste activiteiten voor de uitwerking van de 
aanbevelingen. Op de jaarlijkse beleidsdag waren het 
bestuur, de Raad van Toezicht en de Locozo’s/manage- 
mentteams van de samenwerkingsverbanden aanwezig.

ZORGOVERLEG    
Doel van het Zorgoverleg: adviseert het Bestuurlijk Overleg 
inhoudelijk op het gebied van zorg- en kwaliteitsvraag- 
stukken. Het Zorgoverleg is in 2017 twaalf keer 
bijeengekomen. In elk overleg werd gesproken over de 
uitvoering, verbetering en onderhoud van de 
zorgprogramma’s en de invulling en de voortgang van het 
project Persoonsgerichte Zorg via Zelfzorg Ondersteund.

BESTUURLIJK OVERLEG 
Vindt maandelijks plaats. 
Deelnemers: bestuurder, directeur Zorg & Kwaliteit, 
bestuurssecretaris, portefeuillehouder ICT, beleids- 
medewerker Kwaliteit, controller en wanneer nodig 
stafmedewerker communicatie.
Doel: formaliseren van besluiten, beleid en bespreken van
allerlei zaken die binnen en buiten gebeuren op het
gebied van onder andere ICT, zorg & kwaliteit, financiën
en klachten.
De bestuurssecretaris verzorgt de voorbereiding van de
bijeenkomsten, de verslaglegging en legt de besluiten
van de overleggen vast.

FINANCIËLE COMMISSIE
De Financiële commissie bestaat uit de voorzitters van de 
managementteams van de samenwerkingsverbanden, de 
controller, de bestuurder en de directeur Zorg & Kwaliteit. 
Het doel van deze commissie is het voorbereiden van het 
formeel advies aan de Bestuurder en het Strategisch 
Overleg en inzicht krijgen in de begroting en jaarrekening 
van Rijncoepel. De commissie is, zoals gebruikelijk, ook in 
2017 tweemaal bijeen geweest (in mei en november); op de 
agenda stonden de begroting 2017 van Rijncoepel en de 
jaarrekening van 2016.

OVERLEGSTRUCTUUR
Raad van Toezicht

Bestuursteam

 
Strategisch Overleg

 
Zorgoverleg

Deelnemers:
Bestuursteam, 

2 leden van management-
teams van SWV’en & 
Ketencoördinatoren

Afgevaardigden:
Huisartsen, Fysiotherapeuten, 

Apothekers (Diëtisten of Psychologen 
in sommige SWV’en), Locozo

 & Ketencoördinator

 
Financiële Commissie

SWV = samenwerkingsverband 
MT = managementteam

MT
Stevenshof

MT
Voorschoten

MT
Noordwijk-Binnen

MT
Herenstaete

MT
Wantveld

Bestuur
ZorgSaam Leiden

MT GEZond 
Voorschoten
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ALGEMEEN
De Raad van Toezicht heeft als belangrijkste taak het 
toezicht houden op de besturing en het behalen van de 
organisatiedoelstellingen van stichting Rijncoepel, haar 
samenwerkingsverbanden en de stichting 
Gezondheidscentrum Stevenshof. Daarnaast is de Raad van 
Toezicht de werkgever van de statutaire bestuurder en 
vervult hij een klankbordfunctie voor de bestuurder en de 
directeur Zorg & Kwaliteit. De Raad van Toezicht had in 
2017 vijf leden. 

BEVOEGDHEDEN
Enkele belangrijke bevoegdheden van de Raad van  
Toezicht zijn:
• Goedkeuring van de begroting, de jaarrekening, het 

strategisch beleidsplan en alle strategische besluiten van 
het bestuur.

• Selectie, benoeming, beoordeling, beloning en ontslag 
van de (statutair) bestuurder.

• Selectie en benoeming van de accountant.

OORDEELSVORMING
De informatiebronnen bij de oordeelsvorming zijn: het 
beleids- en jaarplan, het kwaliteitsjaarverslag en financieel 
jaarverslag, de begroting en financiële prioriteiten, de 
accountantscontrole, de verslaglegging van het bestuur en 
de periodieke financiële managementinformatie. De Raad 
van Toezicht heeft deelgenomen aan de beleidsdag. 

THEMA’S 2017
Naast de reguliere onderwerpen, zoals het vaststellen van 
de jaarrekening van Rijncoepel, het evalueren van het 
bestuursteam en de zelfevaluatie, de financiële 
managementrapportages en de voortgangsrapportages in 
2017, heeft het afgelopen jaar in het teken gestaan van het 
terugtreden van de bestuurder, de heer G.J. Wieringa. Dit is 
op zorgvuldige wijze en in goed onderling overleg met hem 
gebeurd (360 graden evaluatie, functioneringsgesprek, 
voortgangsgesprekken). De medewerkers van het bureau 
en afgevaardigden van de samenwerkingsverbanden zijn 
bij dit proces betrokken geweest. De werkgeverscommissie 
van de Raad van Toezicht heeft ook leidinggegeven aan de 

benoeming van de interim-bestuurder en de keuze voor 
een opdrachtverlening aan het wervings- en selectiebureau 
voor een nieuwe bestuurder. Bij dit selectieproces zijn ook 
afgevaardigden van de samenwerkingsverbanden en 
medewerkers van het bureau betrokken via een 
adviescommissie. Dit proces was bij het schrijven van dit 
kwaliteitsjaarverslag nog niet afgerond.
Een ander nog steeds belangrijk onderdeel van de agenda 
is de bedrijfsvoering van Gezondheidscentrum Stevenshof 
geweest in het licht van de financiën en het proces rondom 
de verzelfstandiging. 
Door de extra werkzaamheden rondom het vertrek van de 
bestuurder heeft de Raad van Toezicht geen extra 
themabijeenkomst georganiseerd.

In december 2017 heeft de voorzitter, na twee termijnen 
van vier jaar, afscheid genomen bij Rijncoepel. Via een 
wervings- en selectiebureau wordt een nieuwe voorzitter 
gezocht. Wederom zijn bij dit proces een aantal 
medewerkers van het bureau en een aantal 
afgevaardigden uit de samenwerkingsverbanden 
betrokken. Dit proces was bij het schrijven van dit 
kwaliteitsjaarverslag nog niet afgerond. Voor de 
overbruggingsperiode van 1 januari 2018 tot de datum van 
infunctietreding van de nieuwe voorzitter treedt de 
huidige vicevoorzitter op als voorzitter a.i.

EVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT
Evaluatie van de Raad van Toezicht over 2017 vindt begin 
2018 plaats.

COMMISSIE WERKGEVERSZAKEN
De Raad van Toezicht kent een commissie Werkgeverszaken 
die wordt gevormd door de heer J. Bastiaansen en 
mevrouw P. Kager. Deze commissie voert de 
werkgeversfunctie uit ten aanzien van de bestuurder en de 
directeur Zorg & Kwaliteit. Evenals in andere jaren zijn aan 
het begin van het verslagjaar functioneringsgesprekken 
gevoerd met de bestuurder, de directeur Zorg & Kwaliteit 
en met hen gezamenlijk.

P. Kager, voorzitter a.i. Raad van Toezicht

Raad van Toezicht 

Samenstelling en rooster van aftreden (peildatum: 31-12-2017)
• Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.
• Herbenoeming is eenmalig mogelijk voor een maximale periode van vier jaar.

Naam Functie Lid RvT per Aftredend per Herbenoemd tot  

Dhr. J.C.A. Bastiaansen  voorzitter 01-01-2010 01-01-2014 01-01-2018  

Mevr. P.M.E. Kager vice-voorzitter 01-11-2010 01-11-2014 01-11-2018 

Dhr. F.W. Dijkers  lid (voormalig huisarts) 01-02-2011 01-02-2015  01-02-2019* 

Dhr. F.W.M. van Rijn lid 01-01-2012 01-01-2016 01-01-2020

Dhr. A.W. Warnar  lid 01-05-2014 01-05-2018 
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AoeL = Alphen op één Lijn

Calculus VIPLive (software voor ketenzorg, rapportage en 

declaraties)

Calculus VIPLive module Central Billing (software module 

voor self billing)

CMIZ = Centraal Management Informatiesysteem Zorg

COPD = Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

CVRM = Cardio Vasculair Risico Management

dddb = Doktersdienst Duin- en Bollenstreek

DM = diabetes mellitus 

ECB = Eerstelijnszorg door Cliënten Bekeken

GES-tarief  = Geïntegreerde samenwerkingsverbanden 

tarief (term van Z&Z binnen GEZ)

GEZ = Geïntergreerde eerstelijns zorg

GzGr = proeftuin of traject Gezonde zorg, Gezonde regio

GZC = gezondheidscentrum

HIS = huisartseninformatiesysteem (het HIS)

HKZ = Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

HVZ = hart- en vaatziekten

ICPC = international Classification of Primary Care

IZP = Individueel Zorgplan

KIS = Keteninformatiesysteem (het KIS van Vital Health)

Locozo = locatiecoördinator Zorg

Locofa = locatiecoördinator Facilitair

LHV = Landelijke huisartsen vereniging

LUMC = Leids Universitair Medisch Centrum

MT = Managementteam

Medicom = Huisartsen Informatie Systeem (HIS)

MedicomSmart = in Medicom geintergreerd expertsystem 

met richtlijnondersteuning en casefinding.

MIS = Minimale Interventie Strategie

MIT = Melding Incidenten Patiëntenzorg

Motivational Interviewing = cursus

MOVA = Multidisciplinair Overleg van Afgevaardigden (bin-

nen NZLO)

NIVEL = Nederlands instituut voor onderzoek van de 

gezondheidszorg

NPCF = Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

NZLO = Netwerk Zorgorganisaties Leiden en Omstreken

PEP = Praktijk Eerstelijns Psychologen

PHEG = Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (afdeling 

LUMC)

POH = Praktijkondersteuner (meervoud POH’s)

Praktijkondersteuner GGZ, POH-GGZ

Praktijkoneersteuner Kwaliteit, POH-Kwaliteit

PC = programmacoördinator (meervoud PC’s)

Samenwerkingsverband (SWV, meervoud SWV’en)

Samenwerkingsverband GEZond Voorschoten (GVS)

Samenwerkingsverband Noordwijk-Binnen (NB)

Samenwerkingsverband Herenstaete (HS)

Samenwerkingsverband Stevenshof (SH)

Samenwerkingsverband Voorschoten (VS)

Samenwerkingsverband Wantveld (WV)

Samenwerkingsverband ZorgSaam Leiden (ZSL)

SAS VA = Visual Analytics

SGLO = Samenwerkende GEZ-en Leiden en Omstreken

SHR = Samenerkende Huisartsendiensten Rijnland

SMR = Stoppen met roken

STERK = Stichting Eerstelijns Regionale Ketenzorg (vervan-

gen door STIZON)

STIZON = Stichting Informatievoorziening voor Zorg en 

Onderzoek

SO = strategisch overleg

TNO-project Populatie Gerichte Zorg (PGZ)  

UHP = Universitaire huisartsenpraktijk

VIM = Veilig Incidenten Melden

VWS = Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning 

Z&Z = Zorg en Zekerheid

ZS = zorgspecialist

ZSO = zorgspecialisten overleg

ZO = Zorgoverleg

Zorgpact (het) =  Het Zorgpact faciliteert innovatieve 

samenwerkingen tussen zorg, welzijn, onderijs en overheid

zorgprogramma (niet: ketenzorgprogramma)

Gebruikte afkortingen 
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