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Terugblik op 2019
Dit was het eerste jaar van ons vijfjarenplan. Het 
moderniseren van de praktijkvoering van onze 
huisartsen was één van onze eerste belangrijke 
stappen. We ondersteunen de huisartsen in hun 
patiëntenzorg en een van onze kernwaarden daarbij 
is kwaliteit. Om die te kunnen leveren is telkens 
aanpassing van de zorg en de daarbij horende 
organisatie nodig. 

Trainingen
Een onderdeel dat extra aandacht kreeg is scholing. 
Zo volgden medewerkers van alle praktijken trainingen 
om hun praktijk Lean te maken. Dat betekent al je 
werkzaamheden opnieuw bekijken. Hoe efficiënt is het 
werkproces en wat is de meerwaarde voor de patiënt? 
Elke praktijk heeft nu een Lean-coach die deze manier 
van werken verder uitrolt en blijft monitoren.  

Daarnaast zijn we gestart met de training 
‘Persoonsgerichte zorg’. Daardoor leggen we de focus 
nog meer bij onze patiënten. Wat hebben zij nodig, wat 
brengt hen verder? Hoe leggen we de regie tijdens 
ziekte meer bij de patiënten zelf? Wij geloven in het 
voorkomen van ziekte. Daarom willen we steeds meer 
sturen op gezondheid en gedrag. Dat is natuurlijk een 
uitdaging. Want gedrag veranderen is niet gemakkelijk. 
Niet voor de patiënt, maar ook niet voor de zorgverlener. 

Technische vernieuwing
2019 stond ook in het teken van technische vernieuwing. 
We gingen werken met één telefoniesysteem, 

waardoor alle praktijken met 
elkaar verbonden zijn. Assistentes 
kunnen zo op drukke momenten 
andere praktijken ondersteunen 
door telefoongesprekken over 
te nemen. Dit kan bijdragen aan 
een oplossing voor tekorten aan 
zorgmedewerkers, dat ook Het 
Huisartsenteam en de regio West-
Brabant aangaat. Daarnaast is er 
nog een ingrijpend besluit genomen. 
Alle huisartsen gaan over naar één 
HIS (Huisarts Informatie Systeem). 
Daardoor wordt waarneming door 
en voor huisartsen en assistentes 
een stuk gemakkelijker. 

Door deze ontwikkelingen willen 
we de zorg voor onze patiënten nog 
verder verbeteren. 
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Jan Frans Mutsaerts
Directeur
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Onze
missie 
en visie

Terugblik op 2019 Onze zorg Wat hebben we bereiktOnze missie en visie

Als huisartsen ondersteunen wij elkaar optimaal in het 
realiseren van toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige 
geneeskundige zorg. Samen met andere zorgaanbieders 
in een snel veranderend zorgveld. 

JAARVERSLAG 2019 – Het Huisartsenteam    4   



Waar staan we voor?
Ontwikkelingen in de (huisartsen)zorg gaan razendsnel. Daarom moeten wij, 
als Het Huisartsenteam, voortdurend alert zijn op de verdere ontwikkeling 
van onze organisatie. Vergrijzing speelt een belangrijke rol. Net als het 
persoonlijker maken van onze zorg en meegaan met steeds weer nieuwe 
technologische mogelijkheden. We streven naar zorg op maat, passend bij 
wat nodig is, nóg dichter bij de patiënt.  
 
Belangrijke speerpunten zijn: verbetering van de gezondheid van de 
mensen uit ons werkgebied, het bieden van constante kwaliteit en het 
betaalbaar houden van zorg. Ook met een tekort aan doktersassistentes, 
praktijkondersteuners en huisartsen. 
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Hoe doen we dat?  
We werken regionaal nauw samen met andere 
zorginstellingen en gemeentes. Bijvoorbeeld 
bij projecten voor kwetsbare groepen en 
arbeidsmarktproblematiek. 

We bieden ‘Persoonsgerichte zorg op maat’ aan 
chronisch zieken en kwetsbare groepen. We kennen 
onze patiënten en weten wat ze nodig hebben. We 
richten ons op preventie en bieden Gecombineerde 
Leefstijl Interventie (GLI). We waarborgen onze kwaliteit 
door onderling kennis en expertise uit te wisselen. 

Onze aangesloten praktijken staan voor bereikbaarheid, 
beschikbaarheid en toegankelijkheid. Hier gebruiken we 
slimme en innovatieve technologie voor, conform de 
eisen van de privacywetgeving. 
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Onze 
zorg

  Astma/COPD
  Diabetes/Hart  
en vaatziekten
  GGZ
  Ouderenzorg
  Jeugd
  Stoppen met roken
  Leefstijl
  Persoonsgerichte zorg
  ICT
  Kwaliteit
  Scholing
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Astma/COPD
Een patiënt met een chronische ziekte, zoals een 
longaandoening, kan bij ons rekenen op professionele 
en persoonsgerichte zorg, volgens de laatste richtlijnen, 
waarbij hij of zij centraal staat. Wat zijn de wensen en 
wat is daarbij de juiste zorg? De praktijkondersteuner 
bespreekt dit samen met de patiënt. Het belangrijkste 
doel daarbij is een hogere kwaliteit van leven en 
zelfredzaamheid door vermindering van klachten. We 
werken daarbij samen met andere zorgverleners uit 
de eerste lijn. Als het nodig is volgt consultatie van of 
verwijzing naar een longarts. 

Hoogtepunten
1.  De ontwikkeling en implementatie van een 

Regionaal Longformularium inhalatiemedicatie West-
Brabant. Door doelmatige zorg van hoge kwaliteit, 
bereikten we therapietrouw en een verbeterde 
inhalatietechniek bij patiënten.

2.  Lokaal georganiseerde inhalatie-instructie trainingen 
die goed beoordeeld werden. Verzorgd door 
betrokken zorgverleners uit de huisartsenpraktijken 
voor verschillende samenwerkingspartners. 

3.  Nieuwe eHealth toepassingen hebben geleid tot 
ingebruikname van de Ziektelastmeter. Daarnaast 
loopt een oriëntatie op een andere eHealth 
toepassing die gericht is op het voorkomen van 
longaanvallen.
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Waar we  
trots op zijn:

We bieden nieuwe astma en 
COPD patiënten duidelijke 
uitleg met een goed 
afgestemde nazorg. Dit is 
mogelijk door een intensieve 
regionale samenwerking 
met ervaringsdeskundigen, 
zorgprofessionals en 
zorgverzekeraars.
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Diabetes/Hart en 
vaatziekten
Patiënten met een chronische ziekte, zoals diabetes 
mellitus of een hart- en vaatziekte, kunnen bij ons 
rekenen op professionele en persoonsgerichte zorg, 
waarbij zij centraal staan. De behandeling is altijd 
teamwerk. Samen met verschillende partners leveren 
we zorg die voldoet aan de laatste richtlijnen. 

Hoogtepunten
1.  We organiseerden samen met de Diabetes 

Vereniging Nederland (DVN) een succesvolle 
Diabetescafé-avond in St. Willebrord onder 
begeleiding van huisarts Levent Yurtsever. Er 
waren sprekers van de DVN, een gespecialiseerd 
diabetesverpleegkundige en onze kaderarts. Dit 
was een drukbezochte, boeiende en interactieve 
bijeenkomst.

2.  De toepassing van ‘de nieuwe zorgstandaarden’ 
in onze praktijken. Verwezenlijkt door actieve 
begeleiding en scholing van de kaderartsen aan onze 
betrokken zorgprofessionals. 

3.  We onderzochten een eHealth toepassing op het 
gebied van bloeddrukmeting, door deze in te zetten in 
een aantal huisartsenpraktijken. De eerste ervaringen 
zijn positief. We nemen deze mee in de beoordeling 
van meerdere eHealth toepassingen binnen de 
zorggroep.
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Waar we  
trots op zijn:

De veerkracht en flexibiliteit 
van onze patiënten en 
zorgverleners. Wijzingen 
in de vergoedingen en 
beschikbaarheid van 
medicatie komen steeds 
vaker voor. Hierdoor moeten 
patiënt en zorgverlener de 
behandeling regelmatig 
opnieuw samen afstemmen. 
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GGZ
Een patiënt met psychische problematiek kan, door onze 
samenwerking met psycholoog en psychiater, rekenen 
op de best passende zorg, van de juiste zorgverlener op 
het juiste moment. Daarin speelt de praktijkondersteu-
ner-GGZ een centrale rol. EHealth, geïndiceerde preven-
tiegroepen en de digitale sociale kaart (Zoek uw zorg-
aanbieder) bieden daarbij ondersteuning. 

Hoogtepunten:
1.  Op drie locaties in ons werkgebied houden 

praktijkondersteuners een ‘Verslavings-spreekuur’. 

2.  We doen mee met het project ‘Farmacogenetica’ 
(vanuit Star-shl). Hierdoor krijgen onze patiënten de 
juiste medicatie voorgeschreven bij depressie. 

3.  We ontwikkelden een, voor iedereen toegankelijk, 
eHealth portaal, samen met Minddistrict. Hiermee 
kan iedereen, patiënten en niet-patiënten, laagdrem-
pelig en anoniem zelf aan de slag met trainingen 
die gericht zijn op preventie. Deze zijn te vinden op 
hethuisartsenteam.nl/zelf-aan-de-slag. 

Waar we  
trots op zijn:

De samenwerking met 
andere partijen, rondom 
de patiënt met psychische 
problematiek is op orde. 
Dit is een stevige en goede 
basis. Nieuwe initiatieven en 
ontwikkelingen zorgen voor 
voortdurende verbetering van 
onze zorg.
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Ouderenzorg
De programmatische aanpak rondom kwetsbare 
ouderen wordt in de hele regio uitgerold. Dat is 
fijn voor onze ketenpartners die, in de meeste 
huisartsenpraktijken, volgens een vergelijkbare aanpak 
samenwerken. Ook de doorontwikkeling daarvan 
pakken we zoveel mogelijk samen op, waarbij we 
rekening houden met gemeentelijke accenten en wet- 
en regelgeving. 

Hoogtepunten:
1.  Samenwerkingsafspraken voor kwetsbare ouderen 

met de afdeling geriatrie van het Amphia en Bravis 
Ziekenhuis zijn bijna rond. 

2.  Deelname aan projecten in de gemeentes Breda 
en Etten-Leur, waarbij we WMO en welzijn meer 
proberen te betrekken bij de zorg en begeleiding van 
kwetsbare ouderen.

3.  We ontwikkelden een zorgpad (onder)voeding en 
verzorgden scholing voor de betrokken disciplines.

Waar we  
trots op zijn:

De regionale aanpak van 
de zorg voor kwetsbare 
ouderen, volgens een 
programmatische aanpak, 
zorgt voor verbinding in de 
regio. De doorontwikkeling 
hiervan biedt mogelijkheden 
voor goede onderlinge 
samenwerking. 
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Jeugd
De huisarts speelt steeds vaker een rol bij 
de zorg voor jongeren. In de gemeentes 
Etten-Leur en Breda zijn met verschillende 
praktijken samenwerkingsafspraken gemaakt 
in de vorm van pilots of projecten. Hoewel 
de werkwijze per gemeente verschilt is ons 
doel hetzelfde: passende zorg voor onze 
jeugd. 

Hoogtepunten:
1.  Start van de pilot ‘Jeugdprofessional bij 

de huisarts’ bij twee praktijken in Breda. 

2.  Vaste contactpersonen in de jeugdzorg 
voor onze praktijken in de gemeentes 
Etten-Leur en Zundert. 

3.  Tweejaarlijkse bijeenkomsten met 
huisartsen en jeugdprofessionals rondom 
samenwerking in de jeugdzorg in de 
gemeentes Etten-Leur en Zundert.

Waar we  
trots op zijn:

De goede samenwerking 
tussen huisartsen en de 
jeugdprofessionals in onze 
praktijken. Zo verbeteren 
we de kwaliteit van zorg 
en ondersteuning die de 
huisartsenpraktijken inzetten 
voor jeugd en gezinnen. 

Terugblik op 2019 Onze zorg Wat hebben we bereiktOnze missie en visie

JAARVERSLAG 2019 – Het Huisartsenteam    12   



Stoppen met roken
Patiënten van Het Huisartsenteam, die willen stoppen 
met roken, begeleiden we op meerdere manieren. 
Zij kunnen kiezen uit groepsbegeleiding, telefonische 
coaching of persoonlijke begeleiding. Deze werkwijze 
heeft mooie resultaten laten zien.  
 
In 2019 zijn 60 personen gestopt met roken door de 
begeleiding van Het Huisartsenteam in samenwerking 
met SineFuma.  
 
Dit zijn er 50 minder dan in 2018. In 2018 lag dit 
aantal hoger (112 personen). Dit was het jaar waarin 
we patiënten voor het eerst dit nieuwe aanbod 
presenteerden.  
 
In 2020 wordt het aanbod uitgebreid met digitale 
begeleiding (via een speciaal ontwikkelde app). Ook dit 
jaar brachten we de Campagne van Stoptober onder de 
aandacht van onze patiënten.
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2018

112
personen

zijn gestopt
met roken 2019

60
personen

zijn gestopt
met roken
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Leefstijl
Onze zorgverleners hebben vaker gesprekken met 
chronische patiënten over hun manier van leven. Wat 
is je eigen invloed op je ziekte? Helpt een gezonde 
leefstijl daarbij? We laten patiënten op een persoonlijke 
en laagdrempelige manier hiermee kennismaken. 
Dit doen we in nauwe samenwerking met de 
patiëntenverenigingen. 

Hoogtepunten
1.  Dit jaar begonnen 86 patiënten met overgewicht, 

op drie locaties, aan het Gecombineerde Leefstijl 
Interventie programma CooL (Coaching op Leefstijl). 
Samen zetten zij gedurende twee jaar stappen op 
weg naar een gezondere leefstijl, onder begeleiding 
van enthousiaste en betrokken leefstijlcoaches.

2.  We wandelden samen met iets meer dan 200 
deelnemers, 20 weken onder de vlag van Nationale 
Diabetes Challenge. Deelnemers voelen zich mentaal 
en fysiek fitter door deze wekelijkse beweging en 
zijn blij met de sociale contacten die hen dit heeft 
opgeleverd. Dit initiatief vond plaats dankzij de inzet 
van vrijwillige wandelcoaches, gemeentes en de 
samenwerking tussen Uniek Sporten Brabant, DVN, 
Star-shl, de zorggroepen in de regio en Decathlon. 

3.  De eerste stappen zijn gezet naar een 
doorontwikkeling van ons leefstijl aanbod. We hebben 
kennis gemaakt met het concept Healthy Life. Dit 
concept biedt een intensief bewegingscomponent 
geïntegreerd in het CooL programma.
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Waar we trots  
op zijn:

De regionale aanpak en 
samenwerking op het gebied 
van preventie en verbetering 
van leefstijl wordt gekenmerkt 
door korte lijnen. Er wordt 
gedacht in oplossingen en 
vanuit het patiëntperspectief. 
Betrokken (zorg)professionals 
zijn zeer gedreven door de 
gezamenlijke ambitie: de 
realisatie van ‘een vitaal 
Brabant’.
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Wij werken steeds meer toe naar positieve 
persoonsgerichte zorg, waarbij patiënten meer de regie 
hebben over hun eigen gezondheid. Een zorgverlener 
en zijn patiënt hebben daardoor een ander soort 
gesprek. Wat is de zorgvraag en welk advies, acties of 
handelingen zijn daarvoor nodig. Op deze manier zetten 
we samen stappen op het speelveld van ‘Ziekte en 
Zorg’ naar ‘Gezondheid en Gedrag’. Samen met elkaar. 

Hoogtepunten
1.  De afsluiting van twee jaar van voorbereidingen 

en activiteiten om definitief de stap naar meer 
persoonsgerichte zorg te zetten. Vooral mogelijk 
gemaakt door de enthousiaste inzet van 
ambassadeurs in elke praktijk.

2.  Het startmoment van al onze huisartspraktijken aan 
intensieve trainingen, gegeven door het Bettery 
Institute. Deze trainingen werden gevolgd door al ons 
zorgpersoneel, maar ook door patiënten en andere 
zorgverleners in de keten. 

3.  De initiatieven die we regionaal met onze 
ketenpartners nemen op het gebied van preventie 
en leefstijl. Bijvoorbeeld samen met gemeentes, 
tijdens de jaarlijkse griepvaccinatie, waarbij we 
extra aandacht gaven aan leefstijl. Ook zijn er 
stappen gezet voor het vormen van een regionale 
preventiecoalitie. Hierbij ligt de focus in eerste 
instantie op ‘kwetsbare ouderen gezond langer thuis’. 
Dit doen we samen met patiënten, gemeentes en 
andere partners in de zorgketen. 

Waar we  
trots op zijn:

De samenwerking met 
patiëntverenigingen, 
cliëntenraad en andere 
patiëntvertegenwoordigers. 
Deze gesprekken leveren 
een waardevolle bijdrage aan 
de koers die we varen: onze 
patiëntenzorg steeds beter 
afstemmen op de behoefte.
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Persoonsgerichte zorg
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ICT
Onze zorggroep loopt al ruime tijd voorop in ICT-innovaties. We streven 
ernaar dit zo te houden onder het motto ‘digital first’. We gaan steeds meer 
inzetten op het gebruik van onze ‘Huisartsenteam app’ en andere digitale 
hulpmiddelen zoals e-consulten en gestructureerde vragenlijsten. Patiënten 
stellen deze mogelijkheden op prijs en weten er goed gebruik van te maken.  

Goede (digitale) bereikbaarheid en toegankelijkheid van onze praktijken 
vinden we belangrijk. In 2019 zijn we daarom overgestapt op één 
gezamenlijk telefoniesysteem. We hebben te maken gehad met een 
aantal kinderziektes, maar deze zijn nu gelukkig voorbij. Deze overstap 
onderstreept de nauwe samenwerking binnen onze zorggroep. Iets waar we 
trots op zijn! 

Na een uitgebreid voorbereidingstraject hebben onze leden in november 
2019 met een ruime meerderheid van stemmen het besluit genomen 
om ook met één gezamenlijk huisartseninformatiesysteem (HIS) te gaan 
werken. In het komende anderhalf jaar vindt de conversie naar Promedico 
ASP plaats. Eveneens is het besluit genomen om de ICT-infrastructuur van 
alle praktijken te verbeteren. Tot slot oriënteren we ons nog op een nieuw 
keteninformatiesysteem (KIS). Ook zijn de voorbereidingen voor de toegang 
tot een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) om te kunnen voldoen 
aan de eisen van het ministerie van VWS in gang gezet.  
Dit maakt Het Huisartsenteam toekomstbestendig in een maatschappij die 
in een rap tempo aan het digitaliseren is. 
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Kwaliteit
Al onze praktijken volgden met hun eigen team een ‘Lean 
bewustwordingsworkshop’ om zo begrip en herkenning te kweken. 
Welke verspillingen heeft onze huisartsenpraktijk en welke 
handelingen zijn van toegevoegde waarde voor onze patiënten. 

Vervolgens volgden onze Praktijk Kwaliteits-Coördinatoren een 
opleiding tot Lean Coach, waardoor zij zelfstandig binnen hun eigen 
praktijk 5S/werkplekmanagement kunnen implementeren. Dit is de 
basis van Lean werken. 

Het belang van standaardiseren, door gebruik te maken van visueel 
management, is voor hen niet onbekend. De praktijkmedewerkers 
hebben een begin gemaakt met analyses. Om zo goed inzicht 
te krijgen in het procesverloop. Het doel is om het proces zo 
in te richten dat onnodige handelingen uit het proces worden 
weggehaald en de stappen die overblijven van grotere waarde zijn 
voor de patiënt.

Lean werken is een continu proces van evalueren, verbeteren en 
het maken van nieuwe procesanalyses. De komende jaren zullen 
onze praktijken hier actief mee bezig blijven.
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  Problematiek van persoonlijk-
heidsstoornissen bij ouderen 

  Veroudering doet een groot beroep 
op de veerkracht en coping van 
de oudere patiënt. Bij chronische 
lichamelijke aandoeningen, zoals 
een chronische longziekte of een 
beroerte, wordt de persoonlijkheid 
meer dan in elke andere 
levensfase onder druk gezet. 
Tijdens deze bijscholing is een 
overzicht gegeven van de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van 
persoonlijkheidsstoornissen bij 
ouderen, zoals deze zich voordoen in 
de huisartsenpraktijk.

  Dag van de assistente 
  Op deze dag zetten we onze 

doktersassistenten in het zonnetje. 
Zij zijn het visitekaartje van de 
huisartsenpraktijk en onmisbaar.  

Om hen te bedanken voor hun inzet 
en betrokkenheid organiseerden 
we een dag vol leuke workshops en 
inspirerende sessies. 

  Bettery Institute |  
Persoonsgerichte zorg 

  Om onze zorg beter af te stemmen 
op de behoefte van de patiënt 
kozen wij ervoor om samen met het 
Bettery Institute in twee jaar tijd de 
medewerkers van alle aangesloten 
huisartsenpraktijken te scholen in 
de methodiek van Ziekte en Zorg 
naar Gezondheid en Gedrag. De 
patiënt ontdekt zelf welke behoefte 
hij heeft, wat daarbinnen mogelijk is 
en welke invloed hij hierop heeft. Dit 
levert een grotere bewustwording 
op bij de patiënt met name op het 
gebied van zelfredzaamheid.

Terugblik op 2019 Onze zorg Wat hebben we bereiktOnze missie en visie

Scholing
In 2019 organiseerden we (bij)scholingen voor huisartsen, praktijk-
ondersteuners, doktersassistenten, ketenpartners en coördinerend 
wijkverpleegkundigen. 
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  Jaarcijfers 
Zorgverleners

 Jaarrekening

Wat 
hebben 
we 
bereikt
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 Praktijkmedewerkers 238

 Huisartsen 47 
 Hidha’s en waarnemers 23 
 Doktersassistenten 98 
 POH-GGZ 24 
 POH-S 46

Zorgverleners

238

47

46

24

98

23

Afkortingen:

Hidha:
 Huisarts in dienst van een 
huisarts

POH-GGZ: 
PraktijkOndersteuner 
Huisartsenzorg – Geestelijke 
GezondheidsZorg 

POH-S:
 PraktijkOndersteuner 
Huisartsenzorg – Somatiek

Somatiek verwijst naar alle 
behandelingen die betrekking 
hebben op het menselijk 
lichaam

2019
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JAARREKENING 2018   2019

Eigen vermogen 18.000 18.000

Resultaat 10.024 4.120

Omzet ketenzorg  9.184.120 8.627.965

Netto resultaat 0 0

TOTALE ZORGKOSTEN 7.503.010  6.308.757

 2018   2019 

ICT   459.381 496.812

Overhead  1.101.285 1.380.141

Verrekend met
zorgverzekeraar    110.420  438.135

Financiën
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Het Huisartsenteam

Voorsteven 94
4871 DX Etten-Leur

www.hethuisartsenteam.nl

https://www.hethuisartsenteam.nl/
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