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1 Voorwoord  
 
 
Goede huisartsenzorg in de regio Gelderse Vallei, dat hebben we ook in 2019 met vereende krachten 
bereikt. Alle huisartsen, medewerkers in de huisartsenzorg, ketenpartners en medewerkers van 
Huisartsen Gelderse Vallei hebben daaraan bijgedragen.  
 
In dit jaarverslag leggen we in alle transparantie verantwoording af over de activiteiten in 2019.  
Dit jaar hebben we gezamenlijk de eerste stappen gezet in de uitvoering van het meerjarenbeleid. 
We hebben gewerkt aan alle vijf de strategische thema’s: arbeidsmarkt, ICT en 
informatieuitwisseling, de corebusiness van de huisartsenzorg, mandatering en representatie en 
financiering van zorg. In 2019 verwelkomden we bovendien een nieuwe voorzitter Raad van 
Commissarissen en voorzitter Coöperatiebestuur.  
 
Het jaar 2019 was echter ook een ingewikkeld jaar met bestuurlijke discontinuïteit. In augustus viel 
de voorzitter Raad van Bestuur uit door ziekte. De medisch directeur heeft door extra inzet dit gemis 
deels gecompenseerd. Een directieadviseur is ingezet om directie en MT te ondersteunen.  
 
Na een periode van groei en professionalisering van de organisatie, is de tijd aangebroken voor een 
herbezinning op de organisatiestructuur en passende besturing en cultuur. Welke aansturing van de 
organisatie en ondersteuning van de huisartsenzorg past voor de toekomst? We hebben daar een 
begin mee gemaakt. Deze organisatieontwikkeling kreeg door uitval van de bestuurder echter niet de 
beoogde voortgang.  
 
Operationeel zijn alle processen gewoon door gegaan. Via talrijke projecten werkten we bovendien 
aan innovatie en verbetering van zorg en versterking van ons netwerk. Dat deden we met 
huisartsenpraktijken in de hele regio en vele ketenpartners.  
 
Wij danken ieder voor zijn bijdrage!  
    
 
Bas Rikken voorzitter a.i.  
Ronald Hendrikse medisch directeur 
Raad van Bestuur  
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2 Coöperatieve Vereniging 
 
Alle praktijkhoudende huisartsen in de regio Gelderse Vallei zijn lid van de Coöperatieve vereniging 
Huisartsen Gelderse Vallei. Het behartigen van de beroepsbelangen van leden en een actieve 
strategische positionering van de huisartsenzorg behoren tot de kernactiviteiten van de vereniging. 
De vereniging is de enige aandeelhouder van Holding Huisartsen Gelderse Vallei en haar 
dochtermaatschappijen. Hieronder vallen de ketenzorg, de Huisartsenpost, POH-GGZ, Gelderse Vallei 
Academie en diverse zorgvernieuwingsprojecten.  
 

2.1 Algemene Ledenvergadering  
Het hoogste orgaan van de coöperatieve vereniging is de Algemene Ledenvergadering. De ALV heeft 
een formele rol in besluitvorming. Alle praktijkhoudende huisartsen kunnen in de ALV participeren.  
Naast participatie in de algemene ledenvergadering en de medische adviesraad maken veel 
huisartsen deel uit van één of meer (medische) commissies voor de operationele uitvoering en 
ontwikkeling van het huisartsenvak. HAGV wordt op alle niveaus gevoed en mede-bestuurd door de 
huisartsen.  
De  Algemene Ledenvergadering heeft in 2019 vier keer vergaderd: in april, juli, oktober en 
december. In april is Jan van Dijken benoemd tot voorzitter van het dagelijks bestuur. Daarmee is de 
periode van roulerend voorzitterschap beëindigd. Menno Kocks heeft aan het eind van het 
kalenderjaar het verenigingsbestuur verlaten. Arjan van Andel is toegetreden als lid. De ALV heeft de 
jaarrekeningen 2018 van de coöperatieve vereniging, de holding en haar dochters vastgesteld. Nieuw 
dit jaar is dat er voor het eerst consolidatie plaats vond op het niveau van de coöperatieve 
vereniging. Als resultaat van de verkenning van één ICT systeem voor huisartsen in de regio, heeft de 
ALV in december besloten om VIPLive te implementeren als ICT schil om de huidige 
huisartsinformatiesystemen.  
 

2.2 Coöperatiebestuur  
Het coöperatiebestuur bestaat uit vier huisartsen. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging ook 
in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de holding. In 2019 bestond het bestuur uit de 
volgende huisartsen: 
 Jan van Dijken, lid, voorzitter vanaf 08-04 2019 
 Mirjam Hollemans, lid, penningmeester  
 Menno Kocks, lid, afgetreden per 31-12-2019 
 Martijn Sonnenberg, secretaris 
 Arjan van Andel, benoemd tot lid per 2-12-2019 
Het coöperatiebestuur heeft vijf keer vergaderd met de Raad van Bestuur en is drie keer als 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeengekomen met de voorzitter van de Raad van 
Commissarissen en de Raad van Bestuur. Het bestuur heeft geparticipeerd in de werving van de 
nieuwe RvC voorzitter: Wendela Hingst. 
 

2.3 Speerpunten 2019 
Het bestuur heeft de volgende speerpunten benoemd voor 2019: 
 Verbinding maken en houden met individuele huisarts en diens hagro door middel van 

hagrobezoeken en daarbij aansluiten bij de actuele thema’s lokaal en regionaal (HAGV).  
 Invullen van het eigenaarschap van HAGV (in de AVA) als betrokken en kritische sparring partner. 
 Fungeren als kritisch en betrokken klankbord voor de RvB en RvC. 
 Organiseren van mandaat voor regionale vertegenwoordiging. 
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 Samenwerken en verbinding houden met de Kring, door de vergaderingen van de Kring te 
bezoeken.  

 
Dit jaar heeft het coöperatiebestuur een voorzitters- en vergadertraining gevolgd bij de Landelijke 
Huisartsen Vereniging. In het kader van het strategische thema mandatering en representatie is dit 
jaar ingestoken op een steviger vertegenwoordiging van de huisartsen. Het bestuur heeft daar  
In 2019 heeft het bestuur hagro-bezoeken afgelegd in onder meer Wageningen en Lunteren. Op een 
prettige manier werd van gedachten gewisseld met de hagro’s en werden ideeën opgehaald voor de 
verdere verbetering van de communicatie en de verbinding tussen hagro’s, HAGV en het coöperatie 
bestuur. 
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3 Bestuur 
 

3.1 Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur (RvB) heeft als taak goed sturing te geven aan de organisatie. De Raad van 
Bestuur stuurt daartoe op de activiteiten binnen de holding en haar dochtermaatschappijen. Op 
holdingniveau vinden de activiteiten plaats die de dochtermaatschappijen overstijgen, zoals de 
strategie van de organisatie en haar onderdelen, het financiële beleid, de strategische positionering 
van de huisartsenzorg en het crisismanagement (HaROP; HuisartsenRampenOpvangPlan). Daarnaast 
is de facilitaire ondersteuning van de hele organisatie ondergebracht in de holding. De strategie 
stemmen we nauw af met de adviesraad en de vereniging.  
In augustus viel de voorzitter Raad van Bestuur, Kien Smulders, uit wegens ziekte. Ronald Hendrikse 
heeft haar taken waargenomen en daartoe zijn uren uitgebreid. Directie en MT zijn verstevigd door 
de inzet van een directieadviseur, Hans van Santen. Het was ingewikkeld om de bestuurlijke 
activiteiten en beoogde organisatieontwikkeling vorm te geven onder deze omstandigheden. Hierin 
is vertraging opgelopen. Ontwikkelingen krijgen in 2020 nader vorm.  
 

3.2 Bestuur en beleid  
 
Meerjarenbeleid en Activiteitenplan 
In 2018 hebben we met onze huisartsen een meerjarenbeleid opgesteld. Vijf strategische thema’s 
staan daarin centraal: arbeidsmarkt, ICT en informatieuitwisseling, de corebusiness van de 
huisartsenzorg, mandatering en representatie en financiering van zorg. In 2019 hebben we hierin 
gezamenlijk de eerste stappen gezet. Veel activiteiten kennen een doorlooptijd die langer is dan één 
kalenderjaar.  
 
In januari 2019 zijn de kernwaarden en kerntaken van het huisartsenvak landelijk opnieuw 
vastgesteld. We hebben de corebusiness geconcretiseerd tijdens onze heidag en meegenomen in 
overleggen met het ziekenhuis, zorgverzekeraar en andere ketenpartners. Het doel daarbij is samen 
zorgdragen voor een goede zorg in de regio en een realistische taakverdeling tussen disciplines. 
Waardoor werkdruk en werkplezier van de huisartsen geborgd blijven.   
Vanuit het wederzijds besef dat de huidige uitdagingen een langere realisatietermijn vragen, is met 
de zorgverzekeraar geïnvesteerd in de voorbereiding voor meerjarenafspraken. We werken in 2020 
verder aan de juiste voorwaarden voor meerjarige financiering van zorg.  
De mandatering is verstevigd door een uitbreiding van de adviesraad met vertegenwoordiging uit alle 
Hagro’s en de Wagro Gelderse Rivieren. Op de heidag hebben we via de methode Deep Democracy 
een ‘gesprek op voeten’ gevoerd over ICT. In december is besloten een intensief traject te starten om 
een gezamenlijke visie op de huisartsenzorg op korte termijn te verankeren. Er is een nieuwe huisstijl 
ontwikkeld waarin onze functie, een netwerkorganisatie voor huisartsenzorg, centraal staat.  
Veel aandacht is dit jaar gegaan naar ICT en Informatie-uitwisseling. Alle huisartsen hebben zich 
aangesloten bij OPEN, zodat patiënten digitaal inzage krijgen in hun dossier. Ook is besloten om VIP 
live te implementeren voor informatie-uitwisseling met ketenpartners.  
Betreft de arbeidsmarkt zijn verkenningen uitgevoerd, dit wordt in 2020 vervolgd met concrete 
activiteitein.  
 
Besturingsfilosofie  
Tijdens de MT tweedaagse is gewerkt aan een besturingsfilosofie. Wat vragen de toekomstige 
uitdagingen van de organisatie wat betreft aansturing en structuur? Een aanzet is gedaan. Door de 
omstandigheden is dit niet afgerond. Dit zal in 2020 verder worden opgepakt.  
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Cultuur en kernwaarden 
Een werkgroep met een brede afvaardiging vanuit de organisatie gaf verder invulling aan de 
kernwaarden respect, verbinden en duurzaamheid. De werkgroep heeft eind 2019 de directie een 
advies gegeven. Dit wordt in 2020 opgepakt. 
 

Visiebijeenkomst met Ziekenhuis Gelderse Vallei 
Voor de zomer organiseerden we samen met het ziekenhuis meerdere bijeenkomsten. In een 
bestuurlijke visiebijeenkomst is gewerkt aan een gezamenlijke visie op het zorgveld en een ambitie in 
de samenwerking. In een bijeenkomst met medisch specialisten en huisartsen is gewerkt aan de 
samenwerking tussen eerste en tweede lijn.  
 
Meerjarenafspraken en focus op gezamenlijke regie 
Met de groeiende zorgvraag en een krappe arbeidsmarkt is er veel druk op ons zorgsysteem en ook 
op de huisartsenzorg. Veel doelen vragen een lange termijn aanpak.  
Menzis is bereid meerjarenafspraken met ons te maken en vraagt commitment op resultaten. Wij 
gaven gezamenlijk een externe partij de opdracht te adviseren over de benodigde voorwaarden. Hun 
advies was de extra zorgvraag die op ons af komt goed in kaart te brengen. Ook adviseerden zij een 
visie vanuit de huisartsenzorg op te stellen met maximaal commitment in de regio. Wij zijn hier 
meteen concreet mee aan de slag gegaan. De huisartsen staan hier volledig achter. Begin 2020 is een 
projectgroep ‘Regioplan’ gestart.  
 

Directiebeoordeling kwaliteitsmanagementsysteem 
Voor de huisartsenpost is een jaarlijkse beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem verplicht. 
Met het doel leer- en kwaliteitsprocessen in de hele organisatie te bevorderen, hebben we de 
directiebeoordeling dit jaar meer dan ooit multidisciplinair vormgegeven. Ook functionarissen van 
ondersteunende afdelingen namen deel. Het was waardevol dat ook de bedrijfsvoering disciplines 
onderdeel waren van het proces.  
 

3.3 Medezeggenschap en advies 
 

Adviesraad 
Via de Adviesraad hebben huisartsen directe invloed op de strategisch-tactische koers van de 
organisatie. Er is dit jaar aandacht besteedt aan de vertegenwoordiging, met resultaat: in de 
medische adviesraad participeren vertegenwoordigers van alle Huisartsengroepen in de regio. Sinds 
januari 2019 vervult de Waarnemersgroep (WAGRO) Gelderse Rivieren structureel twee plaatsen in 
de adviesraad. Hiermee krijgt de participatie van waarnemend huisartsen vorm.  
De strategische koers van de organisatie wordt regelmatig besproken met de Adviesraad.  
De Adviesraad had in 2019 vier reguliere vergaderingen en een heidag. Op de heidag is in de ochtend 
de hernieuwde Woudschotendefinitie met de kernwaarden van het huisartsenvak verkend voor onze 
regio.  ’s Middags stond één ICT systeem op het programma. Via de methode Deep Democracy is een 
‘gesprek op voeten’ gevoerd. De reden daarvoor was om leden van de adviesraad ook handvaten te 
geven om het gesprek met hun achterban te voeren, zodat zij echt vertegenwoordiger zijn van hun 
hagro. Hiermee versterken we de mandatering.  
De reguliere vergaderingen vonden plaats in april, juli, oktober en december. De belangrijkste 
onderwerpen tijdens deze vergaderingen waren één ICT systeem, het inkoopproces met Menzis en 
strategische samenwerking. De samenwerking met ziekenhuis, zorgverzekeraar, gemeenten en 
andere netwerkpartners is besproken. Tijdens de reguliere overleggen in 2019 sprak de adviesraad 
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onder meer over de evaluatie van de pilot eerstelijnsverblijf, ophalen van ideeën voor 
prestatiebeloning, de regionale zorgagenda, OPEN, het activiteitenplan 2020, meerjarenafspraken 
Menzis, oprichting van een cliëntenraad en een project om een gezamenlijke regiovisie onder 
huisartsen te creëren. 
 
Ondernemingsraad 
In 2018 overlegde de manager bedrijfsvoering namens de Raad van Bestuur met de OR over diverse 
organisatiegerelateerde thema’s. De ondernemingsraad had dit jaar onder andere aandacht voor 
krapte in het rooster op de HAP, uitkomsten exit interviews, de pilot U1 U2 in de nacht e.d. Ook is de 
OR met bureaumedewerkers in gesprek geweest over werkbeleving. Het doel was de interne 
samenwerking verder versoepelen. De uitkomsten hiervan zijn vertaald naar aanbevelingen. Deze 
zijn in december besproken met de directie. Opvolging zal plaats vinden in 2020.  
Dit jaar traden drie OR leden af. De OR is tijdig begonnen met een werving en heeft hiervoor ook een 
wervingsfilmpje ingezet. Ook dit jaar heeft de OR een stagiaire in haar midden gehad om kennis te 
laten maken met het OR-lidmaatschap. Deze medewerk(st)er is eind 2019 toegetreden tot de OR. 
Ook heeft de OR een werving gedaan onder medewerkers van de huisartsenpost. In totaal zijn twee 
triagisten toegetreden tot de OR. De OR bestaat uit eind 2019 uit vier leden, één vacature is nog 
vacant.  
De samenwerking met de OR is verder ontwikkeld, waarbij de OR-leden al in een vroege fase 
betrokken worden bij nieuwe ontwikkelingen of vanuit deze rol meedoen in werkgroepen. De 
evaluatie over deze samenwerking heeft ook dit keer geleid tot een positieve en nuttige beleving van 
beide kanten.  
 
Patiëntenperspectief 
HAGV wil graag het patiëntenperspectief een structurele plek geven binnen de organisatie, om de 
kwaliteit van regionale huisartsenzorg te versterken en goed aan te sluiten. HAGV wil als organisatie 
patiënten vroegtijdig betrekken bij koers en het (praktisch) handelen (toetsen). Het doel is patiënten 
structureel te betrekken bij de huisartsenzorg in de regio Gelderse Vallei. De cliëntenraad heeft tot 
doel de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. Daarnaast dienen we een 
cliëntenraad (CR) in te richten per 1-7-2020, omdat er meer dan 25 zorgverleners in dienst zijn van de 
Huisartsenpost. In 2020 start de werving voor de cliëntenraad. Zorgbelang ondersteunt bij de 
werving en oprichting van deze raad. De adviesraad staat positief tegenover deze ontwikkelingen.  
 

3.4 Mensen en Middelen 
 
Mensen  
In 2019 waren er in totaal 99 mensen werkzaam bij HAGV. Daarvan waren 16 mensen in dienst van 
de holding, 73 in dienst van de huisartsenpost en 10 in dienst van de ketenzorg.   
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Er traden 5 mensen uit dienst van de holding, 18 
uit dienst van de huisartsenpost en 3 uit dienst van 
de ketenzorg. Het gemiddelde 
uitstroompercentage over 2019 bedraagt ca. 22%. 
Dit is in lijn met de verwachtingen binnen de 1e 
lijns zorg, gebaseerd op onderzoek. Dit doet 
overigens niet af aan het feit dat het percentage 
hoger is dan vorige jaren. Met de vertrekkende 
medewerkers zijn exit-interviews gevoerd. Hieruit 
blijkt dat de arbeidsmarkt in deze tijd meer 
mogelijkheden biedt voor mensen om keuzes te 
maken. Ook leveren de exitinterviews op dat 
medewerkers met plezier gewerkt hebben bij de 
HAGV, dat men de huisartsenpost als een goed 
georganiseerde organisatie ervaart met een goed 
opleidingsaanbod.  
 
Ondanks het hoge verloop weet de organisatie voldoende nieuwe medewerkers te werven. Door 
haar aanpak bij werving en selectie zijn alle vacatures binnen deze context voldoende ingevuld 
geweest. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid als binnen de eerstelijnszorg 
blijven aandacht vragen. Onder andere als het gaat om het binden en boeien van mensen binnen 
onze organisatie en binnen de huisartsenzorg. Onderzoek naar de factoren die hierin een rol spelen 
heeft op verschillende manieren plaatsgevonden, vooral ook door de contacten in het werkveld. 
Hieruit is een beeld ontstaan dat de HAGV mogelijk een rol kan spelen in het detacheren van 
professionals die nu op basis van kleine contracten in de praktijken werken. Dit onderwerp zal in 
2020 verder onderzocht worden. Ook zijn er pilots gestart met het bieden van gecombineerde 
stageplaatsen, deels op de huisartsenpost en deels in de dag praktijken. Op deze wijze krijgen 
studenten een vollediger beeld van het werken in de 1e lijns zorg.   
 
Na enkele jaren van een zeer laag ziekteverzuim komen we over 2019 uit op 5,26%. Dit ligt 
voornamelijk aan privé gerelateerde langdurige verzuimoorzaken.  
 

Managementteam 
Bij het vertrek van de manager Financiën, ICT en Control, is een interim controller aangesteld. De 
interim controller beschouwt het takenpakket en adviseert over een structurele invulling. De 
vertegenwoordiging van de acute zorg in het MT is overgedragen van de manager HAP naar de nieuw 
aangestelde manager Acute zorg en Zorgvernieuwing. Zij heeft ook GGZ en inhoudelijke ICT 
ontwikkeling in haar portefeuille. De directieadviseur die in verband met ziekte van de bestuurder is 
aangesteld, nam deel aan het MT.  
 

73

16

10

Medewerkers in dienst (99) 

Huisartsenpost Holding Ketenzorg
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Bedrijfs Opvang Team (BOT) 
Sinds 2016 heeft de HAP een BedrijfsOpvang 
Team (BOT), bestaande uit medewerkers van 
onze eigen organisatie. BOT-leden helpen 
medewerkers om schokkende gebeurtenissen te 
verwerken, zoals agressief gedrag, het aanzien 
van aangrijpend lijden, of betrokkenheid bij een 
mogelijke calamiteit. In 2019 is het BOT 36 keer 
ingezet.  
 

 
Financiering en resultaten 2019 
De activiteiten van de Huisartsen Gelderse Vallei 
worden direct of indirect gefinancierd vanuit de 
premiegelden. Afspraken worden gemaakt met 
Menzis en VGZ, de grootste zorgverzekeraars in de regio. De dochtermaatschappijen Huisartsenpost 
en Ketenzorg worden elk via een eigen systematiek gefinancierd. Kosten die voor meerdere 
organisatieonderdelen gelden, worden in de holding opgenomen en doorbelast aan de 
dochtermaatschappijen. Met Menzis is afgesproken om in 2020 meerjarenafspraken te maken voor 
toekomstige financiering (2021 e.v.). Over 2019 is een geconsolideerde jaarrekening opgesteld met 
daarin alle bedrijfsonderdelen. Het jaar is afgesloten met een negatief resultaat van € 22.000 waar in 
de begroting rekening was gehouden met een negatief resultaat van € 392.000. De totale jaaromzet 
van HAGV is in 2019 gestegen met 2,6% tot € 14,7 miljoen.  

Huisvesting 
In het voorjaar 2019 is met de verhuurder van het pand aan de Pascalstraat het contract getekend 
om per 1 maart 2020 een tweede vleugel op de begane grond te huren. Met deze extra vleugel heeft 
de Huisartsen Gelderse Vallei vanaf medio 2020 voldoende werkplekken, professionele scholings- en 
vergaderfaciliteiten en goede lunch- en ontvangstruimten voor medewerkers en gasten. 

Communicatie  
Er is een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Het uitgangspunt is Huisartsen Gelderse Vallei als 
netwerkorganisatie huisartsenzorg. Deze huisstijl wordt in 2020 geïmplementeerd. Voor de 
huisartsenpost is de campagne ‘Ongemak of Spoed’ uitgerold. Er zijn verkennende werkzaamheden 
uitgevoerd voor een nieuwe website en intranet. Er is besloten de implementatie vorm te geven in 
2020.  
 
ICT  
In 2019 lag het zwaartepunt bij twee grote ICT projecten.  
 OPEN 

Met de LHV kring Gelderse Rivieren vormt HAGV de Regionale Coalitie Gelderse Vallei. 
Gezamenlijk dragen wij de verantwoordelijkheid om het programma OPEN (Ontsluiten 
Patiëntgegevens Eerstelijn in Nederland) te realiseren. OPEN houdt in dat alle burgers inzicht 
krijgen in delen van hun medisch dossier. Door deze inzichten kan een betere voorbereiding op het 
consult bij de huisarts plaatsvinden, komt er meer gezamenlijke besluitvorming en verkrijgen 
patiënten meer regie over de eigen zorg.  
Alle huisartsenpraktijken hebben zich aangesloten bij de regionale coalitie.  Wij ondersteunen hen 
gedurende de transitie. Eerst bereiden we huisartsenpraktijken grondig voor met onder andere 
informatiebijeenkomsten en e-learning. Vervolgens verplaatst de aandacht naar het gebruik van 

agressie; 
8

mogelijke 
calamiteit;

6reanimatie; 
17

overig; 5

inzet BOT
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de digitale inzage. Dan vormen stimulerende activiteiten de boventoon. Een landelijke subsidie 
voor dit project is aangevraagd.  

 Regionaal ICT-systeem als een schil om huisartsinformatiesysteem 
Een regionale ICT commissie heeft zich gebogen over het project 1 ICT systeem. De voortgang is 
gevolgd door bestuur, ALV, adviesraad en RvC. De koers is medio 2019 bijgesteld. Er was 
onvoldoende draagvlak voor één Huisartsinformatiesysteem in de regio. Bovendien bleek dit niet 
de oplossing voor de huidige uitdagingen.  

In plaats daarvan is één regionaal ICT-Systeem als een schil om de huisartsinformatiesystemen (HIS) 
onderzocht met als doel om uniforme en eenvoudiger regionale samenwerking en communicatie te 
verwezenlijken. Het advies van de regionale ICT commissie was om VIPlive van Calculus hiervoor in 
gebruik te nemen. In december nam de Algemene Ledenvergadering het besluit tot implementatie 
hiervan.   
In 2020 start een implementatie traject waarbij Portavita als losstaand KetenzorgInformatieSysteem 
(KIS) vervalt per 1 juli. Dit zorgt ervoor dat men vanuit het eigen HIS met de ketenzorg protocollen 
kan werken. VIP kan communiceren met systemen van ketenzorgpartners en verwijst naar relevante 
meetwaarden van die partners. Patiënten kunnen met de VIPApp zelf gegevens invoeren. Al deze 
informatie is op te slaan in het eigen HIS. Ook kan men managementinformatie op praktijk- en HAGV 
niveau genereren. Dit ondersteunt in het meten van de geleverde zorg.  
Naast de ketenzorg worden ook diverse andere zorgprogramma’s in VIPLive ondergebracht. HAGV en 
VIPlive bieden scholing en begeleiding aan huisartsenpraktijken voor een geslaagde implementatie.    
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4 Toezicht 
 

4.1 Raad van Commissarissen 
HAGV  heeft een onafhankelijke Raad van Commissarissen (RvC). Deze is benoemd door de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Conform de landelijke governancecode voor 
zorgorganisaties, heeft de RvC vijf taken: de RvC is betrokken bij het opstellen van de reglementen 
die de werkwijze van de Raad van Bestuur vormgeven, het goedkeuren van het jaarlijkse werkplan en 
de begroting, het toezichthouden op de instelling in algemene zin, gevraagd en ongevraagd advies 
geven en sparren met de RvB over beleid, uitgangspunten en vormgeving van de organisatie en het 
werkgeverschap van de RvB. 
 

4.2 Vergaderingen 
In 2019 vonden vijf reguliere vergaderingen van de RvC plaats met de RvB. Daarnaast heeft de 
voorzitter RvC drie keer de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgezeten. Zo wordt de 
informatiedeling tussen de RvC en de aandeelhouders geborgd. De voorzitters van de RvB en RvC 
hebben regelmatig overlegd om de vergaderingen van de RvC en de AVA voor te bereiden. In de 
reguliere vergaderingen van de RvC is aandacht besteed aan de prestaties, de financiële resultaten 
en de risico’s die verbonden zijn aan de onderneming. 
De RvC heeft drie commissies: 
De Remuneratiecommissie heeft met beide leden van de RvB in juni 2019 een plannings- en 
beoordelingsgesprek gevoerd over het individueel functioneren. De remuneratiecommissie voert een 
beloningsbeleid conform de Wet Normering Topinkomens.  
De auditcommisie Kwaliteit en Patiëntveiligheid is drie keer bijeengekomen en heeft naast  het 
functioneren van de Huisartsenpost, veel ruimte genomen om de thema’s inhoudelijke kwaliteit, 
patiëntveiligheid en ketenzorg te bespreken. Er was speciale aandacht voor informatiebeveiliging, 
persoonsgerichte zorg en kwaliteit ketenzorg. 
De auditcommissie Financiën heeft vijf keer vergaderd met de RvB en tweemaal overleg gevoerd met 
de accountant (BDO). Vaste agendapunten zijn de kwartaalrapportages, begrotingen en 
jaarrekeningen.  
 

4.3 Specifieke aandacht 
De RvC heeft in 2019 naar tevredenheid een nieuwe voorzitter geworven, mevrouw J.W. Hingst. 
In augustus viel de voorzitter Raad van Bestuur, Kien Smulders, uit wegens ziekte. Er is door RvC en 
organisatie zorgvuldig gekeken naar het opvangen van taken. De RvC heeft een interim 
directieadviseur aangesteld om de directie te versterken, Hans van Santen. Deze directieadviseur was 
niet zelfstandig beslissingsbevoegd.   
Het proces om tot één ICT systeem in de regio te komen is met speciale aandacht gevolgd in de 
vergaderingen. Naar aanleiding van de eerste ervaringen met consolidatie op verenigingsniveau, zijn 
met de accountant aangescherpte afspraken gemaakt ter verbetering van het jaarrekeningproces 
2019. Ook het (meerjaren)inkoopproces met Menzis had de specifieke aandacht. De RvC steunt de 
aanpak om het eerste half jaar 2020 tot een regioplan voor meerjarenafspraken te komen.  
Tot slot was er specifieke aandacht voor de personele bezetting en andere HR aspecten, in het kader 
van het strategische thema krapte op de arbeidsmarkt.  
 

4.4 Samenstelling 
In 2019 had de Raad van Commissarissen de volgende samenstelling: 
Mevr. H.S. Barnhoorn, (lid, auditcommissie kwaliteit en patiëntveiligheid) 
Mevr. J.W. Hingst, per 1 juni 2019 (voorzitter, remuneratiecommissie, auditcommissie financiën) 
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Dhr. W.M. van de Fliert, tot 5 maart 2019 (voorzitter, remuneratiecommissie, auditcommissie 
financiën) 
Dhr. P. Mooibroek (vicevoorzitter, auditcommissie financiën ) 
Dhr. N.J. de Wit (lid, remuneratiecommissie, auditcommissie kwaliteit en patiëntveiligheid) 
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5 Innovatie 
 

5.1 Regionale Zorgagenda 
De juiste zorg op de juiste plek is belangrijk voor elke patiënt. Sinds 2017 geven HAGV, Menzis en 
Ziekenhuis Gelderse Vallei onder de noemer Regionale Zorgagenda ondersteuning aan projecten die 
volgens de partijen bijdragen aan de Quadruple Aim doelstellingen. De vierde is er in 2019 
bijgekomen. De Quadruple Aim doelstellingen zijn: 

1. De kwaliteit van zorg blijft gelijk of verbetert; 
2. De regionale zorgkosten binnen de totale zorgketen dalen of groeien minder snel;  
3. De gezondheidstoestand van de regionale bevolking verbetert; 
4. Verhogen van het werkplezier en verminderen van de werkdruk van professionals.  

Succesvolle projecten uit 2018 zijn breder geïmplementeerd of omgezet naar een model dat breder 
implementeerbaar is.  
 
Impact vergroten 
De samenwerkende partijen willen de impact vergroten. Daar hebben we op meerdere manieren aan 
gewerkt. 

 Het is belangrijk dat bij de start van nieuwe projecten de gehele achterban de intentie heeft 
om de uiteindelijke innovatie te gaan uitvoeren. Voor HAGV betekende dit dat er gestart is 
met een intensief traject met de achterban, om de prioriteiten gezamenlijk vast te stellen in 
een regioplan. 

 Voor ouderen in de regio is er een data-analyse uitgevoerd naar aard en omvang van het 
huidige zorggebruik. Wellicht is dit zorggebruik positief te beïnvloeden en of kunnen 
ketenpartners beter samenwerken in het leveren van de zorg.   

 
 
Dermatologie 
De pilot dermatologie was in 2018 succesvol bij meerdere praktijken. In 2019 hebben 30 praktijken 4 
maanden lang een spreekuur dermatologie gehouden. Hiermee is een impuls gegeven in de kennis 
en ervaring van huisartsen op het gebied van ‘verdachte huidafwijkingen’. Daarnaast verkende het 
mobiel geriatrisch team hoe het concept ook samen met specialisten ouderengeneeskunde vorm kan 
krijgen.  
 
Beweegspreekuur 
In 2018 was er 1 praktijk met beweegspreekuur in Ede. In 2020 start een beweegspreekuur in Ede, 
Bennekom, Wageningen, Heelsum, Renkum. Huisartsen verwijzen patiënten naar het spreekuur van 
een gespecialiseerde huisarts op het gebied van beweegklachten; In één tot drie consulten voert de 
gespecialiseerde huisarts (aanvullend) onderzoek uit, stelt een diagnose, behandelt de patiënt zelf 
en/of verwijst deze indien nodig; De gespecialiseerde huisarts maakt gebruik van zijn/haar stevige 
netwerk rond het bewegingsapparaat in de eerste en tweede lijn, voor de best passende oplossing 
voor de patiënt. 
 
Regionale Transmurale Afspraak voor Atriumfibrilleren  
In 2019 is een Regionale Transmurale Afspraak voor Atriumfibrilleren ontwikkeld, waarbij stabiele 
patiënten weer terugverwezen worden naar de huisartsenpraktijk. Daarnaast heeft de eerste 
scholing plaatsgevonden. Vanaf 2020 gaan de eerste 20 praktijken volgens deze RTA werken.  
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Project Oogzorg  
Door taakherschikking en zorgverschuiving kan laagcomplexe oogheelkundige zorg in de eerste lijn 
worden opgevangen door optometristen, met daarbij heldere protocollen en verwijsafspraken. De 
eerste helft van 2019 is de werkwijze voor het verwijzen van de huisarts naar optometrist vastgesteld 
en zijn alle contractuele en juridische zaken uitgezocht. Vanaf 1 september konden huisartsen 
daadwerkelijk gaan verwijzen naar de optometrist. Van september tot en met december 2019 zijn er 
212 verwijzingen naar de optometrist geweest, door 68 huisartsen in onze regio. In 2020 wordt 
geëvalueerd of patiënten en zorgverlener tevreden zijn en hoe de kwaliteit van de verwijzingen is.  
 

5.2 Ouderenzorg  
HAGV ondersteunt huisartsenpraktijken bij het implementeren van gestructureerde ouderenzorg 
met praktische handreikingen, diverse scholingen en bijeenkomsten gericht op het inrichten en 
kennen van het geriatrisch netwerk.  
In 2019 is gefocust op ondersteuning bij vragen over de vergoeding van de module ouderenzorg en 
de inzet van personeel. Hiervoor zijn extra tools gemaakt, is een speciale informatieavond voor 
praktijkmanagers georganiseerd én is besloten halverwege het jaar een praktijkconsulente in te 
zetten.  De praktijkconsulente begeleidt de huisartsenpraktijk bij de te nemen stappen om te komen 
tot gestructureerde zorg voor kwetsbare ouderen. Zodoende zijn in 2019 zes 
samenwerkingsverbanden van praktijken gestart met gestructureerde zorg voor kwetsbare ouderen.  
Om huisartsen en praktijkondersteuners te ondersteunen bij Advance Care Planning is een training 
ontwikkeld voor de huisarts en POH samen. De eerste groep is in 2019 geschoold. Op basis van deze 
ervaringen wordt de training aangepast en voor alle huisartsen en hun praktijkondersteuners in 2020 
aangeboden.  
 

5.3 Persoonsgerichte zorg  
In 2019 vonden diverse pilots plaats voor het stimuleren van persoonsgerichte zorg. Het doel was om 
strategieën te testen die vervolgens voor de hele regio konden worden benut. Er waren strategieën 
gericht op andere manieren van consultvoering en strategieën om op een andere manier te 
ondersteunen bij een gezonde leefstijl.  
De pilots zijn geëvalueerd onder patiënten en zorgverleners en gaven duidelijke input voor het 
regionaal implementatieplan, waaronder: 
 Zet in op meerdaagse trainingen en volg het op met intervisie of andere terugkommomenten;  
 Creëer diversiteit in leefstijlondersteuning en maak gebruik van e-health;  
 Houdt rekening met diverse type patiënten: niet iedereen kan zelfregie in dezelfde mate aan.  
 

5.4 Inkoop Gecombineerde Leefstijlinterventie 
Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. Een 
GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. 
Binnen een GLI wordt advies en begeleiding gegeven gericht op gezonde voeding, gezonde 
eetgewoontes en gezond bewegen.  
In de 2019 heeft Ketenzorg Gelderse Vallei contracten afgesloten met in totaal 6 aanbieders van de 
gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) CooL (Coaching op Leefstijl) in de regio (Ede, Veenendaal, 
Wageningen/Renkum, Ederveen/Lunteren). In totaal zijn in 2019 10 groepen van 12 tot 15 
deelnemers van start gegaan met CooL.  
Deelnemers mogen meedoen bij een BMI hoger dan 30 of een BMI hoger dan 25, waarbij ook sprake 
is van andere risicofactoren, na doorverwijzing door de huisarts. De leefstijlcoach ondersteunt de 
patiënt in gedragsverandering naar een gezondere leefstijl.  
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5.5 Eerstelijnsverblijf  
Vanaf januari tot juli heeft een pilot plaatsgevonden met het wijkverpleegkundig team ELV. 
Huisartsen konden een beroep doen op een wijkverpleegkundige die extra geschoold was in de 
indicatie voor ELV. Met de pilot testten we zes maanden uit: 
 of deze manier van werken ervoor zorgt dat patiënten sneller de juiste zorg op de juiste plek 

kunnen krijgen; 
 of het aanbod van bedden overeenkomt met de vraag 
 of de nieuwe werkwijze leidt tot grotere tevredenheid van huisartsen, wijkverpleegkundigen en 

VVT-aanbieders. 
De pilot heeft veel inzicht gegeven in knelpunten bij het aanvragen van een ELV-bed. Opvallend was 
bijvoorbeeld dat veel vragen van huisartsen niet gingen over ELV, maar over situaties waarin de 
patiënt niet langer thuis kan blijven. In plaats van ELV was er dan bijvoorbeeld sprake van een WLZ-
crisisaanvraag of was er eigenlijk een probleem met de capaciteit van de thuiszorg, waardoor verder 
opschalen in de thuissituatie niet mogelijk was.  
Vanuit de pilot is bij de samenwerkende partijen uit de verpleging, thuiszorg en het ziekenhuis veel 
draagvlak ontstaan om gezamenlijk een aantal belangrijke knelpunten op te lossen. Belangrijke 
wensen zijn: Het verbeteren van de samenwerking tussen huisartsen en thuiszorg; Het creëren van 1 
loket voor alle bedden voor alle soorten indicaties.  
Vanuit HAGV is meegedacht in het opzetten van een goede structuur om een multidisciplinair 
programma ouderenzorg op te zetten.  
 

 
Figuur 1.  Advies wijkverpleegkundig team ELV over indicatie (N=42) 
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5.6 Coalitiepartner voor preventie in Foodvalley  
We participeerden in de Coalitie Preventie in Regio Foodvalley. Met samenwerkingspartners in zorg 
en preventie werken we aan vitale inwoners. We doen mee, omdat we vinden dat chronisch zieken 
moeten kunnen rekenen op een goed werkend netwerk van professionals die hulp bieden bij een 
gezonde leefstijl.  
De coalitie had het doel om in 2019 het netwerk verder uit te breiden en activiteiten te 
concretiseren. In samenwerking met Alles is Gezondheid organiseerde de Coalitie Preventie 
donderdag 10 oktober in Ziekenhuis Gelderse Vallei een netwerkbijeenkomst voor organisaties die 
samen met de partijen in de coalitie de percentages van overgewicht en diabetes in de regio willen 
laten dalen.  
Verder gaven we als coalitie de opdracht aan Missing Chapter om een Raad van Kinderen, bestaande 
uit basisschoolkinderen in de regio, antwoord te laten geven op de vraag: Hoe kunnen 
coalitiepartijen en inwoners samen werken aan een blijvend gezonde leefstijl?  

 
5.7 GGZ  

Voor de praktijkondersteuners (POH-GGZ) zijn 3 netwerkbijeenkomsten georganiseerd met de 
onderwerpen ‘Herkennen en behandelen van trauma’, ‘Het behandelen van slaapproblemen’ en ‘Het 
herkennen en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking’. Deze avonden zijn zeer 
goed bezocht en beoordeeld en voldeden aan de behoefte.  
De behoeften van huisartsen en POH-GGZ zijn ook geïnventariseerd m.b.t. de ondersteuning vanuit 
de HAGV op GGZ-gebied. Er is daarbij nagedacht over een eventuele werkgeverschapsrol m.b.t. POH-
GGZ. Uitkomsten waren dat de huidige structuur – met verschillende vormen van contracten in de 
dagpraktijken – vooralsnog voldoet en dat de POH-GGZ behoefte hebben aan ondersteuning bij 
regionale thema’s waar zij zelf geen invloed op hebben, zoals wachtlijstbemiddeling. Daarnaast 
inzicht in sociale kaarten, netwerkvorming en collegialiteit. Deze behoeften zijn vertaald in een 
jaarplan voor 2020.  
Tot slot zijn er met de neurologen van Ziekenhuis Gelderse Vallei samenwerkingsafspraken gemaakt 
over het behandelen, consulteren en verwijzen van patiënten met slaapproblemen.  
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6 Ketenzorg 
 
HAGV is de contractpartner voor de eerstelijnszorg aan patiënten met DM type 2, COPD en CVRM. 
Vanuit deze rol ondersteunen we huisartsenpraktijken bij het bewaken van de kwaliteit van zorg en 
het actueel houden van kennis.  
Voor deze ondersteuning hebben de ketenzorgconsulenten alle praktijen weer (naar behoefte) één 
of enkele keren bezocht. Uit deze bezoeken bleek dat de vragen over ketenzorg verminderden en het 
accent in de gesprekken kwam te liggen op actuele problemen en nieuwe ontwikkelingen in het 
werkveld. Daarom is besloten de ketenzorgconsulenten meer uren en een breder takenpakket te 
geven ter ondersteuning van de dagpraktijken.  
 

6.1 Scholingen  
In 2019 hebben we veel energie gestoken in het actualiseren van scholingen. De nieuwe richtlijn 
CVRM bracht veel veranderingen met zich mee, waarvoor we veel scholingen georganiseerd hebben. 
We wilden een extra kwaliteitsslag maken in het spirometrie-onderwijs en hebben besloten weer 
terug te gaan naar het aanbieden van de Caspir-scholing. Er zijn verschillende modules aangeboden 
voor praktijkondersteuners om begeleiding bij stoppen met roken aan te bieden.  
Er is contact gezocht met Hogeschool Ede om ervoor te zorgen dat het onderwijs voor 
praktijkondersteuners beter aansluit bij de behoeften in het werkveld. Verder is per zorgprogramma 
uitgewerkt welke rol doktersassistenten in de ketenzorg kunnen hebben. Op basis daarvan is ook 
scholingsaanbod gecreëerd voor deze doelgroep.  
 

6.2 Collectieve inkoop grafische dopplers, betere werkafspraken en formularium COPD 
Naar aanleiding van een inventarisatie van scholingsbehoefte, ontdekten we nog een andere 
behoefte waarin we hebben voorzien: de collectieve inkoop van grafische dopplers.  
In samenwerking met het ziekenhuis is gewerkt aan betere werkafspraken als het gaat om 
chronische nierschade en de multidisciplinaire voetenpoli.  
Het in 2018 ontwikkelde regionaal formularium COPD is geëvalueerd bij huisartsen en POH en is 
positief beoordeeld. Conclusie is dat deze zorgverleners graag gebruik maken van dit formularium en 
dat er meer aandacht voor kan komen voor waarnemers bij verdere implementatie.  
 

6.3 Productie en resultaten 
Gedurende 2019 heeft het aantal geïncludeerde patiënten zich als volgt ontwikkeld:  

 Peildatum 1-1-2019 Peildatum 1-1-2020 

DM 10.678 10.869 

COPD 2.657 2.535 

CVRM 
- H&V (Hart- & Vaatziekten) 

- VVR (Verhoogd Vasculair Risico) 

23.556 
7.190 

16.366 

24.941 
7.851 

17.090 

 
De scores op de InEen-indicatoren ten opzichte van de benchmark zijn voor DM type 2 nagenoeg 
stabiel. Die van COPD vertoonden een lichte daling, maar daarna ook weer herstel. De indicatoren 
van CVRM zijn stabiel en laten nog en licht positieve trend zien als het gaat om de groep van 
patiënten met verhoogd vasculair risico.  
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7 Gelderse Vallei Academie 
 
De missie van de GVA is: ‘De huisarts – en de andere zorgprofessionals werkzaam in de dag- en ANW-
praktijk – in de regio Gelderse Vallei, beschikt over een breed opleidingsaanbod (nascholing en 
deskundigheidsbevordering)’.  
 

7.1 (Na)scholingsaanbod  
Er is een (na)scholingsaanbod voor huisartsen, waarnemers, praktijkondersteuners (somatiek en 
GGZ), praktijkmanagers, doktersassistenten, triagisten en ketenpartners. Dit aanbod is aantrekkelijk, 
onderscheidend, voldoet aan de eisen (geaccrediteerd), samenhangend en van goede kwaliteit. Dit 
op basis waarvan zij in staat zijn een kwalitatief goede zorg te bieden en ontwikkelingen binnen hun 
vakgebied en de eerstelijnszorg te blijven volgen.’  
 

7.2 Meerjaren integraal opleidingsprogramma  
De verschillende inhoudelijke werkgroepen komen een aantal keer 
per jaar bijeen in de programmacommissie. Tijdens deze 
bijeenkomsten wordt het meerjaren integraal 
opleidingsprogramma vastgesteld. De 
eerste bijeenkomst hiervoor is geweest en 
in het volgend jaar komen ze vaker bijeen.  
 
 
 
 

7.3 Instellingsaccreditatie  
In 2019 is de instellingsaccreditatie (de bevoegdheid om zelf 
nascholingen te beoordelen of deze voldoen aan bepaalde eisen) voor de assistenten en triagisten bij 
de NVDA verlengd voor een periode van 3 jaar. Voor praktijkondersteuners is een 
instellingsaccreditatie aangevraagd en verkregen bij de NVvPO voor de periode van 1 jaar. De 
instellingsaccreditatie van de WDH voor de huisartsen bij de KNMG is nog geldig tot 2021. Voor de 
overige beroepsgroepen worden ‘losse’ accreditaties aangevraagd bij de beroepsverenigingen die 
daarover gaan.  

 
 

7.4 Werkprocessen versterken 
In 2019 is de samenwerking en zijn de werkprocessen binnen de Gelders Vallei Academie sterker 
gemaakt en verder ontwikkeld.  
Met de komst van een nieuwe website en intranet in 2020 zal de procedure rondom het uitnodigen, 
aanmelden en betalen voor scholingen makkelijker worden. Dit moet leiden tot minder handmatige 
werkzaamheden voor het secretariaat en de afdeling financiën en een makkelijkere/snellere 
communicatie richting de doelgroep.  
Qua planning van de scholingen wordt voor een langere periode vooruit gewerkt, wat moet leiden 
tot een hogere opkomst bij de scholingen.  

  

programmacommissie

Abdij commissie

Werkgroep Deskundigheid 
Huisartsen

accreditatie commissie 
doktersassisten

huisartsenpost
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8 Huisartsenpost Gelderse Vallei 
 
 

8.1 Acute zorg 
Huisartsenpost Gelderse Vallei speelt een sleutelrol in de acute huisartsenzorg in de avond, nacht-, 
en weekenduren (ANW) en feestdagen in de regio Gelderse Vallei. Over de gehele linie verandert de 
zorgvraag en groeit de druk op de eerstelijnszorg, zo ook voor onze medewerkers op de 
huisartsenpost. We zijn ondanks deze ontwikkelingen in staat geweest kwalitatieve zorg met 
voldoende capaciteit te leveren.   
 

8.2 Kwaliteit en Werkdruk   
De telefonische bereikbaarheid voor patiënten in de regio was over het hele jaar goed. We zijn in 
staat geweest om structureel de spoedlijn en de gewone lijn binnen de streefwaarden op te nemen. 
De huisartsenpost is gecertificeerd voor de NEN voor Zorg en Welzijn.  
 
We zien een verschuiving in de verrichtingen binnen de huisartsenpost. Het aantal zelfstandig 
afgehandelde telefoongesprekken door triagisten neemt toe, het aantal fysieke consulten op de post 
nemen daarentegen af. De werkdruk voor de huisartsen normaliseert, de zorgvragen worden echter 
complexer dus de tijd voor een consult neemt toe.  
 
Om onnodig bezoek aan de huisartsenpost terug te dringen is de publiekscampagne ‘Ongemak of 
spoed’ gevoerd. Deze had een groot bereik. Deze campagne is in lokale media en online via diverse 
middelen gevoerd. Er is aangesloten bij landelijk voorlichtingsmateriaal en de website 
‘ongemakofspoed.nl’ is gelanceerd. Ook recreatie gelegenheden zijn hierover geïnformeerd. 

 
8.3 Arbeidsmarktkrapte  

 
We verwachten de komende jaren een toenemende druk op de zorg en een tekort aan 
zorgpersoneel. Dit is reden om op meerdere manieren binnen de huisartsenzorg en mét 
ketenpartners te onderzoeken hoe we de zorg efficiënter kunnen inrichten.  
We leiden twee verpleegkundig specialisten op aan de HAN. Het aantal opgeleide triagisten is 
toegenomen en eind 2019 was de krapte afgenomen. Naast de maatregelen om de capaciteit op 
sterkte te houden richten we ons ook op een beperking van de zorgvraag.  
 
Alleen Spoed: U1/U2 in de nacht 
In 2019 zijn we gestart met de pilot ‘alleen U1 U2 (in de nacht) waarbij we zorg die uitgesteld kan 
worden naar de dagpraktijk door een andere planning en intensievere samenwerking met de 
dagpraktijken het aanbod van zorgvragen in de doordeweekse nachturen kunnen beperken tot hoog-
urgente zorgvragen. Daarnaast is het project zorg coördinatie in de regio verder verkend. Samen met 
buurhuisartsenorganisaties kijken we of we ’s nachts virtueel kunnen samenwerken met Pro Persona 
en ambulancezorg bij de triage en zorgplanning.  
 
Regionale samenwerking tussen Huisartsenposten, ambulance  
We hebben onderzocht of sterkere regionale samenwerking met de huisartsenposten en 
ambulancediensten in Tiel, Nijmegen, Arnhem en Ede in de nachten meerwaarde heeft. Het doel was 
om het aantal diensten in de nachten terug te dringen. Na uitvoerig overleg en berekeningen bleek 
dat deze bovenregionale samenwerking niet de beoogde meerwaarde had. Vanwege het grote 
werkgebied blijven ook ’s nachts twee visite auto’s nodig.  
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Regionale zorgcoördinatie  
De meldkamers van de regionale ambulance vervoer fuseren. Ook de acute GGZ sluit hierbij aan. De 
huisartsenpost houdt haar eigen meldkamer. In 2020 onderzoeken we virtuele samenwerking met 4 
huisartsenposten, pro persona en ambulancedienst Gelderland Midden en Zuid. Hiervoor is 
inmiddels subsidie toegekend.  
 
Samenwerking acute nachtzorg 
We hebben met de Verpleging, verzorging en thuiszorgorganisaties verkend hoe we in de nacht meer 
kunnen samenwerken. In december is een intentieovereenkomst getekend voor acute 
verpleegkundige nachtzorg bij mensen thuis. Er komt namens de organisaties één regionaal 
nachtzorgteam voor thuiswonende cliënten van de betrokken partijen die acute nachtzorg nodig 
hebben. Dit team heeft de huisartsenpost als uitvalsbasis. Door deze samenwerking kan in de nacht 
snel en gericht de juiste benodigde zorg worden ingezet. Icare, Opella, Santé Partners en Vilente 
bemensen het nachtzorgteam.  Zorgbelang Inclusief is betrokken om de ideeën en ervaringen van 
huidige nachtzorgcliënten te betrekken bij de ontwikkeling van deze samenwerking. 
Het regionale nachtzorgteam kan tussen 23.00 uur en 07.00 uur worden ingezet bij tijdelijke, 
incidentele zorg die niet kan wachten tot de volgende dag. Door samen te werken is verpleegkundige 
nachtzorg voor mensen in de Gelderse Vallei beschikbaar en kunnen de verpleegkundigen sneller bij 
de mensen thuis zijn. De organisaties maken hiermee gebruik van elkaars capaciteit. Diensten voor 
medewerkers worden efficiënter ingevuld wat betreft de verhouding reistijd en zorgtijd. Het team 
start begin 2020.  
 
Samenwerking in de spoedketen 
Het Meld- en Adviespunt voor Personen met Verward Gedrag is een bestaand loket waar we 
samenwerken  met de Regionaal Ambulance Vervoer (RAV) Gelderland Midden, Onze Huisartsen 
Arnhem, Pro Persona, de politie en gemeenten uit de regio. De pilot is in 2019 geëvalueerd en wordt 
opgenomen in de acute psychiatrische zorg onder leiding van Pro Persona. 
 

8.4 Productie 
In 2019 waren er 75.100 contacten met Huisartsenpost Gelderse Vallei, waarvan 14.880 voor 
kinderen onder de 10 jaar en 8.851 met mensen van 80 jaar en ouder. Contacten voor vrouwen 
waren er meer dan voor mannen (40.542 ten opzichte van 34.558). 
 
Figuur 1: leeftijdsverdeling patiënten bij contacten met de huisartsenpost 
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De contacten waren voor het merendeel telefonisch (39.246) of met een consult (29.855) 
afgehandeld en voor een klein deel met huisvisites (5.999). 
 
Figuur 2: verdeling type contacten 

 
 
Van de contacten waren er 3.062 met een zelfmelder (een consult met iemand die niet vooraf heeft 
gebeld). Bij 9.265 contacten werd de patiënt na het contact met de huisartsenpost verwezen naar 
een andere zorgorganisatie (voornamelijk de spoedeisende hulp). 
Juni 2019 was een uitzonderlijk drukke maand voor de huisartsenpost. Waarschijnlijk droeg de 
combinatie van extreem hete dagen en overlast door insekten (eikenprocessierups, teken, wespen) 
hieraan bij. 
 
Responstijd bij visites benaderd 
Aan de streefwaarden bij U1/U2 visites werd voldaan, uitgezonderd de streefwaarde om 90% van de 
U1 visites binnen 20 minuten ter plaatse te zijn (dit was 83%, zie volgende tabel).  
 
Tabel 1: U1 en U2 aanrijdtijden binnen de norm 

 % visites (streefwaarde 90%)  % visites (streefwaarde 98%) 

U1 < 20 min. 83% U1 < 30 min. 99% 

U2 < 60 min. 90% U2 < 2 uur 99% 

 

  

Consult
40%Telefonisch 

Consult
52%

Visite
8%

Type contacten
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9 Patiëntveiligheid huisartsenpost 
 

9.1 Patiëntveiligheid 
De bedoeling van het patiëntveiligheidsbeleid van Huisartsenpost Gelderse Vallei (HAPGV) is het 
monitoren van de kwaliteit van zorg, de patiëntveiligheid en de (on)tevredenheid van patiënten en 
eventueel verbetermaatregelen nemen. Hiertoe wordt aandacht besteed aan infectiepreventie, 
heeft HAPGV noodprocedures, opereert ze in het crisisteam en heeft ze structureel aandacht voor 
patiëntveiligheid bij de reguliere zorgverlening: klachtenbemiddeling, incidenten in de zorg en over 
gegevensbeveiliging en het signaleren van huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling (HOK).  
Voor klachtenbemiddeling en voor incidenten- en calamiteitenonderzoek zijn er multidisciplinaire 
commissies met huisartsleden, triagisten en verpleegkundig specialisten. Ook werkt de 
huisartsenpost samen met ketenpartners bij het onderzoeken en leren van incidenten. 
Er is een uitgebreid patiëntveiligheidsrapport. In dit jaarverslag staan de hoofdlijnen.  
 

9.2 Complimenten, onvrede en klachten 
Wij  kijken altijd wat er beter kan. We leren dan ook graag van signalen van onze patiënten. Bij 
signalen van onvrede nemen we proactief contact op. Dit jaar zijn er 19 complimenten ontvangen, er 
is bij 43 signalen van onvrede contact opgenomen en er zijn 95 klachten behandeld.  
 

9.3 Incidenten gegevensbeveiliging 
Er zijn 59 incidenten gemeld, waarvan in 90% van de gevallen een onjuiste koppeling patiënt-huisarts 
in het callmanagementsysteem van de huisartsenpost. Dit zorgt ervoor dat het 
waarneemretourbericht bij een andere huisarts dan de eigen huisarts terecht komt. Dit wordt na een 
melding hersteld.  
 

9.4 Incidenten en calamiteiten in de zorg 
Er zijn 164 incidentmeldingen gedaan. De Veilig Incidenten Melden commissie heeft bij 44 incidenten 
een melding of onderzoek gedaan. Er waren vier meldingen van calamiteiten. Die zijn als volgt 
opgepakt:  

 
 

9.5 Signalen huiselijk geweld (inclusief ouderen- en kindermishandeling) 
Onze medewerkers zijn geschoold in het herkennen van signalen van huiselijk geweld. Bij een niet-
pluis melding wordt contact opgenomen met de eigen huisarts, dagpraktijk of dienstdoende huisarts. 
In 2019 waren er 132 Niet pluis meldingen. Dit leidde 73 tot vervolgstappen.  
 

  

4 meldingen

2x gemeld bij 
inspectie en intern 

onderzoek

1x kwaliteit van zorg niet in geding, 
melding ingetrokken; aanbevelingen 

uit nevenbevindingen

1x niet meldingsplichtig, melding 
ingetrokken; aanbevelingen

1x incidenten-
onderzoek 

1x 
casuïstiekbespreking
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10  Werkgroepen en commissies  
 

10.1 Holding 
 

Adviesraad 
Arjan van Andel     Carré Oost 

Anouk Cloïn     Rhenen  

Leonike Knobben   Coöperatie Huisartsen Veenendaal 

Klaas v.d. Els     Onafhankelijk voorzitter   

Brenda Pekkeriet   Ede Septant  

Bertus Hoebert    Ederveen/Renswoude/Veenendaal  

Henk Kaspers     Veenendaal Centrum West 

Sander Kiès                                                   Europaplein 

Marike de Kroon/Pieter Jansen  Ede Veldhuizen  

Aart Verdaasdonk   Elst/Amerongen/Leersum 

Karel Kasbergen /Robert Lubbers  Lunteren 

Inge Meekes     Ede Intermedzo 

Jan Meijer     Bennekom 

Gerben Moret     Otterlo/Harskamp/Wekerom 

Bart Onderstal     Wageningen 

Femke Owen     Veenendaal Spitsbergen 

Hinke de Vries    Medisch Centrum Veenendaal  

Claire Crans    Waarnemersgroep Gelderse Rivieren 

Ninke Vosseberg   Waarnemersgroep Gelderse Rivieren 

 
 
Leden Ondernemingsraad  
Tamara van den Brandt (secretaris)  

Marlou van Eldik   
Lyanne van den Heuvel   
Aleida Schouten (voorzitter) 
Evelien Schuurman  
Eline van Veldhuizen   
Aline van den Hee   
 
Crisisteam bij rampen  
Astrid Bos (manager HAP) 

Alvera Bos 

Barend Boon 

Jan van Dijken 

Ronald Hendrikse (plv. voorzitter)  

Monique Kuunders  

Merijn Lambers 

Frea Verhoeven (plv. voorzitter) 

 

Bionda Roskam  

Kien Smulders (voorzitter)  

Martine Thoutenhoofd / Aleida Schouten 

Inge Welgraven 

 

ICT commissie 
Arjan van Andel 

Jan van Dijken 

Ronald Hendrikse 

Rikkert Jonkheijm 

Menno Kocks 

Margriet de Koning 

Bianca Looise  

Joep Scheltinga  

Aleida Schouten 

Adri van der Waaij 

Rinke Wieggers  

Michel Meuwissen
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10.2 Ketenzorg en Innovatie  
 
Werkgroep kwaliteit COPD 
Cora Bloemendal    

Nely Blom     

Jos Dirven 

Marlou van Eldik 

Marijke ten Haaf  

Saskia Hollants 

Karin Janssen- van Hemmen   

Marie-José van der Linde   

Inge Meekes     

Maxim Tettelaar     

  

Werkgroep kwaliteit CVRM 

Qudrat Alikhil    

Diederik Bos  

Marlou van Eldik 

Marijke ten Haaf 

Saskia Hollants    

Willy Ingargiola  

Maartje Struik  

Heidi van Kooten   

Brenda Pekkeriet  

   

Werkgroep kwaliteit DM2 

Anke de Blois 

Marlou van Eldik 

Marijke ten Haaf  

Saskia Hollants     

Erwin Klein Woolthuis    

Connie Lamers     

Henk van der Linde  

 

   

Werkgroep kwaliteit ouderenzorg  
José Bouwmeister 

Rianne  van Ginkel 

Carin Huizinga-Bakker  

Margriet de Koning 

Jag Muthu 

Esmée Peters / Mariette de Vries  

Ingrid van Rekum  

Elvira Schouten 

Anke de Blois 

Conny Roomer 

 

Werkgroep Leefstijl 
Jeannet ten Brinke 

Marijke ten Haaf 

Annemiek Hemmer 

Heidi van Kooten 

Henk van der Linde 

Bert Pesch 

Maartje Struik 

Margreet de Visser 

 
Werkgroep consultvoering 
Astrid Bos 

Benjamin Corstanje 

Willem van Gaasbeek 

Filip Haas 

Patty Haring 

Bert Houwen 

Ilse Kleine Schaars 

Monique Kuunders 

Ewout van Maurik 

Esmee Peters 
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10.3 Gelderse Vallei Academie 

 

Programmacommissie GVA 
Astrid Bos 
Arjan van Andel 
Saskia Hollants 
Aleida Schouten 
Mariëtte de Vries 
Paula Koot (voorzitter) 
Marjet Nijenhuis 
 

Abdij commissie 
Bibi Balhuizen  

Annemarie van Ballegooijen  

Karien van Campen  

Sanne Custers 

Suzanne van Dinther 

Jonathan Honigh 

Karel Kasbergen (voorzitter) 

Sander Kiès 

Bart Pelzer 

Yvonne Vermeer 

 
WDH commissie 

Arjan van Andel (voorzitter) 

Gerben Hupkes 

Jan van der Steege 

Maxim Tettelaar 

Karlijn Vermeulen 

 

Accreditatiecommissie doktersassistenten 

Astrid Bos 

Rianne van de Craats  

Leonie Huiberts / Paula Koot (voorzitter) 

Arise van Roekel 

Aleida Schouten 

Mariska van Voorthuijsen 
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10.4 Huisartsenpost 
 

Werkgroep kwaliteit Huisartsenpost  

Barend Boon     Carré Oost 

Astrid Bos     Locatiemanager HAP 

Pauline Broekhuyse    Lunteren 

Maaike Groenewoud    kaderhuisarts Spoed i.o. Ederveen/Renswoude/Veenendaal  

Ton de Haan     Wageningen Kortenoord 

Ronald Hendrikse   voorzitter 

Frank Hulsbergen   Otterlo/Wekerom/Harskamp 

Lineke Hulshof    Rhenen 

Gerben Hupkes    Wageningen de Poort 

Wendy Kets     Veenendaal Spitsbergen 

Sander Kiès     Renkum Europaplein 

Bregta Klaassen    verpleegkundig specialist 

Monique Kuunders   medewerker Kwaliteit en Beleid huisartsenpost 

Brenda Pekkeriet / Jolenta Vincent Ede Septant 

Talitha Prinsen    Veenendaal Centrum West 

Ellen Stolp-Kramer    Bennekom 

Ariadne van Vliet    Ede Veldhuizen 

Dirk-Jan Westerlaken   Wagro Gelderse Rivieren 

Jan-Arie van Wijngaarden  kaderhuisarts Spoed 

Nienke Zoon     Ede Intermedzo 

Bionda Roskam    secretaresse HAP 

 
Calamiteitencommissie 

Richard Harting 

Marjon Fortuin 

Claire Crans 

Bregta Klaassen – ambtelijk secretaris 

Monique Kuunders – ambtelijk secretaris 

Mariska van Voorthuizen  

Jan Arie van Wijngaarden 

Jenneke Jol 

 
Team gespreksaudits  

Melissa van de Burgt  

Aline van den Hee 

Janine Jansen  

Jenneke Jol 

Lisette van der Laar  

José Medema  

Arise van Roekel  

Aleida Schouten  

Martine Thoutenhoofd  

Bemiddelingscommissie klachten 
Richard Woord 
Leonieke Knobben 
Marijke Wilson 
Carin Huizinga (voorzitter)  
Bart Pelzer  
Harma Vos – functionaris klachtenbemideeling 
Arianne Willemsen  
 

VIM commissie 

Rianne Baatenburg-de Jong 

Klaas van der Els  

Jacoba Groenewoud  

Monique Kuunders, technisch voorzitter 

Marjoleine Rikken, lid én ambtelijk secretaris 

Martine Thoutenhoofd   

 

Team interne audits 2019 
Natascha van Holland  
Rianne van der Craats 
Bionda Roskam en Monique Kuunders 


