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VOORWOORD    
 

Uit ons eerste jaarverslag in 2010:  

 

“ In de komende decennia neemt het aantal ouderen toe en het aantal jongeren af. Steeds meer mensen 

houden er een minder gezonde leefstijl op na; dit resulteert in meer mensen met een chronische ziekte 

(vaak met co morbiditeit). Door medisch/technische ontwikkelingen nemen behandelmogelijkheden toe. Er 

zijn minder mensen beschikbaar voor de zorgarbeidsmarkt.  

Dit alles legt een forse druk op de betaalbaarheid van de zorg en vraagt een andere organisatie van de zorg. 

 

Nieuwe samenwerkingsverbanden tussen patiënt, verzekeraar en zorgaanbieder zijn nodig om de stijgende 

en veranderende zorgvraag in goede banen te leiden.  

Stichting Gezondheidscentrum De Groene Hoven wil zo’n nieuw samenwerkingsverband zijn.  

De stichting is van mening dat een goede georganiseerde eerstelijnszorg, die adequaat verwijst naar de 

tweedelijnszorg en goed samenwerkt met de publieke gezondheidszorg, één van de belangrijkste 

oplossingen is.  

De ideale eerstelijnszorg kenmerkt zich door: 

 uit te gaan van gezondheid i.p.v. ziekte, 

 uit te gaan van de eigen kracht van mensen zelf (of hun partner/verzorgers); 

 uit te gaan van de eigen levenssituatie en keuze(mogelijkheden) van de patiënt; 

 praktijkvoering in de buurt van de patiënt; 

 duurzame (levensloopbestendige) vertrouwensrelatie; 

 een wijk/buurtgericht oriëntatie. 

 

Veel vragen die aan de eerstelijnszorg worden gesteld zijn enkelvoudig. Deze vragen weinig 

multidisciplinaire afstemming. Door de genoemde ontwikkelingen komen er steeds meer zorgvragen die 

een multidisciplinaire aanpak vragen. Het gaat om afstemming tussen professionals én om een onderling 

afgestemd aanbod, op maat gesneden voor de zorgvraag van de patiënt. Geïntegreerde eerstelijnszorg gaat 

verder dan multidisciplinaire samenwerking en vraagt een programmatische samenwerking tussen 

hulpverleners en patiënt. Bij de ontwikkeling van een dergelijke programmatische aanpak kan gebruik 

gemaakt worden van landelijke beschikbare 

zorgstandaarden. Een zorgstandaard vertaald worden 

naar een lokaal zorgprogramma.  

 

Naast de epidemiologische en zorginhoudelijke 

ontwikkelingen zijn patiënten ook klanten en 

verzekerden. Zij verlangen goede service, bereikbaarheid 

en informatievoorziening. De klant serieus nemen en 

weten hoe zij de zorg ervaren, levert een belangrijk 

bijdrage bij het bieden van een moderne en aantrekkelijke 

eerstelijnszorg.                                                                                                          De groene hoven in 2010 

                                                                                                                            

Voor de disciplines van Stichting Gezondheidscentrum De Groene Hoven vormen deze ontwikkelingen het 

vertrekpunt om samen een goed zorgaanbod te ontwikkelen. Dit eerste jaarverslag beschrijft de stappen 

die in 2010 daarvoor zijn gezet. “  
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In 2017 is het dan eindelijk zover:  

 

De Groene Hoven is een feit; 3 huisartspraktijken onder 1 dak met fysiotherapie, apotheek, wijkzorg, 

podotherapie en diëtiek. ELSA van 5 naar 2 locaties.  

Op 1 januari droeg huisarts Kranenburg zijn praktijk over aan huisarts Lubbers-Jacobs, en in de eerste 

maanden van 2017 vonden een aantal nieuwe disciplines onderdak in het centrum: ergotherapie, 

consultatie bureau, prikpunt huisartsen laboratorium, basis GGZ en 2
e
 lijns GGZ. De 2e huisartspraktijk 

doorliep met succes de NHG praktijk accreditatie en voor de laatste 2 praktijken werden de 

voorbereidingen getroffen. In 2018 zullen alle ELSA praktijken geaccrediteerd zijn.  

Alle voorbereidingen ten spijt is er in de integratie van de 3 samenwerkende huisartspraktijken veel werk 

en tijd gaan zitten, en pas bij daadwerkelijke samenwerking onder 1 dak bleek hoe groot de 

praktijkverschillen tussen de 3 praktijken waren. Hierop zijn uitgebreide verbeter en integratie trajecten 

ingezet om tot één huisartspraktijk die voldoet aan de ELSA visie te komen. Ook in de komende jaren zal 

hier nog veel energie en tijd in geïnvesteerd moeten worden. Al zijn de stappen die gemaakt zijn groot.  

2017 was ook het jaar van verkenningen in de wijk met Wijkpunt, contacten wijkraad, Stimenz, het sociaal 

wijkteam en een gezamenlijke presentatie als centrum op de festiviteiten rond de opening van het 

plantsoen Kerschoten. In mei was er een feestelijke opening door Wethouder Paul Blokhuis en een zeer 

goed bezochte open dag.  

 

De structuur van ELSA werd iets aangepast aan de nieuwe situatie. Er zijn een aantal werkgroepen 

opgeheven en een aantal projectgroepen ontstaan na een succesvolle heisessie waarbij alle ELSA 

aangeslotenen samen het ‘laaghangend fruit’ plukten om tot onderlinge samenwerkingsafspraken te komen 

rond thema’s die we in de komende jaren uit de synergie van onze gezamenlijke locatie kunnen halen.  

Hiermee is de aanzet van het jaarverslag 2010 weer actueel: voor de zorg in de wijken rondom ons hebben 

we innovatieve en aansluitende zorg projecten binnen handbereik in 2018. U leest hierover in het voor u 

liggende verslag. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mocht u bij het lezen van dit jaarverslag vragen of opmerkingen hebben, dan nodig ik u uit deze via 

onderstaande contactgegevens kenbaar te maken. 

 

Karel Hoffmans,  

Voorzitter ELSA 

choffmans@groenehoven.nl  

  

mailto:choffmans@groenehoven.nl
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1. DE ORGANISATIE - STICHTING ELSA 

 Stichting Eerstelijns Samenwerking Apeldoorn 

 

1.1  Visie en missie 
 
Visie 
Eerste Lijns Samenwerking Apeldoorn – ELSA - biedt goede, innovatieve en samenhangende 
eerstelijnsgezondheidszorg aan de mensen in de wijk door professionele samenwerking tussen 
zorgverleners.  
 
Missie 
Het aanbieden van laagdrempelige zorg zo dicht mogelijk bij huis en in goede afstemming met de tweede 
lijn. Binnen ELSA werken verschillende disciplines structureel met elkaar samen, waarbij de huisartsen de 
‘spil’ zijn. De geïntegreerde zorg richt zich op de kwaliteit van zorg en houdt rekening met de behoefte, 
voorkeuren en leefomgeving van de mensen in de wijk. De dienstverlening van ELSA sluit optimaal aan bij 
de populatie en de specifieke zorgbehoeften in de wijk. 
 
 

1.2  Patiëntenpopulatie 
 
Het samenwerkingsverband kent in 2017 de volgende deelnemers:  

 Huisartsenpraktijk Hoffmans 

 Huisartsenpraktijk Lubbers 

 Huisartsenpraktijk Verhagen en Visser 

 Huisartsenpraktijk Van den Berg; 

 BENU Apotheek De Groene Hoven; 

 FysioMare, praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en medische training 

 Dietheek Apeldoorn 

 Podotherapie Hurenkamp 

 Thuiszorgorganisatie de Zorgmensen 

 Zeker Thuis, praktijk voor ergotherapie; Selma Sari, ergotherapeut 

 

 
In 2017 is het gezondheidscentrum uitgebreid met nieuwe disciplines / partners;  

- het consultatiebureau 

- Prikpost Laboratorium Gelre Ziekenhuis 

- Mindfit basis GGZ  

- Irma Janssen 2
e
 lijns psychotherapeute 
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Aantal ingeschreven patiënten bij de 4 huisartsenpraktijken op 1 januari 2017: 9047 
 
Leeftijdsopbouw patiënten ELSA huisartsenpraktijken  
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1.3   Organisatiestructuur  

 

Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van het samenwerkingsverband is een 

organisatiestructuur met een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.  

Na de voltooiing van het gezondheidscentrum is de structuur van ELSA aangepast. Commissies en 

werkgroepen zijn geëvalueerd en aangepast. De mogelijkheid voor het oppakken van zorginhoudelijke 

projecten is nu groter.  

Er zijn in mei en juli 2017 HEI-dagen georganiseerd met een extern adviseur, om te brainstormen over de 
nieuwe situatie van ELSA met de huisvesting onder 1 dak en de toekomstverwachtingen van de 
aangesloten praktijken / zorgverleners. O.b.v. ideeën die tijdens deze HEI-dagen naar boven kwamen zijn 
diverse multidisciplinaire projecten gestart.  
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Organogram voor de HEI-dagen: 

 
  

Bestuur ELSA 

Commissie Zorginhoud Dagelijks Bestuur 

Commissie Communicatie 

Managementondersteuning 

Commissie Bereikbaarheid 

Commissie Registratie 

Werkgroep GGZ 

Werkgroep Accreditatie 

Werkgroep Ouderenzorg + 

Valpreventie 

Werkgroep Website Commissie Financiën 

Werkgroep  officiële opening 

gezondheidscentrum 

ELSA Huisartsenoverleg 

ELSA Assistentenoverleg 
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Organogram na de HEI-dagen – geïmplementeerd in september 2017 
 
 
 

 
 
Bestuur 

Het Algemeen Bestuur vertegenwoordigt de Stichting en is gerechtigd tot het sluiten van contracten en 

aansluitovereenkomsten met derden. Het bestuur heeft een beleidsbepalende functie. Zij neemt besluiten 

over het beleid op korte en lange termijn op strategisch, zorginhoudelijk, organisatorisch en financieel 

gebied, conform de vastgestelde besluitvormingsprocedure.  

Het bestuur bestaat uit vijf leden en wordt ondersteund door GEZ-consulenten. De leden zijn professionals 

vanuit de kerndisciplines van de stichting. Deze personen hebben zitting in het bestuur zonder last of 

ruggespraak.  

 

 Dhr. C.F.M. Hoffmans, huisarts en voorzitter; 

 Mevr. D. Lubbers, huisarts en inkomend penningmeester (per 1 juli 2017); 

 Dhr. J. Kranenburg, huisarts en penningmeester tot 1 juli 2017 

 Dhr. J.G.M.J. Hazes, fysiotherapeut en secretaris; 

 Mw. H.M. de Koning, apotheker en algemeen lid; 

 Dhr. M.K. van den Berg, huisarts en algemeen lid.  

 

  

Bestuur ELSA 

Commissie Zorginhoud Dagelijks Bestuur 

Commissies  

 Communicatie 
 Financiën             

Managementondersteuning 

Projectgroepen 

 Valpreventie / val-poli 

 Benzodiazepinegebruik / 

slaap 

 Wigexcisie / partiele 

nagelextractie 

 Gezamenlijk diabetes 

voetenspreekuur 

 PATZ 

 Depressie en bewegen 

 Lifestyle interventie 

 Wondpoli / wondzorg 

 Ouderen en eenzaamheid 

 Sociale (zorg)kaart 

 Diagnostiek 1
e
 lijn 

 Mantelzorg 

 Polyfarmacie en 

herhaalreceptuur 
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Managementondersteuning 

Het bestuur wordt ondersteund door GEZ consulenten / -coördinatoren van HOOG (Huisartsen Organisatie 

Oost Gelderland). De consulenten mevr. I. Gering en E. Buiting worden ingehuurd van HOOG voor het 

(operationeel) management van ELSA. Zij coördineren de ontwikkeling en implementatie van 

multidisciplinaire zorgprogramma’s en ondersteunen het Dagelijks Bestuur. Zij worden hierin ondersteunt 

door W. Groen, praktijkmanager van de Groene Hoven. Daarnaast is S. van Duijnisveld ingehuurd als 

interim manager via Hoog voor contracten, begeleiding en integratie personeel huisartspraktijken. 

.  

Commissies 

Commissie Zorginhoud  

 Mw. H.M. de Koning, apotheker; 

 Mw. J.E.C.M. Verhagen, huisarts, bestuurslid en voorzitter commissie; 

 Dhr. J.G.M.J. Hazes, fysiotherapeut, namens de aangesloten paramedische maatschappen; 

 Mw. A.C. Wijgman, manager Thuiszorg De Zorgmensen; 

Het bestuur wordt zorginhoudelijk geadviseerd door de Commissie Zorginhoud. Zij geeft zwaarwegende 

adviezen over het zorgbeleid aan het bestuur. De adviezen en reacties van de Commissie Zorginhoud 

worden door het bestuur meegenomen in haar beleidsbesluiten. 

 

De commissie Zorginhoud heeft de volgende taken en bevoegdheden:  

 Ontwikkelt een beleidsplan voor te ontwikkelen multidisciplinaire zorgprogramma’s en 

prestatieafspraken op basis van de zorginhoudelijke afspraken op hoofdlijnen die zij van het bestuur 

ontvangt; 

 Geeft advies aan het bestuur over de inhoud van de ontwikkelde zorgprogramma’s en toetst nieuw te 

ontwikkelen zorg(-programma’s) op haalbaarheid en slagingskans.  

 Signaleert knelpunten in de implementatie en kwaliteitsverbetering van de zorg(-programma’s) en geeft 

voorstellen voor verbetering aan; 

 Gaat met het bestuur in gesprek over de hoofdlijnen van het algemene beleid m.b.t. de doelmatige, 

patiëntgerichte en kwalitatief verantwoorde eerstelijnszorg van het samenwerkingsverband en over de 

hoofdlijnen van het beleid ten aanzien van de organisatie en bedrijfsvoering van de stichting; 

 Doet een voordracht voor de invulling van de bestuurszetels van de professionals in het bestuur. 

 Doorontwikkeling van de website voor het gezondheidscentrum breed. 
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Commissie Communicatie: 

 Dhr. J.G.M.J. Hazes, fysiotherapeut, bestuurslid en voorzitter commissie; 

 Mw. Y. Visser, huisarts; 

 Mw. H.M. de Koning, apotheker; 

De opdracht van de commissie is het communicatieplan te realiseren. Hieronder valt het organiseren van 

thema- en netwerkbijeenkomsten en interne- en externe communicatie door middel van o.a. 

nieuwsbrieven, narrowcasting, website, etc. 

 
Commissie Financiën: 

 Mevr. D. Lubbers, huisarts en inkomend penningmeester (per 1 juli 2017); 

 Dhr. J. Kranenburg, huisarts en penningmeester tot 1 juli 2017 

 Dhr. J. Schreuder, accountant van Schreuder Consultancy; 

Opstellen van een jaarlijkse begroting en samenstellen van de jaarrekening ter verantwoording van het 

gebruik van de GEZ-gelden.  

 

Werkgroep Ouderenzorg: 

 Mw. J. Verhagen, huisarts en voorzitter werkgroep 

 Dhr. W. van der Maas, geriatrie fysiotherapeut. 

 Mw. B. Bout, wijkverpleegkundige 

 Mw. L. van Gogh, kwaliteit verpleegkundige 

Deze groep is van start gegaan met het in kaart brengen van de groep kwetsbare ouderen, om vandaaruit 

een gepersonaliseerd zorgprogramma te ontwikkelen.  

 

Verder is uit bovenstaande werkgroep de werkgroep Valpreventie ontstaan, deze bestaat uit: 

 Dhr. W. van de Maas, geriatrie fysiotherapeut 

 Mevr. D. Lubbers, huisarts 

 Mevr. A. Rutten, POH-S 

Zij zijn in het najaar van 2017 van start gegaan met het ontwikkelen van een protocol rondom valpreventie, 

met als uiteindelijk doel een valpoli te kunnen opzetten.  

 

Werkgroep GGZ:  

 Mw. J. Verhagen huisarts en voorzitter werkgroep; 

 Dhr. F. Clignet, POH GGZ; 

 Mw. M. Bazen, POH GGZ 

 Mw. J. van het Erve, POH GGZ 

De werkgroep heeft zich gericht op het updaten van het verouderde depressieprotocol en het toepasbaar 

maken voor de nieuwe situatie van GC de Groene Hoven. 

 

 

Werkgroep Accreditatie: 

 Mw. J. Verhagen, huisarts en voorzitter werkgroep; 

 Mw. W. Groen, assistente en ELSA ondersteuner 

De activiteiten van deze werkgroep zijn in 2017 overgeheveld naar de huisartsenpraktijk de Groene Hoven 

en Amphion. Daarmee zal de werkgroep als zodanig niet meer terugkomen onder het GEZ.  
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Werkgroep Website: 

 Dhr. C. Hoffmans, huisarts, bestuursvoorzitter en voorzitter werkgroep 

 Dhr. J. Kranenburg, huisarts, bestuurslid-penningmeester  

 Dhr. J. Hazes, fysiotherapeut, bestuurslid 

 Mw. W. Groen, doktersassistente 

De activiteiten van de ze werkgroep zijn ondergebracht bij de commissie Zorginhoud, waarmee de 

werkgroep als zodanig is opgeheven. Daarbij is er een website ELSA ontwikkeld, echter is de opdracht om 

tot een voor het gezondheidscentrum brede website te komen neergelegd bij commissie Zorginhoud en 

zal in 2018 via de huisartsen verder worden opgepakt. 

 
Projectgroepen 

Tijdens de heidagen is er met alle praktijkhouders en praktijkmanagers een brainstormsessie geweest over 

welke onderwerpen we in de komende tijd gezamenlijk op kunnen pakken en ontwikkelen tot 

zorgprogramma’s die voor de aansluiting met de wijk belangrijk zijn. (zie bijgevoegde tabel 1). Hierop zijn 

projecten gedefinieerd, waarvoor in het najaar van 2017 projectgroepen zijn aangesteld. (zie tijdslijnen, 

tabel 2) 

 

 

Tabel 1. 

Project / idee ingebracht op de Heidagen door de deelnemers  In tijdlijn 
Reden niet in 

tijdlijn 

1e lijns diagnostiek zoals echo ja is 'diagnostiek 1e lijn" 

Hoe ondersteuning rondom mantelzorger vormgeven? ja   

Gezamenlijke diagnostiek rondom houding & bewegingsapparaat ja is 'diagnostiek 1e lijn" 

Lobby bij -, overleg met gemeente en zorgverzekeraar (zie ook 5) nee doorlopende activiteit 

Positieve lobby nee doorlopende activiteit 

PATZ-overleg + ouderen voor centrum (zie aanvulling Michiel) ja   

Wigexcisie (wat nu naar 2e lijn gaat) ja   

Bekkenbodem spreekuur (fysio en ha) nee 
Niet de expertise van 

Fysiomare 

Gezamenlijk patiënten zien ja   

Wondzorg in praktijk met wondverzorger (zie ook 46) ja   

Lifestyle interventie programma’s ja   

Avond- en/of weekendspreekuur nee later 

Meer apps introduceren => zelfmanagement en digitalisering nee ICT 

Zelfcontrole voor ouderen, 2020 nee   

Valpoli in de wijk ja   

Minder vergadertijd / efficiënt omgaan met de tijd / planning & 
afstemming 

nee doorlopende activiteit 

Gezamenlijke zorginkoop nee praktijkactiviteit 

Bekkenbodem / ja   

De specialist in ons centrum ja   

1,5 lijns zorg ja   

Wijkraad contacten nee 
Communicatie / 

doorlopende act. 

Voetklachten spreekuur (podo en POH?) ja   

Benzo + slaap spreekuur (i.s.m. POH-GGZ) ja   
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Burnout-spreekuur (i.s.m. poh-GGZ en fysio) ja   

Spoedspreekuur huisarts samen nee Huisartsenzorg 

Gedragsproblemen kinderen (i.s.m. orthopedagoog/CJG, fysio, 
huisarts) 

nee geen ELSA doelgroep 

Spreekuur plasklachten (door hao en fysio) nee Niet de expertise  

Wijkscan opstellen? nee Eenmalige actie 

Siilo for all nee ICT 

Nieuwsbrief extern nee Communicatie 

Iedereen in promedico na toestemming patiënt? nee ICT 

Zorgkaart verbeteren, duidelijker maken, functies verhelderen  ja   

Verjonging pat.populatie: Stukjes in krant, flyeren, informatie. bij 
kinderdagverblijf, snoepautomaat APO. 

  Communicatie 

Mantelzorgondersteuning vanuit ontmoetingsplek ja   

MDO digitaal nee ICT 

ICT rondom valanalyse, deskundigheid nee ICT 

Consolideren (oppakken bestaande plannen) nee Doorlopende activiteit 

Financiering? Projecten voor de wijk nee Doorlopende activiteit 

Lobby in Gelre / Klimmendaal voor te verhuren ruimtes nee dGH management 

Afspraken en planning polyfarmacie nee Apotheek 

xx     

Beweegprogramma depressie ja   

Recepten aanvraag/herhalingen eenduidig nee Apotheek 

Gemaakte afspraken aanhouden nee doorlopende activiteit 

xx     

Werkafspraken wondverzorging maken ja   

Afspraken POH o.g.v. voetcontrole om DM naar hoger plan te tillen ja   

xx     

Digitale uitwisseling medicijnlijsten thuiszorg nee ICT 

xx     

Wie is Wie en kunde en kennis (duidelijk overzicht) ja   

Werkafspraken m.b.t. valanalyse & risicoanalyse ja   

Digitale gegevens uitwisselen nee ICT 

Ouderenconsulent regelen/financieren nee   

GGZ afstemmen nee   

Ouderen en stemming ja   

lifestyle ja   

Inhalatie en diabetes, hulpmiddelen vastleggen nee   

xx     

Preventie en voorlichting met wijkcentrum ja   

‘Welzijn op recept’ menu? ja   
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TABEL 2: 
 

  
2017 

Augustu
s 

September  Oktober November 
Decem-

ber 

 
  

  
    

valpreventie / 
Valpoli  

inventarisatie 
in de praktijken 

valpreventie in 
kaart brengen 

substitutieproject schrijven valpoli / 
protocol valpreventie schrijven  

  

benzo +slaap 
   

project draaien  
Patiënten 
selectie 

wig excisie/partiële 
nagelextractie      

voetklachten s.u. 
     

PATZ mail uit 
eerste 
bijeenkomst 

      

lifestyle/interventi
e 

  
   

Inventari- 
seren 

bewegen bij 
depressie    

Depressie ZP updaten   

Wondpoli/ -zorg   
  

zorgprogramma schrijven 

ouderen en 
eenzaamheid   

project 75+ draaien    
ptn 75+ 
screenen 

Zorgkaart   
Uitleg + besluit 
Vilanskaart 

  ontwerp kaart 
PvA 
opstellen 

diagnostiek eerste 
lijn 

    
 

samenwerking onderzoeken 
Inventari- 
seren 

1,5 lijns zorg      
  

  

Mantelzorg     
inventarisatie-
bijeenkomst 

  
Projectpla
n 
opstellen 

Burn out 
   

    

polyfarmacie en 
herhaalreceptuur 

    stand van zaken     

  
Het ontwikkelen- en verbeteren van de geïntegreerde eerstelijnszorg gebeurt door de projectgroepen, deze 

worden geleid en gecoördineerd door de GEZ-consulenten.  

Per project wordt een multidisciplinaire werkgroep ingesteld met de volgende taken:  

- Het ontwikkelen van het multidisciplinair zorgprogramma of project; 

- Het voorbereiden van de implementatie;  

- Het (half-)jaarlijks toetsen en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van geleverde zorg en de 

organisatie daarvan, zoals beschreven in het betreffende zorgprogramma. 

Een projectgroep bestaat uit: 

- Professionals uit het samenwerkingsverband ELSA.  

- GEZ-consulent, voor de organisatie van het projectgroep overleg en het proces van ontwikkelen, 

implementatie en registratie van zorgprogramma’s/projecten.  

- In de projectgroep draagt ieder lid verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de inbreng van de eigen 

discipline en is men gezamenlijk verantwoordelijk voor de afstemming van de zorg tussen de 

disciplines.  
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Aan de hand van bovenstaande tijdslijnen zijn de eerste projectgroepen al van start gaan. Echter met de 

kennis van nu bleek deze planning te ambitieus. Hierop wordt dan ook begin 2018 aanpassingen in 

gemaakt.  
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2.  ACTIVITEITEN IN 2017 
 

2.1  Ketenzorg DM, COPD en CVRM 

De zorgprogramma’s DM, en CVRM/secundaire preventie worden door de huisartsen gecontracteerd via 

de Zorggroep Apeldoorn. De zorg voor COPD patiënten is niet gecontracteerd met de Zorggroep, er is wel 

een categoraal spreekuur voor COPD patiënten bij de POH’s van de huisartspraktijken waarbij dezelfde 

kwaliteit van zorg wordt geleverd en de registratie onder toezicht staat van de ELSA registratie assistente. 

Voor de zorg voor CVRM/primaire preventie in de huisartspraktijken wordt een categoraal spreekuur 

ontworpen en staat de registratie ook onder toezicht van de ELSA registratie assistente.  

 

2.2 Commissie Ouderenzorg  

Vanuit deze commissie is in 2017 in de wijk een bijeenkomst “met vallen en opstaan oud worden in 

Apeldoorn” georganiseerd rondom het thema kwetsbare ouderen. Doel van deze bijeenkomst was om de 

discussie op gang te brengen hoe om te gaan met de kwetsbare oudere in de wijk en welke 

zorgprofessional samen regie moeten gaan voeren. Daarnaast samen op zoek te gaan naar de 

mogelijkheden hoe onderlinge communicatie en afstemming rondom de patiënt te ontwikkelen. Hierbij was 

naast de ELSA professionals ook een brede vertegenwoordiging van gemeente, wijkteams, netwerk en 

huisartsen vertegenwoordigt.  

Met de uitkomsten uit deze bijeenkomst is de werkgroep in de zomer zich gaan oriënteren op 

mogelijkheden rondom OZO-verbindzorg als antwoord op de vraag hoe onderlinge communicatie en 

afstemming rondom de patiënt te ontwikkelen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een vervolg bijeenkomst 

“Verbonden oud worden in Apeldoorn Noord” waarbij OZO-verbindzorg werd gepresenteerd. 

Uiteindelijk zijn van hieruit de gesprekken met partners als gemeente, wijkzorg, sociaal domein ontstaan 

om gezamenlijk te zoeken naar de mogelijkheden tot implementatie. 

Gelijktijdig ontstond vanuit deze commissie een werkgroep die zich bezig heeft gehouden met valpreventie 

en de basis heeft onderzocht voor de ontwikkeling van een valrisicopoli. Dit onderwerp is uiteindelijk bij de 

HRA aangeboden als substitutieproject. In 2018 zal de werkgroep zowel de valpreventie als project verder 

uitwerken alsmede de mogelijkheden rondom implementatie van een valrisicopoli onderzoeken. 

 

 

2.3  InterGEZ overleg  

In maart 2017 hebben de GEZ-consulenten een ‘interGEZ-overleg’ geïnitieerd. Bij dit interGEZ-overleg 

sloten de voorzitters van de 3 GEZ-en te Apeldoorn aan samen met praktijkmanagers van de huisartsen. 

Doel van de deze bijeenkomst was om daar waar mogelijk gezamenlijk op te trekken, uitwisseling 

programma’s c.q. kruisbestuiving daar waar mogelijk en om van elkaar te leren, hoe nieuwe projecten te 

initiëren, hoe te implementeren.  

 

2.4  Feestelijke opening gezondheidscentrum de Groene Hoven 

Op vrijdag 24 maart heeft wethouder Paul Blokhuis gezondheidscentrum De Groene Hoven officieel 

geopend in het bijzijn van medewerkers van de ELSA en genodigden. De officiële opening werd gevolgd 

door een open huis op zaterdag 25 maart. Tijdens het open huis waren alle patiënten, buurtbewoners en 

andere belangstellenden welkom. Alle praktijken hebben de deuren van voor naar achteren open gezet, 

waardoor belangstellenden dé kans kregen om eens te zien wat er allemaal gebeurt achter deuren die 

normaal gesproken gesloten zijn. Daarbij werden er diverse leuke activiteiten georganiseerd voor jong en 

oud, was er feestelijke muziek. Er was veel belangstelling voor innovaties (zoals een robot en apotheek 

uitgifte automaat) en presentaties ( door o.a. dietiek en de poppen dokter) 

 

2.5  Patz overleg:   

Het Patz-overleg werd structureel 6 wekelijks MDO gehouden met huisarts – wijkverpleegkundige met 

kaderarts palliatieve zorg.  
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2.6  Voortgang ELSA activiteiten 

 

Prestatieveld Prestatie 

 

Actie 

Indicatoren 

chronische zorg 

 

 

Verbeteren van de 

registratie in alle 

huisartsenpraktijken 

 

 Elk kwartaal worden de patiënten- lijsten 

gedraaid per praktijk en bekeken door de 

praktijkverpleegkundige. 

 Organiseren van een gezamenlijke 

nascholing voor alle medewerkers van de 

huisartsenpraktijk 

 Draaiboek ontwikkeld voor het KIS; t.b.v. 

registratie van chronische zorg 

 Uit de registraties wordt de 

managementinformatie gehaald voor 

onderhoud en opstarten andere 

zorgprogramma’s  

 

Service- en 

patiëntgerichtheid 

en accreditatie 

NPA Accreditatie 

 

 Afstemmen van de protocollen en 

beschreven werkwijzen tussen de 

huisartsenpraktijken 

 Amphion is geaccrediteerd 

 de Groene Hoven praktijk Verhagen 

Visser is na de verhuizing geaccrediteerd 

 FysioMare is gecertificeerd en een 

pluspraktijk 

 De Groene Hoven praktijken Hoffmans en 

Lubbers werken aan accreditatie in 2018 

 Bij de apotheek is de uitgifte automaat 

apotheek definitief geplaats 

 Gezamenlijk zien huisarts/fysio patiënten 

 Overleg huisarts /consultatie bureau  

 Overleg huisarts / wijkzorg / apotheek 

 Bereikbaarheid 

 

 Gebruik van het telefoonsysteem TeleQ 

waarmee de bereikbaarheid voor de 

huisartsenpraktijken op de 2 locaties van 

8.00 tot 17.00 is geborgd. 

 Extra inzet ELSA assistente 

 Digitaal Patiënten Portaal en HRA app 

 

 Meten 

klanttevredenheid 

 In 2017 is het Klanttevredenheid 

Onderzoek Gezondheidscentra (KOG) 

opnieuw uitgevoerd. 

 

Doelmatigheid Voorschrijfindicatoren  Eens in de 6 weken FTO overleg voor de 

ELSA huisartsenpraktijken samen met de 

apotheek. 
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 Polyfarmacie overleg huisarts- apotheek 

 

Doelgroep- en 

gebiedsgerichte zorg 

Zorgprogramma ·- 

Ouderen 

    + Valpreventie 

  

- Ouderen en · 

eenzaamheid 

 

 Voortgang ontwikkeling 

ouderenzorgprotocol; 

 Verschillende casefinding methodieken 

onderzocht 

 Samenwerking met Stimenz, Welzijn op 

Recept, Zorgmensen en Verian. 

 Casefinding, afspraken m.b.t. signalering 

 Stroomschema gemaakt 

GGZ Zorgprogramma GGZ 

- Depressie en 

bewegen 

 

 Aanpast depressieprotocol 

 Stroomschema’s aanpassen naar huidige 

situatie GC de Groene Hoven 

 Beweegprogramma’s uitwerken voor de 

verschillende fasen van depressie. 

 Uitbouw gebruik EHealth. 

Overig Communicatie  Uitgeven van een Nieuwsbrief voor de 

aangesloten zorgverleners 

 Organiseren Thema- en netwerk- 

bijeenkomsten 

 Narrowcasting gerealiseerd in de Groene 

Hoven en Amphion 

 Enquête over parkeren/ nieuwe 

parkeerplaatsen 

 voorbereiding nieuwe website, ondanks 

uitgebreide voorbereiding niet gelukt met 

huidige provider tot goede afspraken te 

komen. In 2018 wordt dit voortgezet. 

 

Overig ICT 

 

 

 

 

 

  

 Gebruik van een keteninformatiesysteem 

voor DM, COPD, CVRM en ouderen 

 Maken van rapportages uit VIP Live 

 Gezamenlijk NAS beheerssysteem voor 

beide locaties en alle ELSA disciplines 

gerealiseerd 
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2.7  Klanttevredenheidonderzoek 

Begin 2017, na de verhuizing naar Gezondheidscentrum de Groene Hoven, is de KOG (Klanttevredenheid 

Onderzoek Gezondheidscentra) van Amicura opnieuw uitgevoerd. De uitkomsten zijn positief.  

 Totaal score* 

Bejegening 9.5 

Privacy 8.0 

Responsiviteit 9.1 

Persoonlijke aandacht 8.4 

Effect behandeling 7.9 

           *Gemiddelde scores per onderwerp (herschaald naar 10-puntschaal) 

 

De fysiotherapie en de apotheek hebben een continue meting voor patiënttevredenheid.  
 

De gemiddelde beoordeling in 2017 is voor FysioMare een 8.9 gemeten over bijna 300 patiënten.  

Patiënten uitten hun tevredenheid vooral over de goede praktijkruimte, de deskundigheid van de 

therapeuten en de heldere behandelplannen.  

Via het tevredenheidsonderzoek werd maandelijks gekeken naar binnengekomen tips en verbeterpunten. 

Uitkomsten en ingezette verbeteringen zijn afgelopen jaar onder andere geweest: uitbreiding 

parkeergelegenheid, ruimere openingstijden en uitbreiding van specialisaties en therapieën.  

Door continue monitoring en afstemming is het tevredenheidsonderzoek een belangrijke pijler voor het 

optimaliseren van onze zorg.  

 

De apotheek heeft een goede score op deskundigheid en kwaliteit van de advisering. Verbeterpunten voor 

2017 lagen op het gebied van wachttijden en privacy. De wachttijden zijn heel sterk verminderd, vooral 

door de komst van de uitgifte automaat en onze andere werkwijze. De score in het 

klantentevredenheidsonderzoek wat betreft wachttijd voor behandeling is in 2017 gestegen van 13 naar 46. 

De waardering voor de privacy is gestegen van 23 naar 42, maar heeft nog steeds de aandacht. 

De verbeterpunten voor 2018 zijn: 

- Privacy, deze wordt ook na de verbetering nog vaak genoemd als verbeterpunt. 

- Voorraad receptgeneesmiddelen 

- Comfort wachtruimte 

 

2.8 Activiteiten per commissie / werkgroep 

 

In 2017 is het Algemeen Bestuur 7 keer bij elkaar geweest. In de huisartspraktijken is er in 2017 frequent 

afstemmings- en integratie-overleg geweest met en tussen alle disciplines: assistentes, 

praktijkondersteuners en huisartsen.  

 

Commissie Zorginhoud  

In 2017 heeft de Commissie Zorginhoud 3 keer vergaderd. De commissie heeft op basis van de nieuw 

ingebrachte ideeën tijdens de HEI-dagen en de gestarte projecten, prioritering aangegeven en advies 

uitgebracht aan het Dagelijks Bestuur. 
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Commissie Communicatie 

De commissie Communicatie is 6 keer bij elkaar geweest en heeft zich gericht op: 

 Sociale kaart van ELSA; 

 2 x Themabijeenkomst ELSA; 

 Nieuwsbrieven 

 2 x Netwerkborrel voor alle zorgverleners ELSA 

 Narrowcasting / de wachtkamerschermen zijn gerealiseerd 

 Organisatie heisessies in opdracht van het bestuur. 

 

Commissie Registratie 

Deze commissie komt alleen nog ad hoc / op verzoek bij elkaar. In 2017 is met 2 x bij elkaar geweest. De 

onderwerpen gaan o.a. over de juiste registratie van Chronische Zorg en gewenste aanpassingen in 

protocollen gebruikt in de huisartspraktijken. De registratie assistente houdt de registraties onder haar 

controle en levert desgewenst data aan andere werk en projectgroepen. 

. 
 

Commissie Financiën 

De werkgroep bewaakt de financiële situatie van het samenwerkingsverband en stelt de begroting op en 

bewaakt deze. Dhr. Kranenburg is in juli decharge verleend en werd opgevolgd door mw. Lubbers – 

Jacobs.  

 

Commissie Bereikbaarheid  

Implementeren en bewaken van de voortgang van het telefoonverkeer met behulp van TeleQ en het 

borgen van de volledige bereikbaarheid van 08.00 – 17.00 uur. Instellen van een ELSA middagassistente. 

Na verhuizing naar 1 centrum, is deze commissie opgeheven. 

 

Projectgroepen 

 

 Valpreventie / val-poli 

 Benzodiazepinegebruik / slaap 

 Wigexcisie / partiele nagelextractie 

 Gezamenlijk diabetes voetenspreekuur 

 PATZ 

 Depressie en bewegen 

 Lifestyle interventie 

 Wondpoli / wondzorg 

 Ouderen en eenzaamheid 

 Sociale (zorg)kaart 

 Diagnostiek 1e lijn 

 Mantelzorg 

 Polyfarmacie en herhaalreceptuur 

 

Projectplannen zijn per onderwerp toegevoegd in bijlage 1. 
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3.  PLANNEN 2018 
 
In 2018 kan de rust terugkomen in de huisartspraktijken. Iedereen zit op zijn/haar plek. Al is de integratie 
van de 3 huisartspraktijken nog een project dat de nodige aandacht en zorg verdient en ook de 
samenwerking over 2 locaties nog voor uitdagingen zorgt.   
Er kan nu meer aandacht besteed worden aan de zorginhoudelijke, multidisciplinaire programma’s en 
projecten voor de patiënten in het verzorgingsgebied van ELSA. 
 
Er zal ook verder gedacht moeten worden over de toekomst van Stichting ELSA en de positionering in de 
wijk gezondheidszorg.   
Zoals het er nu naar uitziet zal de multidisciplinaire GEZ financiering tot 2021 afgebouwd worden en 
worden vervangen door de monodisciplinaire O&I financiering: de wijkgerichte eerstelijs zorg wordt hierin 
regionaal ontworpen en gefaciliteerd door de regionale huisartsorganisatie HOOG. 
 
In 2018 moeten wij nadenken hoe Elsa deze transitie de komende jaren vorm zal geven en wat de rol van 
Elsa in de O&I financiering zal worden.   
 

 
Geplande acties 
 

 Versterking van de samenwerking van de drie huisartspraktijken in het centrum onderling en  met de 
overige disciplines. 
 

 Profilering  en verbinding zoeken met het sociale en welzijns-domein in de wijk als centrum voor de 
wijkgezondheidszorg.  

 

 Consolideren en multidisciplinair opzetten van bestaande programma’s  en projecten. 
 

 Heisessie voor verder door ontwikkelen van de visie voor ELSA na 2018, en de profilering in de wijk na 
2018. 

 

 Pilot OZO verbindzorg in de wijk .  Met 40 patiënten inclusie 
 

 Integratie van de websites hoed /centrum  en  Elsa integreren 
 

 Accreditatie van alle Elsa huisartspraktijken 
 

 Patz overleg ( wijkzorg/huisarts)  uitbouwen tot MDO palliatieve zorg & geriatrie  met uitbreiding 
Specialist Ouderengeneeskunde en op afroep geriatrisch fysiotherapeut, ergotherapeut en coach voor 
kanker. 

  

 Samen met fysiotherapie, podotherapie en huisartsen investeren in eerstelijns echo diagnostiek. 
 

 Uitbreiding van de POH GGZ uren en groeps behandeling staat hoog op de agenda. 
 

 Pilot gezamenlijk voetenspreekuur voor POH en podotherapeut om patiënten in de Diabeteszorg beter 
te kunnen bedienen. 

 

 Een lang bestaande wens is om avondspreekuren te gaan houden voor meerdere disciplines, maar dit 
is met de huidige financiering nog niet haalbaar. 
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4.  JAARREKENING 2017  

 

4.1 Balans per 31 december 2017 

 

 

(Na resultaatbestemming) 

         

 

Toe- 

        ACTIVA lichting 

 

31-12-2017 

 

31-12-2016 

   

€ 

 

€ 

 

€ 

 

€ 

VASTE ACTIVA A 

        

          FINANCIËLE VASTE 

ACTIVA 

         Lening u/g 

  

90.000 

   

100.000 

  

     

90.000 

   

100.000 

         

  

SOM DER VASTE ACTIVA 

    

90.000 

   

100.000 

          VLOTTENDE ACTIVA B 

        

          Vorderingen en overlopende 

activa 

        Debiteuren 

  

45 

   

22 

  Overige vorderingen en overlopende 

        activa 

  

1.448 

   

            -    

  

   

  

 

1.493 

 

  

 

22 

LIQUIDE MIDDELEN 

    

143.013 

   

166.340 

          SOM DER VLOTTENDE 

ACTIVA 

    

144.506 

   

166.362 

          

          

          

          

          

     

234.506 

   

266.362 

          

          

          

 

Toe- 

        PASSIVA lichting 

 

31-12-2017 

 

31-12-2016 

   

€ 

 

€ 

 

€ 

 

€ 

EIGEN VERMOGEN C 

        Reserves 

    

21.250 

   

98.149 

          

          KORTLOPENDE SCHULDEN 

EN  

         OVERLOPENDE PASSIVA   D 

        Crediteuren 

  

74.335 

   

25.094 

  Overlopende passiva en overige 

schulden 

 

138.920 

   

143.118 

  

     

213.256 

   

168.212 
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          4.2 Winst- en verliesrekening over 2017 
 

       

         

         

         

  

2017 

 

2016 

  

€ 

 

€ 

 

€ 

 

€ 

         Netto-omzet 

   

204.971 

   

204.047 

Kostprijs van de omzet 

   

41.412       43.311 

Bruto winst 

   

163.558 

   

160.736 

         

         Bedrijfskosten 

        Zorgontwikkeling Integratie en 

Samenwerking 69.904 

   

72.311 

  Communicatie 

 

2.640 

   

8.971 

  Personeel 

 

109.221 

   

84.931 

  Bestuur 

 

29.206 

   

38.614 

  Huisvestingskosten 

 

3.097 

   

1.198 

  Kantoorkosten 

 

6.318 

   

5.956 

  Algemene kosten 

 

1.866 

   

2.070 

  Financiële dienstverlening 

 

3.208 

   

3.556 

  

  

  

   

  

  Som der bedrijfskosten 

   

225.458 

   

217.607 

         Buitengewoon resultaat 

   

-15.000 

   

-45.000 

         Jaarresultaat 

   

-76.899 

   

-101.871 

         Uitkomst financiële baten en lasten 

       

  

    

  

    Resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening 

       vóór belastingen 

   

-76.899 

   

-101.871 

         

  

  

 

  

 

0 

 

  

    

0 

   

0 

  

   

  

   

  

Resultaat vóór belastingen 

   

-76.899 

   

-101.871 
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BIJLAGEN  - 13 Projectplannen  - startdocumenten 2017   
 
 

Titel:  1,5 lijnszorg (=toekomstmuziek?) 
Project horizontaal verwijzen (= maak gebruik van elkaars expertise) 

Project kaderartsen in praktijk (=specialistisch kennis in praktijk) 
Bekkenbodem-spreekuur 

Bestandsnaam: 20170802 Projectplan 1,5 lijnszorg.docx 

Datum opgesteld: 2 augustus 2017 

Projectleider: huisarts  

Projectleden: fysiotherapeut  FysioMare 

fysiotherapeut  

GEZ-coordinator:   

Doelstelling: 

Wat willen we bereiken?  Over 1 jaar hebben we spreekuren met extra expertise van 
kaderhuisartsen op de praktijk (in 2018 gaat huisarts horizontaal verwijzen naar kaderarts…..) 
Mogelijkheid dat we zelfs kaderarts naar ons centrum halen.  
Over een half jaar is er een pilot (bv. Met schouder-knie), in december evaluatie hiervan. Begin 2018 
instromen in 1,5 lijns project. 

Welke patiëntenpopulatie?   Minder verwijzen naar 2e lijn (kosten, eigen risico) 

Beweging/sport -> + fysio op 1 spreekuur 
Gynaecologie/urologie -> + fysio op 1 spreekuur 
COPD, CVRM, DM - > POH/huisarts op 1 spreekuur 
Bij voldoende aanbod SPU, eventueel specialist in 1e lijn uitnodigen ( =ELSA activiteit) 

Plan van Aanpak:   

- Karel gaat eerst strategische verkenning doen  
- Identificatie patiëntgroepen  
- Pilot met 5 patiënten per groep, SMART: 1 schouder huisarts/fysio, 2 knie huisarts/fysio  
- Identificatie extra expertise hier in huis (fysio, thuiszorg, huisartsen) die overstijgend is 

Begroting:  

 

Overige/aanvullende informatie: 

Als er voldoende patiëntaanbod is zouden we een spreekuur met specialist kunnen instellen. Deze 
nodigen we uit en betalen hem per uur. In kader project in te dienen bij te huren 

Planning:  

Fase:   Actie:  Periode:  afgerond:  

Definitiefase Oktober 2018, aanvullend op diagnostiek 1e 

lijn 

Oktober 2018   

Voorbereidingsfase    
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Titel:  1e lijnsdiagnostiek 

Bestandsnaam: 20170802 Projectplan 1e lijnsdiagnostiek.docx 

Datum opgesteld: 2 augustus 2017 

Projectleider: geriatrie fysiotherapeut 

Projectleden: podotherapeut 

fysiotherapeut? 

- 

- 

GEZ-coördinator:  Ingrid 

Doelstelling: 

Wat willen we bereiken? Over 3 jaar is echografie een diagnostisch middel binnen ELSA. Bij klachten 

aan houdings- en bewegingsapparaat 

Welke patiëntenpopulatie?  Inzetbaar voor totale patiëntenpopulatie 

Beoogde resultaat (-en)? Klachten aan houdings- en bewegingsapparaat (spier/pees) beter in kaart 

gebracht. Specifieker  behandelplan zodat effectiever en meer gericht wordt behandelt. Hierdoor 

lagere kosten, sneller uitslag en meer helderheid rondom klacht. Eerder start met effectieve 

interventie. Patiënt kan in praktijk blijven.  

Plan van Aanpak:   

- Afstemming van zorgbehoeften disciplines. 

- Aanschaf van apparatuur / opleiding van professionals binnen disciplines. 

- Werkafspraken rondom door/terugverwijzing 

Begroting:  

Kosten aanschaf apparatuur “schaften shockwave” 

Opleiding professionals? 

Overige/aanvullende informatie: 

 

 

Planning:  

Fase:   Actie:  Periode:  afgerond:  

Definitiefase Brainstorm/onderzoeken wensen GZC September 2017  

Voorbereidingsfase Financiële haalbaarheid: aanschaf + wegzetten Januari 2018  

Ontwikkelfase Opleidingen volgen Juni 2018  

Implementatiefase Begin zorg/implementatie echo Augustus 2018  

Evaluatie    
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Titel:  Lifestyle interventie 

Bestandsnaam: 20170802 Projectplan lifestyle interventie.docx 

Datum opgesteld: 2 augustus 2017 

Projectleider: geriatrie fysiotherapeut 

Projectleden: diëtist 

-. …… 

 

GEZ-coördinator:   

Doelstelling: 

Wat willen we bereiken? lifestyle interventie met groep diabeten middels beweegprogramma met 

fysio, diëtist en POH-GGZ. 

Welke patiëntenpopulatie? 1 consult, 1 afgestemd plan. Minder belasting voor patiënt. Minder 
complexe wonden en snel herstel 

Beoogde resultaat (-en)? In ieder geval middels flyer en narrow casting. Duidelijke 
positionering van onze visie op de zorg. hoe houden we elkaar goed op de hoogte en informeren we 
elkaar in het proces. Op welke criteria kun je doorverwijzen. 

Plan van Aanpak:   

- Uitzoeken van de prestatie-indicatoren. 
- Uitzoeken van vergoedingen. 

- Oktober 2017 duidelijke definiëring doelstelling, protocol opstellen (= oude bijwerken?) 

- In januari 2018 starten en naar buiten presenteren. 

Begroting:  

Minimaal 6 patiënten nodig. Verder inzichtelijk maken wat we gaan doen qua financiering en 

aanbod. 

Overige/aanvullende informatie: 

- Linda start in Deventer in het voorjaar en het najaar. Dit als voorbeeld gebruiken voor ELSA 

Planning:  

Fase:   Actie:  Periode:  afgerond:  

Definitiefase Onderzoeken financiering en indicatoren September 2017  

Voorbereidingsfase Programma plan opstellen/protocol Oktober 2017  

Ontwikkelfase Flyer verspreiden/narrow casting November 2017  

Implementatiefase Programma start Januari 2018  

Evaluatie Evalueren Juni 2018  

 
 
  



Stichting Eerste Lijns Samenwerkingsverband Apeldoorn - ELSA 27 

 

Titel:  Mantelzorg ondersteuning 

Bestandsnaam: 20170802 Projectplan mantelzorg ondersteuning.docx 

Datum opgesteld: 

Datum akkoord:  

2 augustus 2017 

Projectleider: unitleider zorgmensen 

Projectleden: ergotherapeut 

 - HA / POH:  

- Mantelzorgconsulent: verpleegkundige Zorgmensen 

- vrijwilligers? 

GEZ-

coördinator:  

 

Doelstelling: 

Wat willen we bereiken? Bij mantelzorg is bekend wat we vanuit ELSA kunnen bieden 

Welke patiëntenpopulatie?  Mantelzorger binnen onze patiëntenpopulatie 

Beoogde resultaat (-en)? Vroegtijdig herkennen van overbelasting mantelzorger op verschillende 

gebieden: begeleiding, financieel. Snelle doorverwijzing naar juiste discipline (maar ook de 

mantelzorger helpen de weg te vinden).  Minder overbelaste mantelzorgers, Helpen de weg te 

vinden in gezondheidszorg. Groeps-/individuele  gesprekken mantelzorg consulent. Optimale 

samenwerking welzijnsdomein 

Plan van Aanpak:   

- Elkaars kennis/ kunde kennen  

- ter info: Selma kan op huisartsenoverleg vertellen wat de rol van  ergotherapeut hierin kan zijn. 

- Specifieke doelgroepen maken en uitwerken wat voor wie is. 

Ondersteuningsdoel vanuit ELSA 
- FAQ voor mantelzorgers op de website ontwikkelen 

Begroting:  

Tijdsinvestering. Ontwikkelen informatie-materiaal. Uitvoering (in de vorm van ‘mankracht’ /-uren) 

Overige/aanvullende informatie: 

OZO-verbindzorg in achterhoofd houden. 

 
Planning:  

Fase:   Actie:  Periode:  afgerond:  

Definitiefase Projectplan mantelzorg opstellen 9 oktober 2017  

Voorbereidingsfase Informatie verzamelen etc.  December 2017  

Ontwikkelfase Plan van aanpak  mantelzorgondersteuning vastgesteld April 2018  

Implementatiefase Start mantelzorgondersteuning Juli 2018  

Evaluatie    
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Titel:  Partiële nagelextractie 

Bestandsnaam: 20170802 Projectplan partiële nagelextractie.docx 

Datum opgesteld: 

Datum akkoord:  

2 augustus 2017 

Projectleider: podotherapeut  

Projectleden: huisarts 

podotherapeut 

-  …… 

GEZ-coördinator:   

Doelstelling: 

Wat willen we bereiken?  Samenwerking en goede afstemming  tussen huisartsen en 

podotherapeuten bij het behandelen van nagelproblemen.  

Welke patiëntenpopulatie?  Patiënten met ingegroeide nageldelen 

Beoogde resultaat (-en)?  Over 1 jaar bieden we in het centrum partiële nagelextractie met 

fenolisatie nagelbed en nagelmatrix aan door huisarts of podotherapeut. Hierbij gaat het om een 

behandeling met anesthesie, ingegroeide nageldeel verwijderen en nabehandelen met fenol. 

Plan van Aanpak:   

- Binnen de praktijken inventariseren we wie wat kan; Wat kunnen en willen we zelf (na evt. 

opleiding) en wat sturen we door naar chirurg. 

- Diagnostiek via huisarts of podotherapeut. In kaart brengen welke technieken er zijn en of alle 

materialen in huis zijn. Dit presenteren binnen ELSA tijdens de meeting van over 3 maanden. 

- Over 6 maanden hebben we een onderlinge afspraak met huisartsen en podotherapeuten wie 

wanneer de ingreep uitvoert en onder welke condities. 

- Over 1 jaar evalueren de huisartsen en podotherapeuten. 

Begroting:  

Iedereen declareert zelf zijn handeling bij zorgverzekeraar. 

Overige/aanvullende informatie: 

- Ylse kan voor informatie erbij gevraagd worden. 
- n.b. Marie Jose mag geen anesthesie doen. 

Planning:  

Fase:   Actie:  Periode:  afgerond:  

Definitiefase    

Voorbereidingsfase Inventariseren huidige kwaliteiten, wie kan wat Januari 2018  

Ontwikkelfase    

Implementatiefase Onderlinge afspraken klaar en start Juni 2018  

Evaluatie    
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Titel:  PATZ (inhoudelijke uitwerking)  

Bestandsnaam: 20170802 Projectplan PATZ.docx 

Datum opgesteld: 

Datum akkoord:  

2 augustus 2017 

Projectleider: huisarts (en voorzitter) 

Projectleden: huisarts (en EKC) 

 (secretaris) 

-  

 

GEZ-coördinator:  geen 

Doelstelling: 

Wat willen we bereiken? Over 2 maanden bieden we in het centrum een PATZ bijeenkomst aan. Deze 

is gericht op zowel palliatieve zorg als ouderenzorg. 

Welke patiëntenpopulatie?  N.v.t. 

Beoogde resultaat (-en)? Over 2 maanden bieden we in het centrum een PATZ bijeenkomst aan. 

Deelnemers aan de PATZ zijn de thuiszorg, huisartsen en specialist ouderengeneeskunde. Per jaar 

zijn er 4 bijeenkomsten van 1,5 uur. 

Plan van Aanpak:   

- De voorzitter definieert de deelnemers en nodigt iedereen uit middels een agenda. De EKC 

maakt een jaarplan en meldt de groep aan in GAIA. 

- De secretaris maakt notulen van elke bijeenkomst volgens het format 

- De EKC zorgt dat iedereen punten toegekend krijgt. 

Begroting:  

Is het financieel haalbaar? Bijvoorbeeld zaalhuur en catering (lunchbijeenkomst) 

Overige/aanvullende informatie: 

- Is er voldoende vraag? Is iedereen bereid om casuïstiek in te brengen. 

- Willen alle disciplines meewerken? 

Planning:  

Fase:   Actie:  Periode:  afgerond:  

Definitiefase    

Voorbereidingsfase inventarisatie betreffende medewerking disciplines, 

inbrengen casuïstiek, financiële haalbaarheid 
?  

Ontwikkelfase Mail gaat de deur uit Juli 2017  

Implementatiefase Eerste bijeenkomst (28 september, 11.30 – 

13.00 uur) 

September 2017  

Evaluatie    
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Titel:  Valpreventie 

Bestandsnaam: 20170802 Projectplan valpreventie.docx 

Datum opgesteld: 

Datum akkoord:  

2 augustus 2017 

Projectleider: geriatrie fysiotherapeut / huisarts?  

Projectleden: - huisarts / geriatrie fysiotherapeut? 

- huisarts 

- podotherapeute 

office manager FysioMare 

GEZ-

coördinator:  

 

Doelstelling: 

Wat willen we bereiken?  Over een half jaar bieden we in het centrum een duidelijk valpreventie 

protocol aan. 

Welke patiëntenpopulatie?  Meer expertise (waardoor complexere casuïstiek mogelijk is). Over 
een jaar staat er een valpoli in de Groene Hoeven. Over 2 jaar staat dit in heel Apeldoorn Noord. 

Beoogde resultaat (-en)?  Over een half jaar hebben we een duidelijk stappenplan en protocol 
liggen die voor iedereen duidelijk is, en dat het duidelijk is wie wat doet en wanneer je naar elkaar 
verwijst. 
Het idee is om een deel van de valanalyse door de fysiotherapie en de poh-s te laten doen 

Plan van Aanpak:   

- Binnen de praktijken inventariseren hoe het nu gaat, wie doet wat en verwijzen we nu naar de 
valpoli? Wat willen de andere huisartsen en fysiotherapeuten? (verwijssjabloon wordt gemaakt). 

- In kaart brengen wat voor vragen er bij de valanalyse aan bod komen en welk gedeelte 
somatisch en welk gedeelte bewegingsapparaat 

- hoe houden we elkaar goed op de hoogte en informeren we elkaar in het proces 
- Borging communicatie, waaronder dossierbeheer (bij voorkeur bij h.a. / poh) 
- Er zal een pilot gedraaid worden, aansluitend een evaluatie gevolgd door het ontwikkelen van de 

valpoli. 

Begroting:  

 

Overige/aanvullende informatie: 

We gaan van mono- naar multidisciplinair.  
Hulpverleners worden bewust gemaakt, weten wanneer iemand ‘at risk’ is. 

Planning:  

Fase:   Actie:  Periode:  afgerond:  

Definitiefase Inventarisatie in praktijken juli 2017  

Voorbereidingsfase Valpreventie protocol  September 2017  

Ontwikkelfase Stappenplan en protocol af November 2017  

Implementatiefase Start valpoli December 2018  

Evaluatie Evalueren Januari 2018  
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Titel:  Wondpoli (zowel preventief als curatief) 

Bestandsnaam: 20170802 Projectplan wondpoli.docx 

Datum opgesteld: 

Datum akkoord:  

2 augustus 2017 

Projectleider: unitleider zorgmensen 

Projectleden: - ergotherapeute 

- doktersassistente  

- diëtist 

- huisarts op de zijlijn betrekken 

GEZ-coördinator:   

Doelstelling: 

Wat willen we bereiken? Optimale samenwerking onder 1 dak, met betere kwaliteit van wondzorg 

zowel preventief als curatief, (in het 2e kwartaal 2018 is wondpoli operationeel). 

Welke patiëntenpopulatie? 1 consult, 1 afgestemd plan. Minder belasting voor patiënt. Minder 
complexe wonden en snel herstel 

Beoogde resultaat (-en)? Verminderen aantal wonden; snellere doorverwijzing naar de 
thuiszorg. Snellere Risico-inventarisatie / preventie en  signalering. Meervoudige wonden of i.c.m. 
andere factoren worden multidisciplinair gezien. Goede overdracht en communicatie (met 
behandelplan van de huisartsarts of dermatoloog)Juiste inzet hulpmiddelen en begeleiding transfers 
bed ligging en begeleiding schoeisel 

Plan van Aanpak:   

- Zorgpad wondzorg uitzoeken c.q. welke protocollen zijn er al. opzetten? Zkh. Protocol is heel 

technisch/medisch  

- Op de hoogte zijn van elkaars kennis/kunde  

- MDO gericht op wondzorg  

- Consulent wondzorg aanvragen tz 

Begroting:  

Gebruik van Siilo voor het versturen van foto’s 

Is het declarabel? 

Overige/aanvullende informatie: 

- MSU uitv. Verzoek -> voorbehouden aan Verian 

- Criterium is dat men bij huisartsen van ELSA aangesloten moet zijn (huisarts moet ook betrokken 

zijn bij de poli) 

Planning:  

Fase:   Actie:  Periode:  afgerond:  

Definitiefase Zorgpad wondzorg schrijven September 2017  

Voorbereidingsfase Zorgpad optimaliseren Januari  2018  

Ontwikkelfase Protocol afstemmen Februari 2018  

Implementatiefase Wondzorgpoli van start Mei 2018  

Evaluatie    
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Titel:  Gezamenlijke diagnostiek  

Bestandsnaam: 20170802 Projectplan gezamenlijke diagnostiek.docx 

Datum opgesteld: 

Datum akkoord:  

2 augustus 2017 

Projectleider: Fysiotherapeut 

Projectleden: - huisarts 

- podotherapeut 

 

GEZ-coördinator:  Ingrid 

Doelstelling: 

Wat willen we bereiken? Gezamenlijke diagnostiek (knie, schouder, cervicaal, lumbaal)  met één van 

de fysiotherapeuten gespecialiseerd in regio/gewricht om te komen tot diagnostiek/aanpak. M.n. bij 

de gevallen waar de medicus-paramedicus niet uit komt of vragen bij heeft. 

Welke patiëntenpopulatie?  Toegankelijk voor patiëntenpopulatie met klachten op gebied van knie, 

schouder, cervicaal, lumbaal 

Beoogde resultaat (-en)? Binnen 1 á 2 jaar gezamenlijk werken organisatie rond. Waarbij patiënt de 

persoonlijke betrokkenheid herkent en merkt dat er over hem/haar gesproken en nagedacht wordt.  

Betere afstemming, tijdsbesparing en declarabel overleg. 

Plan van Aanpak:   

- Michiel lijkt dit al te draaien samen met FysioNU 

- Inventariseren wat de behoefte is van de huisarts 

- Wijze van aanspreken onderling vastleggen 

- Fasciliteren van ruimte en tijd voor  

Begroting:  

Kosten via zorgverzekeraar voor behandeling e.d. 

Geen kosten voor diagnostiek, leergangen etc.  

Overige/aanvullende informatie: 

Welke behoefte is er bij de huisartsen hieromtrent (Sportmedisch advies centrum was hiervoor de 

plek om dit uit te werken.) 

 

Planning:  

Fase:   Actie:  Periode:  afgerond:  

Definitiefase    

Voorbereidingsfase Inventarisatie behoefte FT/HA. Inventarisatie & 

informatie ophalen bestaande mogelijkheden (Michiel) 
Oktober 2017  

Ontwikkelfase Plan schrijven e.d.  November 2017  

Implementatiefase Eerste spreekuren draaien Januari 2018  

Evaluatie    

 
  



Stichting Eerste Lijns Samenwerkingsverband Apeldoorn - ELSA 33 

 

 

Titel:  Benzodiazepine verslaving en slaapspreekuur 

Bestandsnaam: 20170803 Projectplan benzo. verslaving en slaapspreekuur.docx 

Datum  23 oktober 2017 

Projectleider: huisarts 

Projectleden: praktijkmanager 

- POH-GGZ  

-POH-GGZ  

(POH-GGZ )  

(huisarts)  

GEZ-coördinator:   

Doelstelling: 

Wat willen we bereiken? Over 1 jaar bieden we in het centrum een mogelijkheid aan om van de 

benzo’s af te komen, daarnaast komen er geen nieuwe verslaafden meer bij. 

Welke patiëntenpopulatie? Patiënten met benzo-verslaving 

Beoogde resultaat (-en)? Patiënten krijgen een oproep en worden verzocht naar een 
(groeps)spreekuur te komen van de POH-GGZ met eventueel de eerste keer de huisarts erbij.  
Binnen het spreekuur komt voorlichting, begeleiding met afbouwen, zelfmanagement en 
lotgenotencontact voor.  

Plan van Aanpak:   

- Project (selectie) uit het HIS draaien, zie selectiecriteria  in protocol praktijk vd Berg  (Willemijn) 

- Patiënten worden gebeld of krijgen een brief, te bepalen door de werkgroep 

- Behandelen (ruimte voor spreekuur) 

- Veelgebruikers uitnodigen voor groepsbijeenkomst. 

Begroting:  

Huur ruimte, bekostiging bijeenkomsten. 

Overige/aanvullende informatie: 

- Michiel v.d. Berg heeft reeds een benzo-protocol uitgewerkt, kan deze gebruikt worden 

- Benzo en slaap heeft prioriteit. 

Planning:  

Fase:   Actie:  Periode:  afgerond:  

Definitiefase Project draaien, incl. criteria omschrijven 

 

November 2017  

Voorbereidingsfase Pat. selectie/ open voor groepsconsult/ruimte 

inventarisatie 

November / 

december  2017 

 

Ontwikkelfase Stappenplan + protocol + stroomschema 1e kwartaal 2018  

Implementatiefase Patiënten uitnodigen   

Evaluatie Programma loopt Juni 2018  
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Titel:  Depressie en Bewegen  (beweegprogramma ontw.) 

Bestandsnaam: 20170926 Projectplan beweegprogramma  depressie.docx 

Datum versie: 26 september 2017 

Projectleider: huisarts 

Projectleden: - fysiotherapeut  

- POH-GGZ 

- POH-GGZ 

- Apotheek de Groene Hoven? 

- Ergotherapeut  

GEZ-coördinator:     

Doelstelling: 

Wat willen we bereiken?  

Het bestaande depressie-zorgprogramma up to date maken. Aanvullen met input andere disciplines 

dan huisartsen en POH-GGZ;  nl . Fysiotherapie, Ergotherapie, Apotheek. 

Daarna in kleine stukjes het programma implementeren. 

Eén van de activiteiten hierbij is het opzetten van een beweegprogramma bij depressie.  

Oorspronkelijk doel was: over  18 maanden bieden we in het centrum een beweegprogramma aan 

bij depressie. 

Welke patiëntenpopulatie?  
 

Beoogde resultaat (-en)?  
1 januari 2018 is het depressieplan up to date en aangevuld. 
Het zorgprogramma dient als basis voor de diagnostiek depressie via de huisarts of POH-GGZ.   
Een informatie / implementatie bijeenkomst organiseren met h.a., fysio., apo.,  ergo. en POH-GGZ..  
Uit het zorgprogramma vervolgens concrete acties halen, zoals bijv. een beweegprogramma.  

 
Plan van Aanpak:   

- Het depressie zorgprogramma rondsturen naar de verschillende disciplines ter correctie en/of 

aanvulling.  

- Met kleine stappen het programma in praktijk brengen / implementeren 

- Werkgroep bij elkaar: 

Onderdelen uit het programma uitwerken, bijv  beweegprogramma / stressprogramma  

     * Ideeën uit de werkgroep; wat willen we aanbieden voor deze groep 

     * Inventarisatie van hoe het nu gaat, wie wat kan.  

     * Protocol maken in samenwerking met POH-GGZ, ergo- en fysiotherapeut 

             > financiering uitwerken 

             >  Ideeën hoe groepsconsulten aan te pakken.   

            >  E-health programma 

-  Informatiebijeenkomst ELSA zorgverleners  over een 6-9 maanden 

-  Patiënten  informeren over het aanbod 

Planning:  

Fase:   Actie:  Periode:  afgerond:  

Definitiefase voorbespreking september 2017  
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 Input depressieprogramma alle disciplines / 

fine-tunen 

Nov – dec 2017  

 Update Depressieprogramma definitief Mei 2018  

Voorbereidingsfase Werkgroep bijeen voor ideeën; bijvoorbeeld 

beweegprogramma 

juni 2018  

Ontwikkelfase Plan van aanpak   

Implementatiefase Start programma   

Evaluatie    

  



Stichting Eerste Lijns Samenwerkingsverband Apeldoorn - ELSA 36 

 

Titel:  Gezamenlijk voetenspreekuur (POH en Podo) 

Bestandsnaam: 20170803 Projectplan gezamenlijk voetenspreekuur.docx 

Datum opgesteld: 3 augustus 2017 

Projectleider: podotherapeut  

Projectleden: - POH-S  de Groene Hoven 

POH-S Amphion 

- podotherapeut  

GEZ-
coördinator:  

 

Doelstelling: 

Wat willen we bereiken? De DM-screening bij de POH en de voetcontrole van de podotherapeut 

worden op hetzelfde moment gepland; gezamenlijk spreekuur in het 1e kwartaal van het jaar. 

Welke patiëntenpopulatie? Diabetespatiënt in de ketenzorg 

Beoogde resultaat (-en)? Doordat de controle bij de POH gecombineerd wordt met de 
voetcontrole bij de podotherapeut, hoeft de patiënt maar 1 keer naar het gezondheidscentrum te 
komen. De podotherapeut en POH kunnen gezamenlijk / in overleg het zorgprofiel bepalen. POH en 
podo leren van elkaar en kunnen direct afstemmen. Indien de planning met de podotherapeut loopt, 
zal worden gekeken of de diëtist hier ook bij in aan kan sluiten. 

Plan van Aanpak:   

- POH en podotherapeut onderzoeken of het planning technisch mogelijk is. 

- Specifieke data gaan plannen en mensen oproepen. 

- Invulling/afstemming met zorgverzekeraar wordt Karel bij betrokken (wanneer podotherapeut 

niet alle patiënten in het eerste kwartaal gezien heeft,  meereizen op agenda POH?) 

Begroting:  

Afhankelijk van reactie Zilveren Kruis. Overige wordt per discipline gedeclareerd. 

Overige/aanvullende informatie: 

- Jill heeft dit elders ook al zo gedaan, wordt in Klarenbeek nu zo geïmplementeerd. 

Planning:  

Fase:   Actie:  Periode:  afgerond:  

Definitiefase    

Voorbereidingsfase* Inventariseren wat haalbaar en werkbaar is Januari 2018  

Ontwikkelfase Ontwikkelen, afstemmen en plannen 2018  

Start  1e kwartaal 2019  
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Titel:  Ouderen en stemming 

Bestandsnaam: 20170803 Projectplan ouderen en stemming.docx 

Datum opgesteld: 

Datum akkoord:  

3 augustus 2017 

Projectleider: , huisarts 

Projectleden: 
 

- (GZ verpleegkundige Zorgmensen) 

- Stimenz / Welzijn op Recept 

- Zorgmensen 

GEZ-
coördinator:  

 

Doelstelling: 

Wat willen we bereiken?  

Ouderen (>75 / 85?) in kaart brengen of er stemmingsproblematiek bestaat.  

En hierop een beleid om dit aan te pakken, waaronder begeleiding bij stemmingsproblemen, 

aanpakken van angst, depressie, eenzaamheid (wellicht via Welzijn op Recept). 

Stroomschema maken. 

Duidelijkheid welke oplossingen en voorzieningen in de wijk er zijn. 

Welke patiëntenpopulatie? Starten  met boven de 80. Ouderen (>75 / 85?) 

Beoogde resultaat (-en)? Per ‘diagnose’ is er een plan van aanpak.  

Plan van Aanpak:   

- Inventarisatie lijst (TRAZAG) (alle inventarisaties zijn in november gedaan). 

- Opstellen plan van aanpak per ‘diagnose 

- Uitvoeren door GGZ-verpleegkundige / POH-GGZ 

Planning:  

Fase:   Actie:  Periode:  afgerond:  

Definitiefase Project draaien 75+ in alle praktijken September 2017  

Voorbereidingsfase Screenen patiënten 75+ (lijfelijk of op papier) November 2017  

Ontwikkelfase Protocollen / PVA per diagnose Maart 2018  

Implementatiefase Patiënten krijgen zorg op maat Juni 2018  

Evaluatie    
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Titel:  Sociale kaart en elkaars kennis/kunde kennen 

Bestandsnaam: 20170803 Projectplan sociale kaart.docx 

Datum opgesteld: 

Datum akkoord:  

3 augustus 2017 

Projectleider: zorgmensen 

Projectleden: - fysiotherapeut 

-  

- sociale domein? 

- gemeente? 

GEZ-

coördinator:  

 

Doelstelling: 

Wat willen we bereiken? Er is een overzicht wie wat doet in de wij van zowel medisch als sociaal 

domein waardoor samenwerking en toeleiding wordt versterkt (ketenzorg 1e lijn) 

Welke patiëntenpopulatie? N.v.t. 

Beoogde resultaat (-en)?  Alle medewerkers zijn ingevuld in het aangepaste ‘wie 
is wie’ waardoor er een volledige sociale kaart ligt. Hierdoor ontstaat er inzicht 

voor alle werkers , zowel intern als extern en kennen we elkaars specialisaties. 
Dit alles maakt goede verwijzing en bereikbaarheid en dus communicatie rondom 
de patiënt mogelijk. Zodra dit compleet is een netwerkbijeenkomst organiseren. 

In de toekomst mogelijkheden onderzoeken tot het verwerken van zorgpaden. 
Plan van Aanpak:   

- Akkoord Vilans ‘wie is wie’ 

- Bepalen wie kartrekker en verantwoordelijk is 

- Actualisatie borgen. 

- Concensus over welke inhoudelijke informatie aangeleverd moet worden, wat wel en niet 

- Benaderbaarheid bepalen intern en extern 

Begroting:  

- Ontwikkeling wie is wie.  

- Personeelskosten voor het vullen en up to date houden van het systeem 

Overige/aanvullende informatie: 

- Voor het vullen van het systeem kan gedacht worden aan een medewerker in het kader van re-

integratie. 

Planning:  

Fase:   Actie:  Periode:  afgerond:  

Definitiefase Uitleg plus besluitvorming Augustus 2017  

Voorbereidingsfase Plan van Aanpak, invullen zorgkaart November  2017  

Ontwikkelfase Invullen zorgkaart Maart 2018  

Implementatiefase Wie is Wie is operationeel Juni 2018  

Evaluatie     
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Titel:  Polyfarmacie 

 
Bestandsnaam: 20170911 Projectplan polyfarmacie.docx 

Datum opgesteld: 

Datum akkoord:  

11 september  2017 

26 september 2017 

Projectleider: apotheek 

Projectleden: - (apotheker) 

- Praktijkmanager? 

- Huisarts? 

GEZ-

coördinator:  

 

Doelstelling: 

Wat willen we bereiken?  Gestructureerde aanpak die zorgt dat we kunnen voldoen 

aan de eisen die de zorgverzekeraar stelt aan polyfarmacie/medicatiereviews.  

Welke patiëntenpopulatie?   Conform individuele zorgverzekeraar 

Per zorgverzekeraar wisselende eisen. 
Inzichtelijk hebben wat de eisen zijn, wanneer declarabel.  
Plan van Aanpak:   

- Bestaande protocol de Linie tailormade maken voor de ELSA 
- Eisen zorgverzekeraar inzichtelijk maken 
- Medicatie-review tool BENU geïntegreerd  worden in protocol 
- Borging afspraken 
- Onderzoeken hoe uit te spreiden naar overige artsen 

Begroting:  

- Ontwikkeling kost tijd. 

- Uitvoering APO  (deels) betaald via zorgverzekeraar 

- Huisarts vergoeding uitvoering?? 

Overige/aanvullende informatie: 

- Gebruik maken van protocol en overige info van Medisch Centrum de Linie  

- ICT-perikelen navragen bij Frederik Pauw, APO de Linie en tevens kijken of dit 
binnen de HRA (=HuisartsenRegioApeldoorn) opgepakt kan worden. 

Planning:  

Fase:   Actie:  Periode:  afgerond:  

Definitiefase Doorspreken projectplan Oktober 2017  

Voorbereidingsfase Protocol doorlopen en bespreken/afstemmen Medio oktober  

Ontwikkelfase Afspraken maken voor uitvoering protocol November/december  

Implementatiefase Start met project Januari 2018  

Evaluatie Evaluatie en uitbreiding April 2018  

 


