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Het voorwoord van een jaarverslag wordt vaak pas geschreven wanneer het daaropvolgende 
jaar al aardig gevorderd is. Met de kennis van nu introduceer je een verleden jaarverslag aan de 
lezer. Dan is het aanlokkelijk om te schrijven over ontwikkelingen in 2017 die nu, bijna een jaar 
later, zichtbaar  en merkbaar zijn geworden. Daarmee verliest een voorwoord een deel van haar 
functie, het zou immers beperkt moeten zijn tot de periode tot eind december 2017.

Maar, net als bij chronische aandoeningen is de jaargrens slechts een virtueel gegeven voor 
de zorggroep THOON. Als organisatie moeten we voldoen aan vele rapportageverplichtingen 
waaronder dit en hieraan gelieerde jaarverslagen. Het is een belangrijk instrument om extern 
verantwoording af te leggen en zichtbaar te maken hoe wij onze relaties met patiënten, 
huisartsen, zorginstellingen, overheden en zorgverzekeraars organiseren en inhoud geven.  
Ruim 180 THOON-leden bieden zorg aan 425.000 inwoners van Twente. Dat betekent ongeveer 
60.000 patiënten die een of meerdere chronische aandoeningen hebben waarvoor de zorg door 
de THOON-leden wordt geboden. Dat zijn forse aantallen en er is sprake van groei.

Dat vereist een gedegen organisatie die goede zorg, effectief en efficiënt mogelijk maakt voor 
al die patiënten. THOON, is een zorggroep die nu ruim tien jaar bestaat en diverse vormen van 
chronische zorg organiseert en via haar leden beschikbaar maakt. Onderwijs, onderzoek, (bij-) 
scholing, afstemming met andere zorgverleners en overheden: het hoort daar allemaal bij. In dit 
jaarverslag leest u hoeveel werkzaamheden achter de schermen nodig zijn en worden uitgevoerd 
zodat het eindproduct, de zorg voor patiënten met een chronische aandoening, kan worden 
geboden. 

De communicatie met de THOON-leden heeft vele vormen. Het is en blijft een zoektocht om de 
beste vorm daarin te vinden. THOON is van en voor haar leden. Dat vereist een transparante 
organisatie, een goede bereikbaarheid en adequate invloed van de leden op het functioneren van 
hun organisatie. In 2017 zijn hierin belangrijke stappen gezet. De statuten zijn eind van dat jaar  
gemoderniseerd, de Algemene Ledenvergadering is omgezet in een Raad van Afgevaardigden. 
Met ingang van het thans lopende jaar zijn we hiermee in de praktijk ervaring aan het opdoen.
De komende jaren zal er ongetwijfeld weer gesleuteld moeten worden aan de betrokkenheid 
van de  leden bij de THOON-organisatie: THOON staat immers midden in een snel veranderende 
zorgwereld. Om ons heen veranderen de rollen van andere zorgverleners, overheden, 
zorgverzekeraars en patiëntvertegenwoordigers voortdurend. 

De alsmaar langer thuisblijvende, verouderende patiënt met chronische aandoeningen lijkt nog 
de enige constante factor in dit opzicht. 
De rol en positie van THOON in het zorgnetwerk verandert dus ook voortdurend. Afspraken, 
regelgeving en financiering: het zijn allemaal tijdsgebonden begrippen geworden die soms maar 
kort overleven. Ook de informatie-uitwisseling, medische technologie en verwachtingen bij 
patiënten: al die zaken veranderen voortdurend zonder enig respect voor de jaargrens, de ruimte 
waarbinnen een jaarverslag zich kan bewegen. 

Het jaarverslag staat maar beperkt stil bij de financiële aspecten van 2017. In de diverse gremia 
worden die meer in detail besproken en toegelicht. Het was in materieel opzicht een positief 
afgesloten jaar. Maar schijn bedriegt, de snelle veranderingen om ons heen dwingen tot het 
borgen van de duurzaamheid van de taken en de organisatie van THOON! 
Het kan niet zo zijn dat de chronische zorg ineens stopt, dat kan niet naar de patiënten, niet naar 
onze THOON-leden, niet naar onze medewerkers, niet naar de inwoners van Twente. 

THOON heeft dus een beperkte reserve, een weerstandsvermogen dat dient om terugval in 
financiering en het niet of vertraagd nakomen van verplichtingen van financiers op te kunnen 
vangen. In het verleden heeft die situatie zich daadwerkelijk voorgedaan. We handhaven, als een 
echte zorgonderneming, onze verantwoordelijkheid naar patiënten, leden en medewerkers en 
beschikken dus over een te verantwoorden reserve.
De komende jaren zullen nog veel voor de eerste lijn gaan betekenen. De voortgezette 
substitutie, de veroudering van onze doelgroep, de groei van de zorgvraag, de afname van het 
aantal huisartsen en met name van de praktijkhouders, de wens om de bestuurlijke druk te 
verlagen, de zoektocht naar een betere eerstelijns vertegenwoordiging in Twente, etc. etc.
Als zorggroep kun je dus niet meer los bestaan van andere bij de zorg betrokken partijen.  
Het wordt een uitdaging om, voortkomende uit de eerstelijns huisartsenzorg, door te groeien 
naar een waardevolle en volwaardige partner in het zorgnetwerk. 

Hoe de grenzen in werkzaamheden, organisatie, 
ledensamenstelling, financiering regelgeving en vele 
andere aspecten de komende jaren gaan uitzien? 
Daarover zullen de komende jaarverslagen u nader 
informeren.
Er is in tien jaar een partner van gewicht tot stand 
gebracht door eenieder betrokken bij THOON. Een goede 
basis om de toekomstige ontwikkelingen tegemoet te 
treden en daarin nog nadrukkelijker deel te gaan nemen.

R. Vrenken
mha, huisarts
Voorzitter THOON CV en BV THOON

Voorwoord

Ruim 180 THOON-leden bieden zorg aan  
425.000 inwoners van Twente.
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1. Bestuur en organisatie

1.1 De THOON organisatie in 2017: rechtspersonen

1.1.1 Coöperatieve Huisartsenvereniging THOON 
Elke vrijgevestigde huisarts in Twente of directe omgeving heeft de mogelijkheid zich als 

lid aan te sluiten bij de Coöperatieve Vereniging THOON U.A. Het lidmaatschap heeft een 

persoonlijk karakter. Elk lid had in 2017 nog het recht om deel te nemen aan de Algemene Leden 

Vergaderingen (ALV) van de coöperatie. De ALV van THOON bepaalt het beleid en daarmee 

de koers van de organisatie. In december heeft een statutenwijziging plaats gehad. Naast het 

moderniseren van de statuten was een belangrijke wijziging – dé aanleiding voor wijziging 

van de statuten – het omzetten van de ALV naar een Raad van Afgevaardigden (RvA). Iedere 

huisartsengroep (hagro) heeft het recht om één vertegenwoordiger af te vaardigen naar de RvA. 

De coöperatie is 100% - en daarmee enig - aandeelhouder in BV THOON en tevens de 

houdstermaatschappij. Het bestuur van de coöperatie wordt gekozen door en uit haar leden, 

daarnaast worden twee bestuursleden benoemd door de Huisartsenkring Twente. Het bestuur 

vormt tevens de aandeelhoudersvergadering van BV THOON (en van de aan deze BV gelieerde 

werkmaatschappijen). 

1.1.2 BV THOON 
BV THOON is de ‘tussenholding’ waar het stafpersoneel van de organisatie in dienst is en waar de 

activiteiten van de werkmaatschappijen ontwikkeld en gecoördineerd worden. 

BV THOON is 100% aandeelhouder van de werkmaatschappijen.
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1.1.3 Werkmaatschappijen 
Zodra activiteiten een structureel karakter krijgen en in staat zijn hun eigen exploitatie te dragen, 

worden ze vanuit BV THOON ondergebracht in een zelfstandige werkmaatschappij. 

Dit zijn vennootschappen die voor 100% eigendom zijn van BV THOON. Deze vennootschappen 

zijn dochter bv’s van BV THOON en maken gebruik van de bestuurlijke infrastructuur van de 

moeder BV. 

Inmiddels zijn de volgende bv’s opgericht:

• BV TED (THOON Eerstelijns Diabeteszorg)

• TACO BV (THOON Astma en COPD Organisatie)

• TECAM BV (THOON Eerstelijns Cardiovasculair Risico Management)

• THOFAS BV (THOON Facilitaire Service)

• TEO BV (THOON Eerstelijns Ouderenzorg)

• TOF BV (THOON Osteoporose en Fractuurpreventie)

• THOON Praktijkbeheer BV

• THOON Vastgoed Beheer BV

• THOON Praktijkhuisvesting BV
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1.2 THOON werkgebied

Het centrale werkgebied van THOON is Twente en directe omgeving. In dit verslagjaar omvatte 

dat de volgende gemeenten: Borne,  Dinkelland, Enschede,  Haaksbergen,  Hardenberg (westelijk 

deel), Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Het totale inwonertal van deze negen 

gemeenten was eind 2017 425.000 personen.

1.3 THOON organisatie: bestuurlijke organen

1.3.1 Bestuur THOON coöperatieve vereniging
De samenstelling van het THOON bestuur op 31 december 2017 was als volgt:

 • R.A.M.H. Vrenken, voorzitter

 • E. M. Kluitman, secretaris, penningmeester

 • A.K.G. Richters, lid 

 • P. van der Lugt, lid

 • J. Silvius, lid (namens bestuur LHV Huisartsenkring Twente)

 • M. Nijhof, lid (namens bestuur LHV Huisartsenkring Twente)

Tijdens de ALV van juli is de heer Peter van der Lugt gekozen als nieuw bestuurslid. Sinds het 

aftreden van de heer Wim Kraaijvanger (juli 2016) stond een vacature open.
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1.3.2 Aandeelhoudersvergadering BV THOON:
Het bestuur van de coöperatie vormt tevens de aandeelhoudersvergadering van BV THOON (en 

daarmee van de aan deze BV gelieerde werkmaatschappijen).

 • R.A.M.H. Vrenken, voorzitter

 • E. M. Kluitman

 • A.K.G. Richters

 • P. van der Lugt

 • J. Silvius

 • M. Nijhof

1.3.3 Directeur-bestuurder BV THOON (en werkmaatschappijen):
 • C.J. van Dijk

1.3.4 Ledental en mutaties
Op 1 januari 2017 had de Coöperatieve Huisartsenvereniging THOON 178 leden.

Het totale aantal leden op 31 december 2017 bedroeg: 180 (vier nieuwe aanmeldingen en twee 

opzeggers; de opzeggingen hadden te maken met praktijkoverdracht/-opvolging).

1.3.5 Ledenvergaderingen (ALV)
In 2017 zijn twee ledenvergaderingen gehouden (13 juli en 29 november). 

In iedere ledenvergadering worden de ‘lopende zaken’ besproken die op dat moment spelen en 

voor de ALV van belang zijn.

Daarnaast zijn nog de volgende onderwerpen besproken: Jaarrekening THOON Coöperatie 2016, 

bestuurlijke hervorming, benoemingen bestuursleden (Peter van der Lugt tot bestuurslid en Egon 

Kluitman tot penningmeester), begroting THOON Coöperatie 2018 en statutenwijziging,  

De afgelopen jaren liep de belangstelling van leden voor het bijwonen van de ALV gestaag 

terug. Dat is eind 2015 aanleiding geweest voor het instellen van een Beleidscommissie. Deze 

commissie bestond uit hagro afgevaardigden; per hagro één afgevaardigde. De Beleidscommissie 

had een adviserende functie richting THOON-bestuur. Gaandeweg 2016 is daar de wens naar 

voren gekomen om als Beleidscommissie niet alleen een adviserende maar ook besluitvormende 

status te hebben. Verenigingsrechtelijk vallen beide functies niet met elkaar te combineren. 

Dat heeft geleid tot een hervorming van de verenigingsstructuur waarbij de Beleidscommissie 

is ‘omgezet’ naar een Raad van Afgevaardigden (zoals dat ook het geval is bij de 

huisartsenpost Enschede en de Huisartsenkring Twente). Iedere hagro heeft het recht om één 

vertegenwoordiger af te vaardigen naar de RvA. Deze vertegenwoordiger beschikt over het aantal 

stemmen dat overeenkomt met het aantal THOON-leden binnen zijn hagro. Nu huisartsenposten, 

Kring en THOON over eenzelfde vorm van afgevaardigdensysteem beschikken, kan in onderling 

overleg worden bezien of er een combinatie van vergaderdata en afgevaardigden te bedenken 

is die het mogelijk maakt de bijeenkomsten beter op elkaar te laten aansluiten maar ook de 

kwaliteit van de vergaderingen verhoogt. 
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Als de bestuurlijke activiteiten voor de diverse organisaties zoveel mogelijk worden gecombineerd 

in de persoon van één afgevaardigde, kan dit het overzicht bij die persoon vergroten.

Statutenwijziging van THOON Coöperatie krijgt rechtskracht op het moment dat de wijziging 

per notariële akte is bekrachtigd. Het besluit tot wijziging is genomen tijdens de ALV van 29 

november, maar de notariële akte is gepasseerd op 18 december. Dat heeft ertoe geleid dat 

een tweetal belangrijke onderwerpen wel in de Beleidscommissie is aangenomen maar niet 

meer formeel is geagendeerd voor de ALV van 29 november: het Activiteitenplan 2018 en een 

onderzoek door Roset naar de THOON gewenste vorm van informatievoorziening voor de 

komende jaren (zgn. KOS-onderzoek).

1.3.6 Bestuurs-/algemene aandeelhoudersvergaderingen 
Er zijn in het verslagjaar twaalf bestuurs-/aandeelhoudersvergaderingen gehouden. Aangezien 

de personele samenstelling van het Algemeen Bestuur (AB) identiek is aan die van de Algemene 

Aandeelhoudersvergadering (AAV) is er sprake van een samengevoegde vergadering met één 

agenda. Het AB kent een onderlinge taakverdeling, de AAV kent die niet; de AAV heeft alleen een 

voorzitter. De voorzitter van de AAV is tevens het eerste aanspreekpunt van de directeur van BV 

THOON.

Tijdens iedere vergadering worden alle onderhanden zaken gepresenteerd en zo nodig 

besproken via het agenda onderdeel Lopende Zaken (zoals: personeelszaken, lopende 

zorgprogramma’s, stand van zaken programma’s in ontwikkeling, praktijkhuisvesting, overleggen 

met Menzis, verslagen klankbordgroepen). 

Daarnaast zijn er per vergadering de specifieke agendaonderwerpen.

In het verslagjaar waren dit onder andere: jaarrekeningen besloten vennootschappen 2016, 

begrotingen 2018, onderhandelingen met Menzis, benchmark THOON en InEen, KOS-onderzoek, 

huisartsen GGZ in de regio: werkwijze en plannen, visitatie in het kader van de zorgprogramma’s, 

Governance THOON organisatie, ouderenzorg, Stoppen met roken, samenwerking in het kader 

van Platform Zenderen, oogzorg, dermatologie, overleg met Coöperatie Medisch Specialisten 

ZGT, lidmaatschap InEen, afspraken met betrekking tot atriumfibrilleren, Eerstelijnsverblijf, 

ontwikkelingen betreffende oncologie, indeling in WNT klassen, verkoop GC Delden, ontwikkeling/

bouw GC De Bouwmeester, voorbereiding vergaderingen ALV en RvA, pilot benchmark hagro’s, 

ontwikkeling HOMT, scholingsbeleid, voorbereiding Algemeen Jaarverslag THOON, Jaarverslag 

Patiëntenraad, uitbreiding functie consulentes, gebruik/inzet Vektisdata, Beleidsactiviteitenplan 

2018, budgetoverzichten lopende boekjaar, het voetzorg onderzoek van de NVvP, 

statutenwijziging THOON Coöperatie en herstructurering THOON Vennootschappen.

1.4 Herstructurering vennootschappen

In 2007 is er bij de oprichting van de THOON organisatie voor gekozen om alle structurele, 

zelfstandige activiteiten onder te brengen in afzonderlijke werkmaatschappijen 

(vennootschappen). Deze werkmaatschappijen zijn allemaal voor 100% eigendom van de 

‘tussenholding’ BV THOON. Het personeel is via de activiteit waar het bij betrokken is, gekoppeld 

en ondergebracht bij een specifieke vennootschap. Met uitzondering van het stafpersoneel dat in 

dienst is bij BV THOON. De coöperatie heeft geen personeel in dienst.

Door de toename van de verschillende activiteiten groeide ook het aantal vennootschappen. Dat 

heeft geleid tot veel extra administratief werk, met name voor onze financiële afdeling. Teneinde 

onze organisatie inzichtelijker te maken en de extra financieel-administratieve werkzaamheden 

zoveel mogelijk te beperken hebben we om te beginnen het aantal zorgvennootschappen 

teruggebracht. Dat is gebeurd door de BV’s THOFAS, TECAM, TOF en TEO te laten fuseren met BV 

TED. Aangezien BV TED als kernactiviteit de diabeteszorg heeft maar door de fusie ook andere 

zorgactiviteiten in zijn pakket heeft gekregen, moesten zowel de statuten als de naam worden 

aangepast. Voornoemde vennootschappen functioneren nu onder de naam: BV THOOZ (THOON 

Zorg). Deze herstructurering is definitief geworden op 1 januari 2018 en heeft plaats gehad onder 

begeleiding van notariskantoor GietemaWevers.

Te zijner tijd zal nog een herstructurering plaats hebben van de vennootschappen waaronder de 

activiteiten in het kader van de praktijkhuisvesting worden uitgevoerd.

Het nieuwe organogram ziet er per 1 januari 2018 als volgt uit:
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1.5 Samenwerking 

1.5.1 Huisartsenorganisaties in Twente
Naast THOON is in Twente nog een aantal huisartsenorganisaties actief. Met enkele daarvan 

werkt THOON nauw samen. 

Met de FEA, de Huisartsenkring Twente, de Huisartsenposten Hengelo e.o. en Huisartsendienst 

Twente Oost heeft 4 tot 6 maal per jaar een Bestuurlijk Overleg plaats, waaraan wordt 

deelgenomen door vertegenwoordigers van de besturen van deze organisaties en hun directies. 

Evenzovele keren is er ook een directie overleg waarin praktische, uitvoerende zaken aan de orde 

komen.

Daarnaast is er een stuurgroep in het leven geroepen met bestuurlijke vertegenwoordigers 

van de HAP’s, de Huisartsenkring Twente en THOON én de directies van de HAP’s en 

THOON, het Wildzangoverleg genaamd, dat is gericht op het ontwikkelen van concrete 

samenwerkingsinitiatieven tussen deze organisaties. Daarbij kan worden gedacht aan: 

samenwerking op ICT-gebied, het onderling benutten van het personeelpotentieel, etc.

In het verslagjaar is door de VUmc en de Huisartsenkring Twente het besluit genomen om hun 

(kantoor)organisaties onder te brengen in het gebouw van Ambiq te Hengelo, op dezelfde etage 

waar ook het THOON kantoor is gevestigd. In het laatste kwartaal van 2018 zal de huisvesting 

daadwerkelijk worden geëffectueerd. Ook hiervan verwachten de betrokken organisatie naast 

efficiency voordelen ook meer inhoudelijke synergie.

1.5.2 Zenderenconferentie
In 2013 is op initiatief van de Huisartsenkring Twente een samenwerking opgestart tussen een 

groot aantal zorgorganisaties in Twente onder de naam: Zenderenconferentie. 

Doelstelling van dit initiatief is gezamenlijk de schouders te zetten onder het realiseren van een 

toekomstbestendige zorg voor alle inwoners van Twente. Dit heeft geleid tot een aantal concrete 

samenwerkingsafspraken en er voor gezorgd dat organisaties elkaar makkelijker weten te 

vinden. In april is op initiatief van Roset – de organisatie die als netwerkbeheerder actief is –  

een bijeenkomst georganiseerd waar de samenwerking opnieuw tegen het licht is gehouden. 

Daar is de voorkeur uitgesproken voor een Zenderenconferentie ‘light’. Daartoe zal de inhoud 

van de huidige samenwerkingsovereenkomst worden herzien.

1.5.3 InEen
Om inhoudelijke, maar vooral ook financiële redenen, had THOON besloten zijn lidmaatschap 

van de landelijke koepel voor gezondheidscentra, huisartsenposten en zorggroepen InEen per  

1 januari 2018 te beëindigen. Mede na een bezoek van de InEen directie is besloten om dit besluit 

te herzien en in 2018 het lidmaatschap te continueren.

1.5.4 En anderen……..
De huisarts vervult een spilfunctie in de (eerstelijns)zorg. Dat brengt met zich mee dat ook de 

organisaties die voor of namens huisartsen actief zijn veel contacten in (maar ook buiten) de zorg 

hebben. Zo ook THOON.

Het afgelopen jaar is er contact geweest met de Twentse Apothekersorganisatie in oprichting, 

de Coöperatie Medisch Specialisten van het ZGT, individuele maatschappen en vakgroepen van 

specialisten, wethouders van de gemeenten in het werkgebied, Roset, LHV, Mediant en nog vele 

andere partijen die hier niet genoemd zijn. 

 

1.6 Tienjarig Jubileum THOON

Op 10 januari 2007 zag de THOON organisatie zijn ‘levenslicht’, via oprichting van THOON 

Coöperatie. In de loop van dat jaar volgde de oprichting van BV THOON en BV TED. Dat 

betekende dat er in het verslagjaar een tienjarig bestaan kon worden gevierd.

Daartoe is aan het begin van het jaar het magazine: ‘10 Jaar THOON’ uitgebracht. In juli was er 

een goed bezocht feest voor bestuur en personeel van THOON en aan het eind van het jaar een 

feestelijke bijeenkomst van het huidige bestuur en bestuursleden die inmiddels niet meer actief 

zijn voor THOON maar wel een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de THOON organisatie 

zoals die nu is.

Voor alle leden was er een feestelijke bijeenkomst gepland in april, die echter door een gebrek 

aan belangstelling niet is doorgegaan.

Op 10 januari 2007 zag de THOON organisatie zijn 
‘levenslicht’ via oprichting van THOON Coöperatie.
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2.  Zorg, zorgprogramma’s en     
kwaliteitsjaarverslagen 2017

2.1 Algemeen

De kernactiviteit van THOON is het ontwikkelen en samen met ketenpartners uitvoeren 

van (chronische) zorgprogramma’s. Ook in 2017 heeft THOON met patiënten, eerstelijns 

zorgprofessionals, zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders afspraken gemaakt over de 

complete en persoonsgerichte ketenzorg voor patiënten met een chronische aandoening. 

De afspraken hebben wij vastgelegd in zorgprogramma’s die de totale zorg voor de patiënt 

beschrijven. De zorgprogramma’s die THOON in 2017 aanbiedt, zijn Diabetes Mellitus type 2, 

COPD, CVRM en osteoporose. Daarnaast biedt THOON ondersteuning bij het uitvoeren van 

ouderenzorg. Dit laatste niet in de vorm van een zorgprogramma in ‘klassieke’ vorm.  

Alle zorg en zorgprogramma’s worden conform de daarvoor beschikbare NHG-standaarden 

uitgevoerd.

2.2 Financiering

Financiering van zorgprogramma’s geschiedt via de zorgverzekeraars. Zij kopen deze vorm van 

zorg voor hun verzekerden in bij een ‘hoofdaannemer’ (THOON). Voor THOON geldt dat Menzis 

de dominante zorgverzekeraar in de regio is. Contractonderhandelingen voeren wij de laatste 

jaren alleen met Menzis. Zodra dat leidt tot afspraken in de vorm van concrete contracten 

sluiten andere verzekeraars zich hierbij aan. Met deze verzekeraars sluiten wij zogenaamde 

aansluitovereenkomsten.

In 2017 beschikten we nog over doorlopende contracten. Medio dat jaar zijn we de 

onderhandelingen over de contracten voor 2018 en volgend gestart. Dat heeft in december 

geleid tot nieuwe contracten die een looptijd hebben tot 1 januari 2020. 

Zodra THOON de contractafspraken met de verzekeraar ‘rond’ heeft, maakt THOON financiële- 

en uitvoeringsafspraken met de ketenzorgpartners (de ‘onderaannemers).

THOON heeft schriftelijke samenwerkingsafspraken en afspraken over verwijscriteria met 

alle gecontracteerde ketenpartners in de vorm van overeenkomsten. Deze bevatten tevens 

kwaliteitseisen ten aanzien van de ketenpartners. Binnen de verschillende zorgprogramma’s zijn 

de volgende ketenpartners gecontracteerd:

 1. Podotherapeuten voor de voetzorg (DM2).

 2. Diëtisten voor de dieetadvisering (DM2, COPD en CVRM).

 3.  Laboratorium SHO voor fundusscreening (DM2)  en spirometrie (COPD, waar de 

praktijk deze niet zelf uitvoert).

 4. Specialisten ZGT en MST voor consultatie  (DM2, COPD en CVRM).

 5.  Psychiaters, (GZ/klinisch) psychologen, systeemtherapeuten, verpleegkundig 

specialist voor consulatie GGZ.

In 2017 heeft THOON deelgenomen aan een onderzoek dat geïnitieerd werd door de landelijke 

vereniging van podotherapeuten (NVvP).

Het doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de verdeling van de simm’s 

classificatie en de verdeling zorgprofielen (ZP) bij DM2 patiënten.

Verder werd ook gekeken naar de verhouding simm’s /ZP bij verschillende zorgverleners (POH/

podotherapeut). 

Het Onderzoeksrapport: ‘Voetzorg Diabetes Mellitus type 2 in kaart’  kunt u vinden op de THOON 

website. 

De Regionale Transmurale Afspraken (RTA) oftewel heen- en terugverwijsafspraken tussen 

huisarts en specialist voor DM2, COPD en CVRM, zijn in 2017 vastgesteld en herzien. 

2.3 THOON’s patiëntenpopulatie chronische ketenzorg

In totaal waren er in 2017 door de deelnemende huisartsen 61.362 patiënten in de 

zorgprogramma’s van THOON geïncludeerd (in 2016: 54.073)

2.4 Patiënten participatie en informatie

Via de website van THOON kan de patiënt informatie over de ketenzorgprogramma’s van THOON  

verkrijgen. Daarnaast werkt THOON met een Patiëntenraad die bestaat uit een afvaardiging van 

de verschillende patiëntenverenigingen in de regio (Diabetes Vereniging, het Longfonds en de 

Hart en Vaat groep). In 2017 is de Patiëntenraad uitgebreid met Trudeke Alberts (afvaardiging van 

de Osteoporose vereniging). Klik hier voor het jaarverslag van de Patiëntenraad.

Aantal geïncludeerde patiënten

Zorgprogramma 2014 2015 2016 2017

DM2 19.307 19.844 19.971 20.162

COPD 2.827 2.955 3.078 3.209

CVRM 17.938 22.724 29.927 36.632

Osteoporose n.v.t. 704 1.097 1.359

https://www.thoon.org/wp-content/uploads/2018/04/Jaarverslag-patientenraad-2017.pdf
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2.5 Klachtenprocedure

We streven naar een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen.  

Op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)heeft THOON een 

klachtenregeling opgesteld en zich aangesloten bij het Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente. 

Samen met Huisartsenkring, FEA en HAP’s is Twentebreed een Procedure Klachtenbemiddeling 

ingericht. In 2017 is één klacht binnengekomen bij THOON, deze is naar tevredenheid van de 

indiener afgerond. 

2.6 Keten Ondersteunend Systeem (KOS)

Het VitalHealth KOS wordt ingezet voor de chronische zorgprogramma’s DM2, COPD en CVRM. 

Er werken 34 KOS-praktijken (60 normpraktijken) met de module ouderenzorg. Binnen e-Vita is 

het mogelijk om te communiceren met de patiënt en/of diens mantelzorger. Er zijn ruim 1600 

zorgverleners aangesloten op het KOS. Zij kunnen met elkaar veilige berichten (met bijlagen) 

uitwisselen via dit systeem. 

VitalHealth is een zogenaamde ‘Best of Suite’ oplossing. Dat betekent dat veel functionaliteiten 

in één software applicatie ondergebracht zijn. Vanuit de regio komen verzoeken binnen om 

gebruik te maken van een ‘Best of Breed’ oplossing, een software systeem met een bepaalde 

functionaliteit. Om overzicht te houden in de huidige tijd van digitalisering heeft THOON besloten 

onderzoek te laten doen naar de informatiebehoeften van de huisartsen, ketenpartners en de 

THOON organisatie als zodanig. Hiervoor heeft THOON een opdracht gegeven aan Roset. In 

afwachting van de onderzoeksresultaten is besloten in 2017 vooreerst niet actief de modules 

ouderenzorg, e-Vita en GGZ uit te rollen.

Ondertussen gaan de ontwikkelingen bij VitalHealth door en wordt het in 2018 mogelijk om 

een grotere patiëntenpopulatie te includeren in het KOS. Tevens komt in de nieuwe update een 

Business Intelligence (Insight) module beschikbaar waarbij de praktijk de zorgdata kan analyseren  

ten behoeve van kwaliteitsverbetering.

ICT is en blijft een onderwerp waarop diverse visies mogelijk zijn. Het THOON bestuur is 

voorstander van het gebruik van één KOS in zijn werkgebied en dat systeem – naast de 

diverse Huisartsen Informatie Systemen – zoveel mogelijk in te zetten voor communicatie en 

gegevensuitwisseling met andere partijen (voor zover de HIS-sen daar niet in voorzien). 

In juni heeft een delegatie van VWS een bezoek gebracht aan THOON om hierover met ons van 

gedachten te wisselen en bijgepraat te worden over de stand van zaken en ontwikkelingen in het 

THOON werkgebied.

2.7 Kwaliteitsjaarverslagen

Ieder jaar maken wij afzonderlijke Kwaliteitsjaarverslagen. Medio dit jaar zijn de 

kwaliteitsjaarverslagen chronische zorg, osteoporose en GGz 2017 afgerond en besproken met 

de zorginkopers van Menzis (namens alle zorgverzekeraars waar wij contractuele afspraken 

mee hebben). De verslagen worden gemaakt om de in het afgelopen jaar verleende zorg te 

beschrijven en, indien aanwezig zoals bij chronische zorg, te vergelijken met de landelijke 

benchmarkgegevens van InEen. Ook wordt waar mogelijk een vergelijking gemaakt met onze 

eigen uitkomsten over voorafgaande jaren. Voorts staat in de jaarverslagen de scholing vermeld 

die gegeven is en de wijze waarop het kwaliteitsbeleid het afgelopen jaar vorm heeft gekregen. 

Hier volstaan we met een korte samenvatting van de verslagen en/of de meest opvallende 

aspecten daarvan. De complete versie van de kwaliteitsjaarverslagen vindt u op onze website

De chronische zorg – DM2, COPD en CVRM –  vormen de zorgprogramma’s die van oudsher een 

groot deel van de werkzaamheden van THOON bepalen, met name voor onze consulentes.  

Zij bezoeken jaarlijks in het kader van visitaties de praktijken om de resultaten en de 

werkzaamheden van de deelnemende praktijken te bespreken.

Sinds 2016 is de frequentie van de visitaties teruggebracht naar één keer per drie jaar per 

zorgprogramma. Daarnaast zijn, bij nieuwe instromers en op verzoek, praktijken extra bezocht. 

Deze nieuwe aanpak is door de praktijken positief ontvangen. De inhoud van de visitaties is 

afgelopen jaar wederom goed beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 8,4.

2.8 Benchmark Chronische zorg 

2.8.1 Algemeen
De benchmarkscores worden vergeleken met de landelijke cijfers van InEen. Dat is overigens een 

lastige vergelijking:

 •  zorggroepen verschillen erg in grootte en het gevoerde kwaliteitsbeleid  (in de 

THOON regio stromen jaarlijks nog slechts enkele huisartsenpraktijken nieuw in: 

iedereen neemt deel aan de DM2 zorgprogramma’s, 160 van de 180 huisartsen aan 

COPD en 175 aan CVRM);

 •  benchmarkgegevens geven slechts een beeld van een deel van de zorg die in de 

regio verleend wordt, namelijk het deel dat geregistreerd wordt.

Wat opvalt bij de benchmark gegevens chronische zorg is dat op bijna alle items hoog gescoord 

wordt maar dat de scores over het algemeen niet veel afwijken van de voorgaande jaren. In onze 

regio speelt, net als elders in het land, dat er waarschijnlijk een plafond aan effect is bereikt. De 

zorg kan altijd beter, maar zal nooit het maximale resultaat in de registraties tonen.
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2.8.2 Diabetes Mellitus type 2
Bij DM2 valt op dat er minder patiënten dan landelijk statine gebruiken. Tevens zien we dat zowel 

de registratie van de rookstatus als het aantal rokenden hoger is dan landelijk. De registratie van 

het voetonderzoek is echter lager dan vorig jaar. In november jl. is tijdens het voetensymposium 

hieraan uitgebreid aandacht besteed. Het is goed om voor ogen te houden dat het hier om de 

registratie van het voetenonderzoek gaat, niet om de kwaliteit van de verleende zorg zelf.

2.8.3 CVRM
Bij VVR (Verhoogd Vasculair Risico i.e. CVRM zonder HVZ) tonen de vijf procesindicatoren 

(nierfunctie, LDL, rookstatus, bloeddruk en registratie van bewegen) een verbetering. De uitkomst 

indicatoren aantal rokenden scoort iets hoger (12,77) dan gemiddeld (12,39), het aantal patiënten 

met een systolische bloeddruk < 140 helaas iets lager (70,18) dan gemiddeld (71,15). Het aantal 

patiënten met een LDL < 2,5  van patiënten jonger dan 80 jaar is hoger (35%) dan gemiddeld 

(30,18%).

Bij HVZ (CVRM met Hart- en VaatZiekten) scoren alle proces- en uitkomstindicatoren hoger dan 

landelijk. Helaas ook het aantal rokenden, waarmee we in onze regio dan negatief afsteken ten 

opzichte van landelijk. De vooronderstelling is dat bij de VVR en CVRM groep een groot deel van 

deze patiënten in de tweedelijn wordt gecontroleerd. De correcte cijfers zijn erg lastig boven 

water te krijgen. Dit is afhankelijk van de handmatig verkregen gegevens vanuit de praktijken, 

daar deze patiënten niet in het KOS (Ketenondersteunend systeem) zitten. De landelijke gegevens 

hierover geven ook een enorme spreiding. Bij THOON lijkt het dat 65-70% voor controles in de 

huisartsenpraktijk komt. De rest krijgt geen zorg of komt bij de specialist. Of hier nog substitutie 

voordeel te behalen is, is onduidelijk.

2.8.4 COPD
Bij COPD blijkt dat de procesindicatoren rookgedrag, BMI en bewegen hoger zijn dan het 

landelijk gemiddeld. Binnen onze zorggroep echter wel wat lager dan vorig jaar. Helaas is de 

procesindicator inhalatietechniek en invullen MRC/CCQ gedaald en ook lager dan het landelijk 

gemiddelde. Ook is het aantal rokenden hier met 38,95% wat hoger dan vorig jaar (38,19) en dan 

landelijk (38,31), maar het verschil is erg klein. Het aantal stootkuren is gedaald: 9,65 in plaats van 

10,81 (2016), maar nog steeds boven het landelijk gemiddelde (8,34).

Concluderend zien we voor het eerst dat een aantal procesindicatoren een iets mindere uitkomst 

geeft. Zoals gezegd speelt het plafondeffect hierin waarschijnlijk een rol. Ook minder registreren 

kan hier een rol spelen. Leefstijlproblemen, zoals roken, blijven een belangrijke te behandelen 

factor in deze zorg en we zien dat dit dus punt van aandacht moet blijven. Zeker in de regio 

Twente, waar het aantal rokenden hoger ligt dan gemiddeld. Voetzorg is, zo blijkt  uit deze cijfers, 

ook  een punt van aandacht.

Vervolg: de resultaten zullen meegenomen worden in de visitaties en dienen als basis voor de 

plannen 2019. Waarin met name het verbeteren van leefstijl, waaronder roken, nooit genoeg 

aandacht kan krijgen. Voetonderzoek zal in de visitaties terugkomen. Ook zal worden overwogen 

op welke manier dit in de plannen voor 2019 extra aandacht kan krijgen.

2.9 Kwaliteitsjaarverslagen zonder Benchmark

2.9.1 Algemeen
Voor een aantal onderdelen van ons zorgaanbod en het zorgprogramma Osteoporose zijn geen 

landelijke benchmark gegevens voorhanden omdat InEen hiervoor geen indicatorensets heeft 

opgesteld. 

2.9.2 Osteoporose
Het jaarverslag osteoporose toont de voortzetting van het zorgprogramma in de praktijken die 

dit al langer doen. Daarnaast bestaat een belangrijk deel van de werkzaamheden uit de te maken 

afspraken met de tweedelijn. 

Inmiddels werken 35 praktijken (48 huisartsen) met een spreekuur osteoporose en hebben het 

afgelopen jaar negen praktijken (tien huisartsen) de Voorbereidingsmodule doorlopen. Met het 

MST bestaan al langer goed lopende afspraken met de specialisten. Helaas is uitvoering van 

deze afspraken, dat patiënten actief naar de huisarts worden verwezen na een fractuur, lastiger 

geworden door administratieve beperkingen. In het ZGT komt de samenwerking op dit punt niet 

tot stand. Er zijn nu geen valide procesindicatoren voorhanden omdat de registratie liep van april 

tot april. Voor het komende verslagjaar geldt dat de registratie binnen dit zorgprogramma in de 

tijd wordt gesynchroniseerd met de andere chronische zorgprogramma’s.

2.9.3 Geestelijke Gezondheidszorg
Het jaarverslag GGZ toont de verdere doorontwikkeling van aanbod en gebruik van onze 

dienstverlening ten opzichte van het vorig jaar. Nieuwe mogelijkheden van het KOS, en dan 

vooral de verslaglegging, zijn verder uitgewerkt en beschikbaar gekomen. Naast de hieronder 

beschreven conclusies en plannen zal de samenwerking met de tweedelijn een belangrijk punt 

van aandacht zijn en blijven de komende jaren. 

2.9.3.1  E-Health & Consultatie
THOON biedt huisartsen de mogelijkheid om deel te nemen aan de Regeling GGZ e-Health en 

consultatie THOON. Er hebben in totaal 147 huisartsen deelgenomen aan de Regeling voor een 

totaal patiënten/verzekerden aantal van 284.220.

Een aantal grote groepspraktijken heeft in 2017 besloten de e-Health en Consultatie zelf vorm te 

geven. De regeling GGZ e-Health en Consultatie is uitgegroeid tot een GGZ plus pakket, waarvan 

het geïndiceerde GGZ preventie aanbod (training en cursus voor patiënten) een belangrijk 

onderdeel is. Geïndiceerde preventie (mindfulness, beter slapen en omgaan met stressklachten) 

is daarmee toenemend succesvol. In dit kader zijn in 2017 dertig cursussen gegeven.
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2.9.3.2  POH GGz en POH jGGz
-    POH GGz

THOON participeert in de Stichting POH GGz Twente (SPGT) die is opgericht door en bestaat 

uit THOON en Mediant. Deze  stichting heeft als doel het organiseren en inzetten van 

gekwalificeerde POH GGz medewerkers in huisartsenpraktijken. THOON heeft met Menzis 

afspraken gemaakt om extra uren POH GGz af te nemen bovenop het huidige maximum.  

Dit heeft geleid tot een verdere toename van de inzet van de POH GGz in de praktijken.

- POH jeugd en Gemeente.

In Hengelo heeft een positieve evaluatie van de Pilot jeugd geleid tot structurele inzet van de 

POH Jeugd. Hiertoe is begin oktober een feestelijke bijeenkomst gehouden bij hotel ’t Lansink 

waarbij diverse huisartsen en vertegenwoordigers van de gemeente Hengelo aanwezig waren. 

THOON heeft ook in 2017 de rol van procesbegeleider vervuld en inhoudelijke ondersteuning 

en coördinatie geboden aan het team POH Jeugd. De deelnemende praktijken in 2017 waren 

Hasseler Es, Respons, Contrast,  de Es, Wind & Bruns, de Driehoek, de Hagen en de huisartsen 

Kapenga,  Vatankhah en Van der Cammen. 

In Enschede levert THOON projectleiding ten behoeve van de inzet POH Jeugd. Eind 2017 is de 

gemeente Enschede teruggekomen op haar besluit de pilot uit te breiden. De inzet van POH 

Jeugd in Enschede blijft vooralsnog beperkt tot HAGRO 1.

2.9.4 Ouderenzorg
Bij zorg en ondersteuning van ouderen zijn veel verschillende organisaties betrokken. Denk aan 

huisartsen, VVT-organisaties, apotheken, verpleeghuizen, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties en 

gemeenten. Goede afstemming en samenwerking is een voorwaarde voor goede zorg en welzijn 

van ouderen. In dat kader ondersteunt THOON huisartsen bij het maken van samenwerkings- en 

verwijsafspraken tussen de verschillende domeinen (cure, care en welzijn) en het opzetten van 

een ouderenzorg netwerk op plaats- en wijkniveau. 

Het afgelopen jaar heeft dan ook in het teken gestaan van verdere vormgeving van de 

samenwerking tussen de verschillende hulpverleners in de ouderenzorg en het netwerken. 

Vooral de samenwerking met ketenpartners als specialist ouderengeneeskunde (SO) en 

paramedici werd verder geconcretiseerd. Lopende initiatieven werden op elkaar afgestemd.  

Op gemeenteniveau werd de afstemming gezocht tussen sociaal domein en care/cure. 

De rol van Zenderen, in de vorm van de Themagroep Ouderenzorg,  heeft geleidelijk haar 

vruchten afgeworpen waardoor eenheid in ouderenzorg meer en meer gewaarborgd wordt. 

De financiering vanuit de zorgverzekeraar geeft enige ruimte voor de opzet van geïntegreerde 

ouderenzorg binnen de voorbereidingsmodule en vervolgmodule kwetsbare ouderen.

In totaal waren er in het verslagjaar totaal 106 huisartsen in het THOON gebied bezig met 

ouderenzorg vanuit de verschillende mogelijkheden (modules, POH-S financiering):

 • zeven huisartsen maakten gebruik van de voorbereidingsmodule ‘integrale zorg  

  voor kwetsbare ouderen’;

 •  57 huisartsen maakten gebruik van de vervolgmodule ‘integrale zorg voor kwetsbare 

ouderen’; 

 •  42 huisartsen maakten gebruik van POH- S financiering.

Binnen de module Organisatie en Infrastructuur Ouderenzorg wordt gewerkt aan het opzetten 

van een ouderenzorgnetwerk rond de praktijk. Huisartsen die zijn gestart met de structurele 

zorg voor kwetsbare ouderen is gevraagd een ouderenzorgnetwerk op te zetten rond de praktijk. 

Waar dat gevraagd werd, is dit door THOON ondersteund.

Naar aanleiding van het inkoopbeleid ouderenzorg Menzis heeft THOON samen met de FEA, 

Roset en Menzis afspraken gemaakt over de evaluatiecriteria voor de ouderenzorg. Voor deze 

evaluatiecriteria is de LAEGO indicatoren set als maatstaf gebruikt. Voor meer gedetailleerde 

informatie volstaan we hier met verwijzing naar het Kwaliteitsjaarverslag Ouderenzorg.

Afstemming en overleg over de THOON activiteiten vindt plaats in de Klankbordgroep 

Ouderenzorg. Medio 2017 werd HAweb THOON ouderenzorg gestart met als doel: klanken en 

informatie delen.

2.9.5  Scholing en bijeenkomsten

Om de deskundigheid van huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten te 

bevorderen, stelt THOON jaarlijks een scholingsplan op. Naast bevordering van deskundigheid 

is het doel om de huisartsen en praktijkondersteuners feedback te geven op de - mede via 

benchmarking – verkregen indicatoren. In 2017 hebben in totaal 26 scholingen plaatsgevonden 

voor huisartsen en praktijkondersteuners (zie bijlage 3).

Daarbij is, ondersteund door ZO! (Zelfzorg Ondersteund), de pilot coachende gesprekstechnieken 

uitgerold. Middels een combinatie van interactief onderwijs en videotrainingen hebben de POH-

ers en huisartsen kunnen leren hoe ze beter aansluiten bij de mogelijkheden en verwachtingen 

van de patiënt en hem/haar optimaal te betrekken bij de besluitvorming gedurende het gehele 

zorgproces. 
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3. Zorgvernieuwing en voorbereidingsmodules

3.1 Voorbereidingsmodules

THOON heeft huisartsen het afgelopen jaar ondersteund bij de aanvraag en implementatie van 

Voorbereidingsmodules voor de chronische zorgprogramma’s. 

3.1.1 CVRM
Vanaf 1 januari 2017 zijn verspreid over de kwartalen elf praktijken gestart met de 

Voorbereidingsmodule CVRM. Tijdens de Voorbereidingsmodule zijn de praktijken begeleid 

in het opzetten van een categoraal CVRM-spreekuur. Hierdoor worden de juiste patiënten in 

beeld gebracht en gehouden door middel van een patiëntenvolgsysteem. Vanuit de modules 

die gestart zijn in 2016 en begin 2017 zijn dit jaar in totaal 14 praktijken ingestroomd in de DBC 

CVRM. Om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te verbeteren is ook in 2017 aandacht besteed 

aan scholing voor praktijkmedewerkers. Voor huisarts en POH is er, in samenwerking met 

zorggroep FEA en de beide ziekenhuizen, een Hart Vaat symposium georganiseerd. Daarnaast 

is er voor doktersassistentes die een rol hebben in het categoraal spreekuur, een basisscholing 

CVRM gegeven. 

3.1.2 COPD
In 2017 zijn zeven praktijken gestart met de Voorbereidingsmodule COPD. Deze praktijken zijn 

begeleid bij het opzetten van een categoraal COPD-spreekuur met behulp van het CIT-traject 

(COPD- implementatietraject) en scholing. Na het doorlopen van deze module voldoet de praktijk 

aan alle voorwaarden om deel te nemen aan het ketenzorgprogramma COPD.

3.1.3 Ouderenzorg
Vanaf januari zijn zeven huisartsen gestart met de Voorbereidingsmodule ‘integrale zorg voor 

kwetsbare ouderen’. Huisartsen zijn begeleid bij de aanvraag en het opzetten van integrale 

ouderenzorg in de praktijk met behulp van het TEO-implementatietraject (THOON Eerstelijns 

Ouderenzorg). Na het doorlopen van deze module heeft de praktijk de organisatie ingericht om 

de groep kwetsbare ouderen in de praktijk gestructureerd op te kunnen sporen en geïntegreerde 

zorg aan te bieden binnen het lokale geriatrische netwerk. Eind 2017 heeft Menzis aangegeven 

dat de Voorbereidingsmodule ‘integrale zorg voor kwetsbare ouderen’ per 2018 te contracteren 

is via Menzis. Aanmelding en ondersteuning verloopt wel via THOON, als onderdeel van regio O&I 

afspraken.

Verder in 2017 in het kader van de Voorbereidingsmodule ouderenzorg:

 • De infographic die in 2016 is ontwikkeld wordt als leidraad gebruikt bij de  

  implementatie van de voorbereidingsmodule ouderenzorg. 

 •  In najaar 2017  heeft de  geaccrediteerde  scholing “Meer (Be)Grip bij onbegrepen 

gedrag en migranten met dementie” plaats gevonden en is positief beoordeeld.

 •  Lokale multidisciplinaire samenwerking ketenpartners/paramedici krijgt steeds 

meer vorm (geriatrische kernteams ’s rond de huisartsenpraktijk). Praktische  ICT-

ondersteuning is nog te divers. Sociale infrastructuur per gemeente; care en sociaal 

domein krijgen stap voor stap steeds meer vorm, lokale diversiteit is groot. 

 •  Samenwerking en afstemming binnen de regio met Roset en de FEA, waaronder het 

gezamenlijk blijven organiseren van POH-ouderenzorg netwerkbijeenkomsten en het 

opzetten van een ouderenzorgnetwerk en sociale kaart.

3.1.4 Osteoporose 
In 2017 zijn tien huisartsen gestart met de Voorbereidingsmodule Osteoporose. Huisartsen zijn 

begeleid bij de aanvraag en het opzetten van een gestructureerd osteoporose-spreekuur. 

 De basisscholing ‘Organiseren van osteoporosezorg in de praktijk’ maakte onderdeel uit van de 

module. Na het doorlopen van deze module voldoet de praktijk aan alle voorwaarden om deel te 

nemen aan het ketenzorgprogramma osteoporose van THOON. De scholing is goed ontvangen 

door huisartsen, POH en assistentes. 

 Verder in 2017 in het kader van de voorbereidingsmodule osteoporose:

 •  Samenwerking en afstemming met de ketenpartners, waaronder de samenwerking 

met de fysio- ergo- en oefentherapie. 

 •  De nieuwe richtlijn valpreventie 2017 werd geïntegreerd in het zorgprogramma. Een 

flowchart valpreventie is ontwikkeld ter ondersteuning.
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3.2 Zorgvernieuwing

Vanuit het zorgnetwerk Zenderen zijn belangrijke thema’s projectmatig uitgewerkt. 

Daarnaast zijn er initiatieven die op zorggroep niveau zijn uitgewerkt. Het gaat hier om 

zorgvernieuwingsprojecten die leiden tot meer doelmatige- en/of substitutie van zorg.

3.2.1 Zorgnetwerk Zenderen: ECMS 
Het project ECMS (Eenmalige Consultatie Medisch Specialist) is in april 2016 gestart om het 

meedenken van een specialist met een huisarts, te faciliteren. Het gaat daarbij om de inzet van 

‘hoofd en handen’ van specialist op het moment dat een huisarts verwacht dat de patiënt wel 

in de eerste lijn geholpen kan worden maar twijfelt over diagnose en/of interventie. Ook kan er 

behoefte zijn aan extra geruststelling naar patiënt toe. 

Bij ECMS wordt de patiënt eenmalig (fysiek) naar de specialist verwezen of er kan een e-consult 

worden aangevraagd. De huisarts ontvangt het advies en zet de behandeling voort, het eigen 

risico van de patiënt wordt niet aangesproken.

Dit project is gestart met een kleine groep pilotpraktijken en specialismen van MST en ZGT, de 

contractering verloopt via de zorggroepen THOON en FEA. De verwachting was dat het aantal 

inzendingen omvangrijk zou zijn. In januari zijn de eerste resultaten geëvalueerd. Die zijn 

zeer positief als het gaat om het ervaren proces door zorgverleners en patiënten. Patiënten 

beoordelen het met een 8,5. Huisartsen denken in 88% van de gevallen de zorg verder zelf te 

kunnen voortzetten. Specialisten beoordelen de inzendingen die gedaan zijn als zeer geschikt. 

Het aantal inzendingen is in 2017 echter achter gebleven bij de verwachting. Oorzaken hiervoor 

liggen ondermeer in de tijd die nodig is voor gewenning en inpassing in het proces van de 

huisarts en het gegeven dat nog een beperkt aantal specialismen meedoet. Daarnaast bleek het 

declaratieproces voor de zorggroepen en ziekenhuis ingewikkelder dan verwacht. 

Daarop heeft in de stuurgroep overleg plaatsgevonden over hoe verder te gaan met het ECMS-

project met een looptijd tot 1 januari 2018. ZGT en FEA hebben aangegeven te willen stoppen 

met het project, maar wel open te staan voor een - nieuw vorm te geven – project dat de 

samenwerking tussen huisartsen en specialisten bevordert. 

MST en THOON willen na de pilotfase structurele afspraken maken op voorwaarde dat de 

procesvoering op onderdelen wordt aangepast. Dat heeft in 2017 al geleid tot het efficiënter 

inrichten van verwijzen, namelijk via ZorgDomein. In totaal hebben 61 huisartsen (39 praktijken) 

in het adherentiegebied van THOON gebruik gemaakt van ECMS. ECMS zal vanaf 2018 geen 

onderdeel meer uitmaken van zorgnetwerk Zenderen.

3.2.2 Zorgvernieuwingsproject THOON: Oogzorg
Huisartsen in het adherentiegebied van THOON hebben sinds 1 augustus 2017 een extra 

verwijsmogelijkheid voor patiënten met bepaalde, afgebakende oogheelkundige problemen. 

Doorverwijzing kan, naast de verwijzing naar een oogarts, ook naar een optometrist. De 

optometrist onderzoekt en beoordeelt deze specifieke groep oogklachten en bepaalt vervolgens 

of verder onderzoek en/of behandeling door de oogarts nodig is. Hierover wordt dan een advies 

uitgebracht aan de huisarts die hoofdbehandelaar is. Zo worden patiënten sneller geholpen, 

zijn er minder doorverwijzingen nodig naar specialisten in het ziekenhuis en worden lange 

wachtlijsten voorkomen. Huisartsen zijn in april tijdens een startbijeenkomst over de opzet en 

inhoud van het project geïnformeerd .

Er zijn de eerste maanden na de start 316 patiënten verwezen naar een deelnemende 

optometrist in het THOON-werkgebied. Hiervan zijn 50 patiënten door de optometrist alsnog 

verwezen naar de oogarts (waarvan drie met spoed). Dat betekent dat 266 patiënten (84%) in de 

eerste lijn behandeld konden worden. Door goede afspraken tussen aangesloten optometristen, 

oogartsen, Menzis en THOON kunnen alle huisartsen voor specifieke oogheelkundige klachten 

hun patiënten verwijzen naar de door THOON gecontracteerde optometristen voor een 

oogheelkundig onderzoek en advies.

3.2.3 Zorgvernieuwingsproject THOON: Dermatologie
THOON heeft in 2017 het meekijkconsult dermatologie opgezet in navolging op de pilot van 

NOVO-Derma in Enschede. Anneloes Richters, huisarts en initiatiefnemer van NOVO-Derma, 

heeft over de opschaling van de pilot met het bestuur van THOON afspraken gemaakt. THOON 

heeft het projectidee begin 2017 verder uitgewerkt en hierover afspraken gemaakt met het ZGT 

(Ziekenhuisgroep Twente), MST (Medisch Spectrum Twente), vier anderhalvelijns huisartsen 

dermatologie en zorgverzekeraar Menzis. Alle bij THOON aangesloten huisartsen kunnen 

voor een specifieke dermatologische klacht de patiënt doorverwijzen naar het meekijkconsult 

dermatologie. Het gaat hierbij om onderzoek, advies en behandeling zonder extra kosten voor de 

patiënt (geen aantasting eigen risico).

Na een startbijeenkomst in april, waarin huisartsen zijn geïnformeerd over de opzet en inhoud 

van het project, is de intentie uitgesproken om in augustus 2017 te starten met de uitvoering 

van het meekijkconsult op twee eerstelijnslocaties in het adherentiegebied van THOON. De 

contractuele afspraken tussen THOON en de beide ziekenhuizen hebben echter meer tijd 

gevraagd dan vooraf was ingeschat. Dat heeft er toe geleid dat er in 2017 nog niet gestart kon 

worden met het meekijkconsult dermatologie. 
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4. Dienstverlening

Naast het ontwikkelen en aanbieden van chronische, multidisciplinaire zorgprogramma’s is 

een andere belangrijke activiteit van THOON het aanbieden van facilitaire dienstverlening. 

Ook dit aanbod is voortdurend in beweging. THOON probeert activiteiten aan te bieden die 

zo dicht mogelijk bij de huisartsenpraktijk staan, die huisartsen ontzorgen bij hun dagelijkse 

praktijkvoering en die niet reeds door andere organisaties worden aangeboden.

De volgende dienstverlening is in 2017 door THOON aangeboden.

4.1 Personeel extern werkend 
Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van THOON is het aanbieden van goed 

geschoold personeel dat een ondersteunende functie vervult in de huisartsenpraktijken. 

In 2017 was circa 20 fte werkzaam in de diverse huisartsenpraktijken. 

Er is sprake van een lichte stijging in fte ten opzichte van het jaar 2016; namelijk +1 fte. 

Het beschikbaar stellen van personeel is een groeiende vorm van dienstverlening voor THOON. 

Naar verwachting zal de groei zich komend  jaar voorzichtig voortzetten.

Het werven van nieuwe medewerkers is een continu proces en doordat veel werknemers een 

parttime dienstverband ambiëren, zijn er relatief veel werknemers in dienst van THOON. Dat 

geeft tevens druk op de kosten: ook parttime medewerkers moeten worden geschoold, zijn 

aanwezig bij overleg etc. 

In december zijn er 37 medewerkers extern aan het werk met een gemiddeld dienstverband van 

twintig uur per week. 

Op dit moment lukt het nog om aan de vragen van huisartsenpraktijken te voldoen. Het 

afnemend (goed geschoold) personeelsaanbod in relatie tot de toenemende vraag geeft ons wel 

zorg over de toekomst.

Verpleegkundigen, praktijkmanagers en secretariële ondersteuning:

Bij deze dienstverlening gaat het om de inzet van Hbo-opgeleide verpleegkundigen (niveau 5/

BIG geregistreerd) die gespecialiseerd zijn in een of twee aandachtsgebieden chronische zorg; 

denk hierbij aan een specialisatie in bijvoorbeeld de zorg voor de patiënten met diabetes mellitus 

(diabetesverpleegkundige); astma /COPD (longverpleegkundige); hart & vaatziekten (CVRM-

verpleegkundige) of ouderenzorg (ouderenzorgverpleegkundige).

THOON kiest er bewust voor om haar verpleegkundigen een specialisatie aan te bieden in 

maximaal twee aandachtsgebieden. De verpleegkundige is hierdoor in staat om zich vooral te 

verdiepen in deze specifieke aandachtsgebieden en kan zo een volwaardige gesprekspartner zijn 

voor de huisarts.

Verdieping vindt plaats door het gericht volgen van scholingen en trainingen maar ook door het 

bijwonen van het reguliere werkoverleg binnen THOON. 

In december zijn er 32 verpleegkundigen werkzaam in 118 huisartsenpraktijken.

Praktijkmanager in de huisartspraktijk is een betrekkelijk nieuwe functie. In december zijn binnen 

THOON vier praktijkmanagers aan het werk in 17 huisartsenpraktijken. 

Doel van deze inzet is de huisarts te ontzorgen en bij te dragen aan een goed georganiseerde 

huisartsenvoorziening.

De manager kan een aandeel hebben in de volgende  aandachtsgebieden: 

 - organisatie; 

 - kwaliteit; 

 - personeel;

 - financiën. 

De werkzaamheden van een praktijkmanager verschillen per praktijk; geheel afhankelijk van 

de behoefte van de huisarts, de praktijk en de soort van samenwerkingsverband. De praktijk-

manager in dienst van THOON heeft een relevante hbo of academische opleiding gevolgd.

Vanaf het jaar 2017 is de financiering van de praktijkmanager gewijzigd. De voorwaarde van een 

samenwerkingsverband met minimaal 7500 patiënten is vervallen, waardoor vanaf 2017 ook de 

individuele huisarts in aanmerking kan komen voor de module praktijkmanagement via Menzis.

De verwachting is dat er komend jaar meer vraag naar praktijkmanagers zal komen.

Ook in 2017 is er gebruik gemaakt van ons  aanbod van secretariële ondersteuning; één van onze 

medewerkers van het secretariaat notuleert vergaderingen van een hagro in het THOON gebied.

4.1.1 Overzicht  personeelsaanbod december  2017 per discipline:

Personeel Extern werkend Aantal 
werknemers

Uren inzet 
per week per 
zorggebied

Aantal 
praktijken

TED / Diabeteszorg 14  199 37

TACO / Longzorg  4 88 32

TECAM / CVRM zorg 7 205 22

TEO / Ouderenzorg 7 183 27

THOFAS / Praktijkmanagement 4  89,5 17

THOON / Secretariële 

ondersteuning
1 1 1 HAGRO

Totaal  37  765,5 uur  135 praktijken
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4.2 Facilitaire dienstverlening

4.2.1 Praktijkhuisvesting
Door de ALV van THOON is eind 2015 het besluit genomen om op een andere wijze 

ondersteuning te verlenen aan huisartsen die zich tot THOON wenden met nieuw- en 

verbouwplannen. De THOON organisatie blijft bij de ontwikkeling, realisatie en het zoeken 

naar financiering een rol vervullen maar zal niet zelf meer eigenaar worden van het pand en 

dat verhuren aan leden. Met de werkzaamheden voor het eerste project dat op deze wijze 

gerealiseerd zal worden – GC De Bouwmeester – is in 2017 een begin gemaakt (oplevering in 

2018). Ontwikkeling van dit project geschiedt in goede samenwerking met Daan! (Daniël Spikker).

In februari is het eerste gezondheidscentrum dat THOON heeft gerealiseerd aan de huurders 

opgeleverd. Als uitvloeisel van voormelde besluitvorming is medio dat jaar besloten het pand 

over te dragen aan een geïnteresseerde belegger.

Voorts hebben we in 2017 een start gemaakt om:

 - in Glanerbrug een multidisciplinair gezondheidsplein te ontwikkelen;

 -  samen met een praktijk een multidisciplinair gezondheidscentrum te ontwikkelen in 

Enschede Zuid;

 -  samen met een duo-praktijk een multidisciplinair gezondheidscentrum te 

ontwikkelen in Enschede centrum;

 -  in de wijk Stokhorst, ’t Ribbelt of Velve-Lindhof in Enschede een multidisciplinair 

gezondheidscentrum te ontwikkelen.

4.2.2 POH bijeenkomsten:
Voor de zorgporgramma’s DM2, COPD, CVRM zijn er inspiratie-/netwerk bijeenkomsten 

georganiseerd voor de POH’ers van de huisartsenpraktijken om meer aansluiting te krijgen bij 

elkaar en bij THOON.

4.2.3 WAGRO:
In het verslagjaar zijn contacten gelegd met de WAGRO Twente om een betere aansluiting te 

krijgen met de groep waarnemers die in Twente actief is en het THOON netwerk te vergroten. 
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5. WERKORGANISATIE

5.1 Personeel

Het personeel van de THOON organisatie is in dienst bij verschillende vennootschappen. 

Afhankelijk van de functie en de werkzaamheden is de medewerker ondergebracht bij één van de 

rechtspersonen van THOON.

De arbeidsvoorwaarden zijn binnen alle rechtspersonen gelijk. Er is op vrijwillige basis aansluiting 

gezocht bij de cao Huisartsenzorg. Voor een aantal medewerkers (kaderhuisartsen, medisch 

adviseurs en directie) zijn aparte afspraken gemaakt. 

Met uitzondering van de artsen die in dienst zijn bij THOON, is voor alle medewerkers de 

pensioenvoorziening ondergebracht bij het PFZW (PensioenFonds Zorg en Welzijn). Voor 

de artsen is de pensioenvoorziening onder gebracht bij de SPH (Stichting Pensioenfonds 

Huisartsen).

5.2 Personeelsbestand

Aan het begin van het verslag jaar per 1 januari waren er 61 personeelsleden in loondienst voor 

in totaal 36,0 fte (1 fte = 38 uur). Daarvan werkt een groot deel als uitgeleend personeel in de 

diverse huisartspraktijken.

De verhouding uitgeleend personeel/niet uitgeleend personeel in fte’s:

 • uitgeleend: 20,8  fte (58,4%);

 • niet uitgeleend: 14,8 fte  (41,6%).

BV in dienst getreden gedurende 2017 FTE

THOON Secretaresse 1,00

THOON Assistent controller 0,84

THOON Secretaresse (vervang verlof) 0,52

TED Diabetesverpleegkundige (2x) 0,84

TED Praktijkverpleegkundige DM2 (3x) 0,95

TACO Praktijkverpleegkundige COPD (2x) 0,84

THOFAS Projectmedewerker 0,13

THOFAS Projectmedewerker (2x) 0,95

Totaal 6,07

1 januari 2017 1 januari 2018

Aantal FTE’s  
per functie

Aantal 
medewerkers FTE Aantal  

medewerkers FTE

Kaderhuisartsen 4 1 4 0,9

Medisch Adviseurs 4 0,6 3 0,4

Uitleen 
(praktijkpersoneel) 36 19,2 36 21,2

Secretariaat 5 3,8 4 3,3

Staf incl. 
consulent uren 11 10,4 12 8,8

Directie 1 1 1 1

Totaal 61 36,0 60 35,5
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Leeftijdsopbouw (1 januari 2017)
In elke leeftijdscategorie is ongeveer 

een gelijke vertegenwoordiging van 

het aantal medewerkers. Alleen in 

de categorie tussen 46-55 jaar is 

er sprake van een grotere groep 

personeelsleden. 22% is jonger dan 

36 jaar en 32% is ouder dan 50 jaar.

5.3 Ziekteverzuim
Ten opzichte van 2016 is het ziekteverzuim 

fors gestegen van 3,22% naar 5,13%. 

De oorzaak is gelegen in het langdurig 

verzuim. In de meeste gevallen ging het 

om niet werk-gerelateerd verzuim. In dit 

kader is aan de medewerkers een training 

aangeboden: ‘Je werkdruk de baas’. Twee 

groepen van in totaal 18 medewerkers 

hadden zich hiervoor aangemeld. De eerste 

cursusdag vond plaats eind 2017.

BV Verzuim percentage

THOON 2,53% 

TED 6,31%

TACO 5,13%

TECAM 9,69%

TEO 5,70%

THOFAS 9,86%

Hele organisatie 5,13%
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6. Onderzoek en kwaliteit: ThO&On en TNH

6.1 Inleiding

Op verzoek van de Huisartsenkring Twente is THOON In december 2011 gestart met het optuigen 

van een afdeling onderzoek en ontwikkeling. In eerste instantie is dit opgepakt door Suzan van 

Vliet. Binnen THOON is dit een aparte afdeling: thO&On (THOON onderzoek en ontwikkeling). 

Organisatorisch valt deze afdeling direct onder de directie van THOON. 

Na een vooronderzoek van een aantal maanden werd besloten een onderzoeks- en 

ontwikkelingsafdeling op te zetten, met als belangrijkste opdrachten het onderhouden van een 

eigen onderzoeksagenda en het bewaken van de data die gebruikt worden bij het onderzoek. In 

eerste instantie werd er van uitgegaan dat de afdeling onderzoek aan een afdeling ontwikkeling 

gekoppeld zou worden. Inmiddels blijkt dat ontwikkeling op een andere plek binnen de 

organisatie georganiseerd wordt.

Om te komen tot een Twentebrede onderzoeksorganisatie is de FEA in 2013 aangesloten. Deze 

Twentebrede organisatie heeft de naam Twents Netwerk Huisartsen (TNH) gekregen, naar 

analogie van andere netwerken rondom huisartsen instituten. Het ANH, Academisch Netwerk 

Huisartsen van de VU is hierbij een voorbeeld.

6.2 Bestaansrecht onderzoeksafdeling

 In de Toekomst Visie Huisartsenzorg 2022 LHV en NHG (2012) staat vermeld: 

 - Elke huisartsenpraktijk werkt continu en zichtbaar aan de monitoring en verbetering  

  van de kwaliteit van patiëntenzorg en praktijkvoering.

 - De beroepsgroep neemt verantwoordelijkheid voor de continuïteit en ontwikkeling  

  van het vakgebied, doordat elke huisartsenpraktijk structureel meewerkt aan 

  onderwijs, onderzoek of innovatie.

Niet alle huisartsen (de directe leden van THOON en FEA) hebben echter dezelfde behoefte ten 

aanzien van onderzoek of een onderzoeksafdeling

Interesse in wetenschap, interesse in resultaten van behandelingen en begeleiding en interesse 

in resultaten die te gebruiken zijn voor beleidskeuzes en onderhandelingen zijn de belangrijkste 

motivatie redenen. 

Op dit moment is de afdeling  een loket voor onderzoek door en voor huisartsen in de regio 

Twente. Onderzoek in de huisartsenpraktijk werd tot recent vooral gedaan door een enkele 

individuele huisarts, vaak in samenwerking met het Nivel, het Julius Centrum of de farmacie. 

Graag wil het TNH in de regio Twente het loket zijn voor onderzoek: het aanspreekpunt voor 

organisaties die onderzoek willen doen in de huisartsenpraktijk. Daarnaast wil het TNH de 

randvoorwaarden voor huisartsen en hun patiënten bewaken. 

De uitdaging is om vragen die huisartsen of POH’ers in de praktijk hebben, beantwoord te zien. 

Het liefst met gebruik van alle data die zij zelf verzamelen in de praktijk.

6.3 Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit Peter van der Lugt (THOON) en Kim Dorsman (FEA). 

De stuurgroepleden hebben individueel of gezamenlijk afspraken met onderzoekers om 

de onderzoeksvragen en omstandigheden helder te maken. Hierbij valt op dat de afstand 

onderzoeker en huisartsenpraktijk soms groot is en besprekingen nodig zijn om de 

onderzoeksvragen echt relevant te krijgen voor de huisartsenpraktijk.

De werkzaamheden bestaan uit: onderhouden van contacten, voorbespreking van onderzoeken, 

contact leggen met medewerkers huisartsenpraktijken en het geven van presentaties.

6.4 Contact huisartsen: TNH avonden en nieuwsbrief

6.4.1 TNH avond
Op 12 juli vond er een TNH avond plaats. Onderzoekers van MST, UT en Euregio waren aanwezig, 

alsmede een klein aantal huisartsen. Presentaties van EVA studie, DiagnOSAS en PACE/ARTEMIS. 

Ondanks de lage opkomst was er veel enthousiasme en bijdrages van aanwezige huisartsen.

6.4.2 THOON Nieuwsbrief
Wekelijkse bijdrage aan THOON nieuwsbrief van samenvattingen lezenswaardige gepubliceerde 

onderzoeken.

In de nieuwsbrief worden belangwekkende zaken betreffende lopende onderzoeken vermeld. Via 

de nieuwsbrief worden huisartsen opgeroepen  te participeren in onderzoek.

6.4.3 THOON website
Op de THOON website worden alle onderzoeksvragen, onderzoeksvoorstellen, lopende 

onderzoeken en afgeronde onderzoeken vermeld.

6.4.4 WDH
De WDH’s  Enschede en Midden Twente zijn gevraagd om onderzoeksvragen vanuit de hagro’s 

te genereren en hagroleden te benaderen bij verzoek om te participeren in het doen van 

onderzoek.  Ondanks enthousiaste reactie en toezegging dit systeem te gebruiken als brug 

naar de hagro’s,  is de respons nihil. De enige vraag van een huisarts over het gebruik CRP en 

dipslide resulteerde in een enquête via de nieuwsbrief. Dankzij de hoge respons konden hier 

vrij zekere conclusie uitgetrokken worden. Microlab organiseert nu cursussen hoe de dipslide 

in de huisartsenpraktijk te introduceren. De CRP vraag heeft geleid tot een onderzoeksvoorstel 

betreffende Procalcitonine  als alternatief voor de CRP in de huisartsenpraktijk.
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6.5 Partners en voortgang onderzoek

Onderzoekpartners zijn UT, MST, ZGT, RDD, VUMC, Medlon, Julius Centrum, Trimbos, ANH.  

De meest intensieve contacten zijn met UT Health Science en MST geweest. Hieruit zijn ook 

meeste lopende onderzoeken uit ontstaan. Er is een gesprek met Dick Walstock van het 

Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde (ANH) geweest hoe we elkaars activiteiten kunnen 

versterken.

Een overzicht van de lopende onderzoeken kunt u vinden in bijlage 2.

6.6 Observaties voortkomende uit de activiteiten 2017 

 1.  Onderzoeksvragen en onderzoekspraktijken 

Helaas komen onderzoeksvragen nog steeds van de onderzoekscentra en niet van onze 

huisartsen. Ondanks pogingen om via de WDH structuur meer betrokkenheid te creëren 

heeft dit niet meer input van onderzoeksvragen gegenereerd. 

Het blijft erg moeilijk om huisartsenpraktijken te vinden die willen participeren in het 

doen van wetenschappelijk onderzoek in hun praktijk. Vaak wordt het onderzoek daarom 

verricht in de praktijken van de coördinatoren of praktijken uit hun directe collegae.

 2.  Nieuwsbrief 

Gezien bovenstaande is er weinig tijd binnen het contract en de beschikbare 24 uur per 

etmaal van de coördinator om wekelijks een bijdrage van gelezen publicaties aan de 

nieuwsbrief te leveren. 

 3.  Aanvankelijk was de gedachte voor het oprichten van een onderzoeksafdeling om met 

de data van de chronische zorg onderzoek te doen en de uitkomsten te gebruiken ter 

verbetering van de zorg. De structuur van het databeheer en privacyaspecten maken 

dit echter bijzonder lastig. Daarnaast ontbreekt ook de expertise om zelfstandig 

wetenschappelijk gefundeerd onderzoek te doen met deze gegevens.

 4.  Het is niet altijd duidelijk wat de voortgang van onderzoeken is waar TNH maar zijdelings 

aan verbonden is.

7. Communicatie

THOON schenkt veel aandacht aan de (wijze van) communicatie met de leden. Uit reacties van 

huisartsen blijkt echter telkens weer hoe lastig het is om informatie ook daadwerkelijk onder de 

aandacht te krijgen. 

Wat THOON zoal doet op communicatie gebied:

Algemene Ledenvergadering (ALV): tijdens de ALV geeft het bestuur een toelichting op de 

belangrijkste onderwerpen waaraan door de THOON organisatie op dat moment wordt gewerkt. 

Uiteraard wordt de mening van de vergadering gevraagd over belangrijke beleidsmatige thema’s. 

De attendance van de ALV is in 2017 niet verbeterd ten opzichte van het vorige verslagjaar. 

 Hagro bezoeken: THOON houdt graag contact met de hagro’s. Indien nodig en/of gewenst wordt 

ten behoeve van thema’s bezoeken afgelegd of vindt overleg plaats bij het THOON kantoor in 

Hengelo. 

 Goede bereikbaarheid: het THOON kantoor is vijf dagen per week van 08.00 uur tot in ieder geval 

17.00 uur continue telefonisch bereikbaar (en uiteraard 24 uur per fax en e-mail).

 THOON website: in 2016 is meer eenduidigheid gekomen in de opbouw van de site en er wordt 

hard gewerkt om de site van THOON zo up-to-date mogelijk te houden. Gevoelige – dat kan ook 

bedrijfsgevoelige informatie van/over THOON betreffen – is voor huisartsen en medewerkers 

alleen via het invoeren van een inlogcode bereikbaar. In het verslagjaar is samen met de 

leverancier van de website een begin gemaakt met het ontwikkelen van een totaal vernieuwde 

website. Die moet medio 2018 in de lucht komen.

THOON Nieuwsbrief: wekelijks verschijnt een digitale nieuwsbrief voor alle leden van THOON per 

e-mail, die ook op de website is in te zien. 

Veilige communicatie via het KOS: voor de praktijkrapportages.

Snelle communicatie: het is bedrijfspolicy om alle correspondentie, dus ook die met de 

leden, zoveel mogelijk digitaal te behandelen. Berichtgeving met betrekking tot belangrijke 

onderwerpen (bijvoorbeeld contracten) wordt echter niet alleen per e-mail aangeboden maar 

ook nog steeds, afhankelijk van het onderwerp, per brief en/of fax.

 Twitter: THOON beschikt over een Twitter-account, maar maakt daar maar spaarzaam gebruik 

van omdat slechts (een wel groeiend) deel van de leden daar beroepshalve op aangesloten is.

 THOON Yammer: voor snelle communicatie met alle personeelsleden beschikt THOON over een 

Yammer account. Hiervan wordt regelmatig gebruik gemaakt.

 Personeelsbrief: twee- tot driemaal per jaar ontvangen alle personeelsleden van THOON een 

Personeelsbrief. Daarin worden de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de THOON 

organisatie beschreven alsmede informatie over individuele personeelsleden (in-/uit dienst, 

verjaardagen, geboorten, etc). 

THOON schenkt veel aandacht aan de 
(wijze van) communicatie met de leden.
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8. Financieel overzicht THOON coöperatie

THOON Coöperatie voert als rechtspersoon zelf nauwelijks activiteiten uit. Vrijwel alle 

werkzaamheden en taken worden uitgevoerd door de vennootschappen, waarvan de coöperatie 

100% eigenaar is.

Als eigenaar van de vennootschappen zijn de deelnemingen dan ook het belangrijkste 

bestanddeel van de balans en de winst- en verliesrekening van de coöperatie.

Alle vennootschappen brengen een jaarrekening uit die volgens de vigerende wet- en regelgeving 

wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (en via deze organisatie zijn in te zien).

De vennootschappen die contractuele afspraken hebben met Menzis zijn verplicht om hun 

jaarrekening aan de verzekeraar te overleggen vergezeld van een controleverklaring van de 

accountant.

Bij de jaarrekening 2017 van THOON Coöperatie is door de accountants een samenstellings-

verklaring afgegeven.

Balans per 31 december 2017 

  31-12-2016  31-12-2017 
ACTIVA

Vaste activa    
Financiële vaste activa  2.047.123  3.298.042 
    
Som der vaste activa  2.047.123  3.393.042 
    
Vlottende activa    
Vorderingen  -  12.100 
    
Liquide middelen  101.269  98.616 
Som der vlottende activa  101.269  110.716 

  2.148.392  3.408.758 

PASSIVA

Verenigingsvermogen    
Wettelijke en statutaire reserves 40.239  0
Vrij verenigingsvermogen 1.849.612  3.144.662  

  1.889.851  3.144.662 
    
Kortlopende schulden  258.541  264.096 

  2.148.392  3.408.758 

Winst-en-verliesrekening over 2017 
  2016  2017 

Overige bedrijfsopbrengsten  10.000  10.000 
Overige bedrijfskosten  -2.001  -4.238 
Bedrijfsresultaat  12.001  5.762 

Financiële baten en lasten   -4.490  -4.632 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  7.511  1.130 

Belastingen resultaat uit 
gewone bedrijfsuitoefening  -1.502  -238 
  6.009  892 
Aandeel in resultaat van ondernemingen
waarin wordt deelgenomen  -119.720  1.250.919 

Nettoresultaat  -113.711  1.251.811 
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Klankbordgroep Osteoporose

Jan Rauws Medisch adviseur  Osteoporose THOON 

Anja van Kempen  Huisarts

Paola Gerritsen  POH-S

Marcel Klamer Huisarts

Dolf Verburg Huisarts

Egon Kluitman Huisarts / bestuurslid THOON 

Sofia Bosch Adviseur zorgontwikkeling THOON/POH 

Karin de Boer  Notulist THOON 

Klankbordgroep GGZ

Peter van Aken Medisch adviseur GGZ THOON

Nicole Nap Huisarts

Rik Soeteman Huisarts

Marieke Nijhof Huisarts / bestuurslid THOON

Menno Jan Ufkes Huisarts

Marco Zomer POH-GGZ

Jose Harmelink POH-GGZ

Tieti Hoekstra Coördinator zorgprogramma GGZ THOON

Karin de Boer Notulist THOON

Klankbordgroep Ouderenzorg

Marieke van Gerwen Kaderhuisarts Ouderenzorg

Anneloes Richters Huisarts

Ton Boermans Huisarts

Marion Boermans POH-S

Trudy Lansink POH-S

Annette Tuijnenburg Huisarts

Peter Vedder Huisarts

Bart van Tienen Huisarts

Martin Both Huisarts

Monique Troost Adviseur zorgontwikkeling THOON

Mirjan Hakkenbroek POH

Jolande Huizinga Coördinator ouderenzorg THOON

Karin de Boer Notulist THOON

Deelnemers klankbordgroepen

Deelnemers beleidscommissie

A. van der Krabben Huisarts

H. Bijland Huisarts

A. van der Werf Huisarts

R. Frankhuisen Huisarts

M. Klamer Huisarts

M. de Kok Huisarts

R. Meijer Huisarts

A. van Kempen Huisarts

G. Kuipers Huisarts

W. Veurink Huisarts

V. Zwart Huisarts

B. Sombekke Huisarts

H. Eijgelaar Huisarts

F. van Brenk Huisarts

E. van der Lek Huisarts

T. Boermans Huisarts

M. Boswerger Huisarts

B. Prenger Huisarts

C. Braam Huisarts

E. Kooy Huisarts

L. Leijendekker Huisarts

S. van Vliet Huisarts

F. Waanders Huisarts

M. Comsa Huisarts

M. Bosveld Notulist THOON

Bijlage 1
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Naam scholing Datum Aantal 
deelnemers waardering

CVRM voor assistentes  17-jan 18  8

Caspir M5  26-jan 20 7,6

CVRM voor assistentes  31-jan 18  8,1

Caspir M6  16-feb 20  8

Osteoporose gevorderd  24-feb  19  7,9

Osteoporose Basis  29-feb 18  8

CVRM voor assistentes  13-mrt  16  8

Maatwerk bij Diabetes update anno 2017  4-apr 38  7,4

Hart Vaat Symposium   19-apr 256  8,2

Caspir M6  20-apr  21  7,7

Maatwerk bij Diabetes update anno 2017  15-mei  40  6,6

Gespecialistische opleding SMR (deel 1)  18-mei 14  8,9

Gespecialistische opleding SMR (deel 2)  18-mei 14  8.9

Gespecialistische opleding SMR (deel 3)  18-mei 14  8.9

Opstartbijeenkomst oogzorg en 

dermatologie 
 28-jun 45  -

Gespecialistische opleding SMR (deel 4)  18-mei 14  8.9

SMR basis  13-sep 32  zeer goed

Caspir M2  21-sep 18

Maatwerk bij Diabetes update anno 2017  26-sep  37  7,1

Caspir M6  5-okt 20  8,1

Maatwerk bij Diabetes update anno 2017  12-okt 41  7,4

AAA, perifeer vaatlijden en diabetische voet  30-okt 99  7,6

Osteoporose Basis  7-nov 14  8,3

Meer (be)grip  22-nov 28  8,3

Caspir M6  23-nov 21  7,8

Caspir M6  14-dec 18 8

Overzicht lopende onderzoeken

 Prospects: in kaart brengen beloop van onverklaarbare  
lichamelijke klachten Nikki van Dessel-Classen, VUMC

EVA: ontwikkeling POCT voor D-dimeer Ruud Oudega, Julius Center Utrecht 

Diagnosas: thuisdiagnostiek OSAS Jeffrey Benistant, MST

Lage rugpijn: evaluatie vragenlijst lage rugpijn Wendy Oude Nijeweme-d’Hollosy, UT

Minddistrict: voorspellers adherentie e-Health-interventies Floor Sieverink, UT

Effect verschil in organisatie op doelmatigheid inzet POH-GGZ Marja van Bon, Trimbos 

Langgezond Miriam Vollenbroek, RRD

WHISPER-studie: ICS gebruik bij COPD Lisette van den Bemt, Radboud UMC

Effect van voedingsadviezen op subklinische hypothyreoïdie  
bij kinderen

Pim Schaap, co-assistent, 
E.J. van de Gaag, kinderarts ZGT

Onderzoeksvoorstellen

Use of statines and its related risks in men and women  
above 50 years of age Health Sciences, UT

Use of antidepressnats in general practice and its relation  
to symptoms and diagnoses Health Sciences, UT

Zelfmanagement en Telemedicine voor patiënten met  
COPD en hartfalen Samenwerking MST/ZGT/UT

Relatie tussen vermoeidheidsklachten in de huisartsenpraktijk  
en vitamine D deficientie Health Science, UT

Praktijkvariatie in polyfarmacie in de huisartsenpraktijk Health Science, UT

Procalcitonin as a usefull marker in general practice to 
 reduce antibiotic resistance Health Science, UT

MicroRNAprofielen in urine als gezondheidsmonitor Health Science, UT

Prehospital care in Acute Cerebral Events (PACE) Euregio/MST neurologie

Lopende onderzoeken TtO&On Scholingen georganiseerd in 2017
Bijlage 2 Bijlage 3
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