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Deze onverwachte calamiteit heeft ons nog eens duidelijk laten zien hoe belangrijk het is om als 

beroepsgroep goed georganiseerd te zijn en eenduidig de buitenwereld tegemoet te treden. 

In 2019 hebben we belangrijke stappen gezet om als huisartsenorganisaties in Twente de 

schouders te kunnen gaan zetten onder verregaande samenwerking. Met begeleiding van 

adviesbureau Common Eye zal daar in 2020 een nadrukkelijk vervolg aan worden gegeven.

 

Samenwerking/gezamenlijkheid was ook een belangrijke uitkomst van de 2e 

Woudschotenconferentie, begin 2019. En is als nieuwe kernwaarde toegevoegd aan de 

reeds bestaande kernwaarden van de huisartsenzorg (persoonsgericht, continu en medisch 

generalistisch). De THOON organisatie is voor de realisatie van haar aanbod in hoge mate 

afhankelijk van samenwerking met organisaties en individuele zorgaanbieders in de regio. 

In dit jaarverslag zult u daar dan ook vele voorbeelden van aantreffen.

Naast ‘samenwerking’ willen wij hier nog één onderwerp in het bijzonder benoemen: in het 

verslagjaar is een Raad van Commissarissen geïnstalleerd bij BV THOON. We zijn er in geslaagd 

twee ervaren toezichthouders aan ons te verbinden. Onze inzet is hiermee de stabiliteit van onze 

organisatie verder te verbeteren. Maar ook willen we laten zien dat wij onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid heel serieus nemen.

Wij hopen dat u de moeite wilt nemen ons jaarverslag te lezen. Maar ons ook laat weten wat u er 

van vindt. Een jaarverslag wordt immers gemaakt om te worden gelezen! 

Bij het schrijven van dit voorwoord lijkt de Covid-19 uitbraak in Nederland 
vooreerst over zijn hoogtepunt heen. Met alle respect voor de direct getroffenen 
hebben we het er in Twente nog genadig van afgebracht. 

Anneloes Richters
huisarts en bestuursvoorzitter

Cees van Dijk
directeur BV THOON

‘In 2019 hebben we 
belangrijke stappen gezet.’
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Samenstelling bestuur THOON Coöperatie 
en aandeelhoudersvergadering BV THOON 
31 december 2019:
· mevrouw A.K.G. Richters, voorzitter

· de heer E. M. Kluitman, vicevoorzitter 

· de heer E. van der Lek, penningmeester

· de heer C.P. van der Lugt, lid

· mevrouw J.H. Silvius, lid 

 (namens bestuur LHV Huisartsenkring Twente)

· mevrouw M. Nijhof, lid 

 (namens bestuur LHV Huisartsenkring Twente)

Samenstelling Raad van Commissarissen BV 
THOON 31 december 2019
· de heer P.F.M. Verploegen, voorzitter

· mevrouw E.M. Koster

 

Directeur-bestuurder BV THOON
· de heer C.J. van Dijk

179
leden
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2 Bestuur en organisatie
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‘Het mooiste aan het huisartsenvak? Dat is de breedte ervan. Geen spreekuur is 
hetzelfde. Het ene moment ben je bezig met een ingreepje; het andere moment 
voer je een psychiatrisch gesprek. En dan zijn er ook nog allerlei beleidszaken waar 
je je mee bezig kunt houden.’ Nicole Nap geniet duidelijk van haar werk als huisarts. 
‘Je kan van dit vak maken wat je wil.’

Huisartsenpraktijk De Hagen
Nicole verleent in Hengelo samen met collega-huisarts Ellen Kerkhof zorg aan 2450 patiënten. Hun 

praktijk maakt deel uit van huisartsenpraktijk De Hagen waarin nog twee praktijken huizen. Intern 

is sprake van een intensieve samenwerking. Dat uit zich onder andere in ‘gedeeld’ personeel: negen 

assistentes en acht praktijkondersteuners waarvan een deel via detachering.

Alles leuk vinden, is een valkuil
Nicole: ‘Het vak van de huisarts wordt steeds uitdagender. Dat komt onder andere door substitutie, 

door een toenemende aandacht voor preventieve zorg en door ouderen die langer thuis of 

in verpleeghuisvervangende huizen wonen waar huisartsen zorg verlenen. Nou vinden we als 

huisartsen alles leuk en interessant, dus we pakken nieuwe uitdagingen snel op. Maar dat is ook 

een valkuil. Daarom is het belangrijk samenwerkingen te verstevigen en - als het mogelijk is - zaken 

uit te besteden.’

Contacten met ketenpartners
Nicole is, sinds ze acht jaar geleden praktijkeigenaar werd, ook lid van THOON. ‘THOON ondersteunt 

ons met veel zorgzaken: diabeteszorg, cardiovasculaire zorg, longzorg... Ze onderhoudt onder meer 

de contacten met de ketenpartners en maakt daar afspraken mee. Dat scheelt veel tijd en moeite. 

En hoe meer zorgstraten erbij komen, hoe prettiger het is dat zij die taak uit onze handen neemt.’

Nicole Nap
huisarts en lid RvA 

‘Je kan van dit vak 
maken wat je wil’

2 Bestuur en organisatie

(verder)
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2 Bestuur en organisatie

Duidelijke afspraken met cardiologen
‘Ook fijn: in 2019 heeft THOON afspraken gemaakt met cardiologen over atriumfibrilleren (AF). 

Mensen met AF die stabiel zijn, komen bij de huisarts onder controle. THOON heeft daarvoor 

een zorgstraat opgezet. Er zijn nu duidelijkere richtlijnen voor hoe we deze patiënten moeten 

controleren en wanneer we ze opnieuw naar de cardioloog moeten verwijzen. Die duidelijkheid is 

prettig.’

Start eigen PaTz-groep
‘Een van de dingen die we zelf in 2019 hebben opgestart is de oprichting van een eigen PaTz-

groep. PaTz staat voor palliatieve thuiszorg en is bedoeld om patiënten structureler in beeld 

te krijgen. In onze PaTz-groep zitten onder andere huisartsen, wijkverpleegkundigen en 

medewerkers van het hospice. Samen bespreken we op regelmatige basis de patiënten om zo de 

kwaliteit van de zorg in hun laatste levensfase te verbeteren.’

Handig én leuk
Nicole zit daarnaast in het bestuur van de Hengelose Huisartsen Vereniging en is lid van de Raad 

van Afgevaardigden van THOON. ‘Ik merk steeds opnieuw dat samenwerkingen veel opleveren. In 

praktische zin, maar ook voor mezelf. De verschillende rollen die ik vervul - als huisarts, als lid van 

de PaTz-groep en als bestuurslid - maken mijn werk nog breder dan het al is. Ik weet inmiddels 

van heel veel dingen een beetje. Dat is niet alleen handig voor mijn werk. 

Ik vind het vooral ook ontzettend leuk.’

Raad van Afgevaardigden
De Raad van Afgevaardigden hield in 2019 vier keer een reguliere vergadering en 

twee keer een bijzondere samen met de afgevaardigden van SHT, de Kring en 

de FEA/CHPA.

Besluiten 2019
• Herbenoeming Jeanette Silvius als bestuurslid.

• N.a.v. startnotitie Heel Twente Stopt akkoord voor inschakelen Sinefuma.

• Activiteitenplan 2019 wordt goedgekeurd.

• Jaarrekening 2018 THOON Coöperatie wordt goedgekeurd.

• Décharge wordt verleend aan het gevoerde bestuur van THOON CV in 2018.

• Input voor regioplan via HA-web. THOON bureau stelt hiervoor concrete vragen 

 en RvA leden reageren via HA-web.

RvA
21 leden

69% 
opkomst

(vervolg interview Nicole Nap)



Scholing, benchmark en visitatie zijn de activiteiten die wij in 2019 inzetten om de kwaliteit van 

de chronische zorg te borgen. Het kwaliteitsjaarverslag 2019 geeft een overzicht. April 2019 is 

de pilot “inzet praktijkconsulent THOON” van start gegaan. Praktijkconsulenten vormen voor 

huisartsen het eerste aanspreekpunt bij THOON. De drie praktijkconsulenten zijn: Mieke Wijnen, 

Myrian Zengerink en Samara Westerhof. Zij hebben elk een eigen werkgebied.

Persoonsgerichte zorg
In 2019 is een start gemaakt met persoonsgerichte zorg. Er is een visiedocument 

gemaakt, een consultmodel ontwikkeld en het begrip is geïntroduceerd bij huisartsen en 

praktijkondersteuners. De huisartsen en POH’ers ontvingen ter voorbereiding en ondersteuning 

van consulten een door THOON ontworpen scheurblok. Tevens startte het project ‘Zelfzorg 

Ondersteund!’ waarbij vijf praktijken aan de slag gaan met positieve gezondheid.

*praktijk-unieke AGB code

Deelname  
zorgprogramma’s 2019 2018

Aantal praktijken*  
aangesloten bij THOON

130 130

Deelname aan:
Aantal 
patiënten

Aantal 
patiënten

DM 100% 20.627 100% 20.162

CVRM 96% 41.335 96% 40.058

COPD 86% 3.653 80% 3.553

Osteoporose 42% 2.336 30% 1.704

Vervolgmodule  
ouderenzorg 48% nb 44% nb

GGZ e-health  
en consultatie 75% nb 78% nb

3 Optimale zorg 
voor  de patiënt
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Ouderenzorg
Ouderenzorg: THOON en Huisartsenkring Twente ontwikkelden vanuit de werkgroep 

ouderenzorg THOON twee documenten; organisatiestructuur ouderenzorg Twente en 

plan van aanpak.

Samenvatting visiedocument
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Waarom?

Beter ervaren kwaliteit van zorg

Meer werkplezier van de zorgverlener en minder druk op de capaciteit

Minder zorgkosten

Betere gezondheid op populatie niveau

Persoonsgerichte zorg (PGZ) kan bijdragen aan toekomstbestendige zorg door:

De politiek en een deel van de patiënten vraagt om PGZ.

Een deel van de zorgverleners heeft de intrinsieke wens minder protocollair en meer

persoonsgericht te werken.

THOON wil bijdragen aan toekomstbestendige zorg en haar leden ondersteunen om

invulling te geven, waar gewenst en mogelijk, aan PGZ.

Hoe?

Het persoonsgerichte consult

De coachende zorgverlener

Een persoonsgerichte omgeving

Goed geïnformeerde patiënten en mantelzorgers

THOON wil ondersteunen en faciliteren bij de kern en de bouwstenen van PGZ:

De zorgverlener is niet alleen coach maar blijft de deskundige met kennis van zowel

ziekte en zorg als gezondheid en gedrag. Het protocolleren van de chronische zorg

heeft geleid tot de mogelijkheid van taakdelegatie en tot kwalitatief goede zorg.

Deze resultaten wil THOON behouden. Daarnaast wil THOON zorgen dat er binnen

deze geprotocolleerde zorg voldoende ruimte is om persoonsgericht te werken.

Wat?

THOON biedt trainingen, tools, en informatie afgestemd op de diversiteit en wensen

van haar leden. THOON draagt zorg dat in de zorgprogramma's aandacht is voor

persoonsgericht werken en zal dit onderwerp aandacht geven in de nascholingen.

THOON faciliteert een persoonsgerichte omgeving en ondersteunt haar leden om

persoonsgericht werken te implementeren zonder verlies van kwaliteit en de

mogelijkheid tot taakdelegatie. 

Samenvatting notitie: Waarom, hoe, wat

Persoonsgerichte zorg THOON 

Anja van Kempen

Versie 1.1 september 2019

3 Optimale zorg voor de patiënt
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Als een rode draad
‘Ict loopt – vaak ongemerkt – als een rode draad door een organisatie en daar zijn verschillende 

rollen/expertises voor nodig. Ik vergelijk het wel eens met het bouwen van een huis. Daarvoor 

zijn onder andere een metselaar, stukadoor, tegelzetter, schilder en toezichthouder nodig. 

Goede informatievoorziening vraagt om een informatiemanager, een systeembeheerder, een 

databeheerder en een functioneel beheerder. Plus iemand die de privacy en security beheert, 

mensen die de technische kant beheersen en programmeurs. Ook in kleinere organisaties 

als huisartsenpraktijken moet iemand die rollen op zich nemen, al worden die dan wel vaak 

gecombineerd en uitbesteed. Maar momenteel is ict in de zorg enorm aan het evolueren. Ik denk 

dan ook dat huisartsen hier meer van moeten weten.’

Master Health Informatics
‘Een paar jaar geleden ben ik gestart met de opleiding Master Health Informatics. Deze opleiding 

van het AMC bestaat uit tien modules en is speciaal bedoeld voor zorgverleners. Ik heb enorm veel 

geleerd in de afgelopen jaren en kon daardoor doorgroeien naar een meer strategische functie.  

Ilse Moes is adviseur informatievoorziening en functionaris gegevensbescherming. 
Zelf omschrijft ze haar werkterrein als ‘alles wat enigszins riekt naar ICT, digitalisering 
van informatie, privacy implementaties en digitale innovaties’. Hardware en de 
werking van software horen daar niet bij, al zal ze je altijd helpen als je aanklopt 
met een vraag hierover. 
 
Zich inzetten voor verbetering zit sowieso in haar bloed. ‘Wat ik steeds probeer te doen is zorgen 

voor regionale afstemming, bijdragen aan het behoud van praktijkautonomie en aan het behalen 

van de doelen van THOON. Een mooi streven al zorgt die driehoek er soms ook voor dat ik in een 

spagaat zit.’

Interview

‘Soms zit ik 
in een spagaat ’

Ilse Moes
adviseur informatievoorziening, functionaris 

gegevensbescherming, projectleider OPEN

(verder)

3 Optimale zorg voor de patiënt



(vervolg interview Ilse Moes)
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Mijn afstudeeropdracht gaat over beslissingsondersteunende systemen. Ik onderzoek in hoeverre 

zo’n systeem de huisarts helpt en dan met name qua gebruiksvriendelijkheid. Het moet passen in de 

workflow van de huisarts. Die heeft per consult maar tien minuten de tijd. Dan is het wel zo prettig 

als pop-ups op het juiste moment getoond worden, aansluitend op het denkproces van de huisarts.’

2019 stond in het teken van OPEN
‘In 2019 bereikten we een mijlpaal in het project OPEN. Per juli 2020 moeten huisartsen patiënten 

inzage geven in een deel van hun medische dossier. Zoiets moet in het proces mogelijk gemaakt 

worden. Daarin probeer ik huisartsen te faciliteren. Ik ben daar veel mee bezig geweest. Hoe ziet dat 

proces eruit, hoe verhoudt zich dat tot de wet en wat zijn de randvoorwaarden? Ik ben erg blij dat 

alle huisartsen in de regio zich hiervoor hebben aangemeld.’

Regionaal manifest
‘Samen met de regionale informatiemanagers van ziekenhuizen hebben we in 2019 een manifest 

opgesteld. Hierin staat wat de randvoorwaarden zijn om processen te ondersteunen. Willen we 

onderling de zorg voor patiënten beter inrichten, dan is het nodig dat alle data beschikbaar zijn. 

Daarvoor zijn open standaarden nodig: een manier om elkaar te informeren zodat we tijdig kunnen 

aansturen, en processen die op elkaar aansluiten. Klinkt logisch, maar de praktijk is weerbarstiger 

dan dat. Dus het is mooi dat we daar nu regionaal overeenstemming over hebben.’

Om meer patiëntenparticipatie bij de verschillende zorgprogramma’ s te hebben 
heeft THOON een patiëntenraad. Deze patiëntenraad bestaat uit afgevaardigden van 
patiëntenverenigingen. 

In 2019 zijn dit DVN: Jan Dreteler, Longfonds: Maaike Geerdink en Alwin Kotter, Harteraad: Rolf van de 

Walle en Osteoporosevereniging: Trudeke Alberts.  

De patiëntenraad kwam in 2019 drie maal bij elkaar.

Thema’s 2019:

• diabetes e-coaching: gepersonaliseerde coaching

  voor patiënten met DM2 en overige chronische   

 ziekten;

• project Positieve Gezondheid (ZO!);

• laaggeletterdheid;

• patiëntenportaal VHS;

• patiëntenbeleving in de huisartsenopleiding.

Tweemaandelijks worden (links naar) activiteiten 

van de patiëntenvereniging in de nieuwsbrief van 

THOON geplaatst.

Patiëntenraad

3 Optimale zorg voor de patiënt

Klachtenprocedure

Wij hebben een klachtenregeling en 

zijn aangesloten bij het Klachtenpunt 

Huisartsenzorg Twente en de Stichting 

Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. 

In 2019 ontvingen wij geen klachten.  
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Oogzorg Project oogzorg vanaf sept 2017: inzet van een optometrist voor 
diagnostiek in de eerste lijn.
Deelname van 5 gecontracteerde optometristen.
In totaal zijn 5.238 patiënten door de huisarts naar optometrist 
verwezen, waarvan 2.770 in 2019.
70% is binnen 2 weken gezien door de optometrist
80% hiervan is na diagnostiek optometrist in de eerste lijn behandeld.
0% calamiteiten gemeld.
80% van de THOON-huisartsen maakt gebruik van de 
verwijsmogelijkheid.

OSAS Project OSAS vanaf mei 2018; screening op slaapapneu in de eerste lijn.
In totaal zijn 2.514 patiënten gescreend op OSAS, waarvan 2005 in 2019.
33,9 % van de patiënten is na de screening in de eerste lijn behandeld.
66% van de THOON-huisartsen maakt gebruik van de screeningstool.

ECMS Project ECMS vanaf april 2016: Eenmalig Consult Medisch Specialist.
In totaal zijn in 2019 829 patiënten door verwezen voor ECMS.
62% van de patiënten is in de eerste lijn behandeld na ECMS.
64% van de THOON-huisartsen maakt gebruik van de 
verwijsmogelijkheid.
6 deelnemende specialismen MST. Vanaf oktober ook deelname ZGT 
voor verwijzing ECMS met 6 specialismen.
Pilot ECMS in GC Veldpoort gestart vanaf mei waarbij reumatoloog uit 
MST tweemaandelijks eenmalige consulten uitvoert.

Atriumfibrilleren (AF) Project plusmodule AF vanaf juli 2019: behandeling van patiënten met 
stabiel atriumfibrilleren in de eerste lijn.
In totaal nemen 3.576 patiënten deel aan ketenzorg AF. 
21% van de THOON-huisartsen neemt deel aan de plusmodule. 
150 POH’ers volgden de nascholing.

GLI Contractering van een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) in 
Twente vond in 2019 rechtstreeks door een GLI aanbieder met de 
zorgverzekeraar plaats. THOON heeft in afstemming met haar leden en 
de huisartsenkring besloten om de GLI in 2019 niet te contracteren. De 
belangrijkste reden is dat de rol van de huisarts en de randvoorwaarden 
voor THOON als contractpartner, nog onvoldoende duidelijk zijn. THOON 
heeft in 2019 huisartsen ondersteund bij de informatievoorziening over 
de GLI en het efficiënt inrichten van het verwijsproces.

Monique Troost
adviseur zorginnovatie:

“Het project oogzorg, met de inzet van optometristen 
in de eerste lijn, wordt landelijk als voorbeeld gezien. 
Onze opzet en aanpak inspireerde meerdere partijen en is 
als leidraad gebruikt voor andere projecten in het land.”
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Het Twents Netwerk Huisartsenzorg (TNH) is een samenwerking tussen de FEA 
en THOON met als doel wetenschappelijk onderzoek in en voor de Twentse 
huisartsenpraktijk te coördineren en faciliteren. 

In 2019 hield het TNH zich bezig met: 
- RED-CVD studie. Samen met het Julius Centrum onderzoek naar vroegdetectie cardiaal lijden  

 binnen de chronische zorg.  

- Urimon studie: micro RNA monitoring in urine als middel van vroegdetectie maligniteiten en  

 neurodegeneratieve ziektes. Opzet studie met minimale inzet huisarts en maximale opbrengst  

 onderzoeksgegevens.

- Practice based evidence middels data analyses  

 in plaats van evidence based medicine met  

 moeizame studies door stoffige 

 wetenschappers en moeizaam te motiveren 

 zorgverleners. Ontdekking mogelijkheden 

 samen met VHS / Philips, Stizon, PacMed en 

 Zorg Net Oost.

Onderzoek

Peter van der Lugt
huisarts, coördinator onderzoek:

“PacMed deelt onze visie op practice 
based evidence. Zij maakt tools 
waardoor data-analyses ook werkelijk 
bruikbaar worden in de dagelijkse 
huisartsenpraktijk.”

4 Zorgvernieuwing
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‘Patiëntenzorg staat bij 
mij nog steeds voorop’

5 Praktijkdienstverlening

Stevanne Jansen
manager personeel extern
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Supercompliment
‘De vraag naar mensen van THOON blijft groeien - we begonnen ooit met drie verpleegkundigen; 

dat zijn er inmiddels 32 plus 6 praktijkmanagers - en dat is een supercompliment. Die kwaliteit, 

daar maken we ons ook echt sterk voor. Zo geldt er een strenge voorselectie en zijn al onze 

verpleegkundigen en praktijkmanagers hbo-opgeleid. Verder is er binnen THOON voor iedereen 

een peergroup van collegae die hetzelfde werk in de praktijk verrichten. Bij vragen weten ze elkaar 

te vinden en leren ze van elkaar. Iedereen groeit zo in zijn functioneren. Ik zie bovendien dat er 

veel drang is om te groeien: wat ze niet weten, dat willen ze leren. Daar ben ik heel trots op.’

Werving en selectie, planning, ziektevervanging en loopbaanbegeleiding. Als 
Manager Personeel Extern regelt Stevanne Jansen alles rondom de externe inzet 
van THOON-personeel. Stevanne: ‘Ik ben altijd in gesprek met mensen. Ik heb 
de reuring en de contacten nodig. Daar ligt ook mijn kracht: helpen, sturen en 
helder krijgen waar onze verpleegkundigen en praktijkmanagers naartoe willen 
groeien. Het traject dat zij bij ons doorlopen is vrij specifiek. Tegen de tijd dat ze 
bij ons komen, hebben ze hun opleidingen afgerond en beschikken ze over ruime 
werkervaring. Maar huisartsen vragen vaak om specifieke kennis en werkervaring. 
Om aan die vraag te voldoen, is een verdere vakspecialisatie vaak gewenst. Het 
luisteren naar de behoefte van de huisarts en het kiezen en begeleiden van de 
medewerkers om hieraan te voldoen, blijft een mooie uitdaging in mijn werk!’

(verder)



(vervolg interview Stevanne Jansen)
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Physician assistants in aantocht
‘Een actueel vraagstuk is het enorme en groeiende tekort aan huisartsen in de regio. Dat conflicteert 

met de wens en de noodzaak om overal in de regio kwaliteitszorg te bieden. In 2019 zijn we 

daarom gestart met een nieuw traject. Na veel wikken en wegen hebben we besloten twee hbo’ers 

aan te nemen die de twee-en-een-halfjarige hbo-masteropleiding Physician Assistant (PA) gaan 

volgen. Een PA is een medisch zorgprofessional die bevoegd is medische diagnoses te stellen 

en patiënten zelfstandig te behandelen. Dat betekent dat ze de basishuisartsenzorg voor haar 

rekening kan nemen. We verwachten dat de inzet van een PA een goede aanvulling kan zijn in de 

huisartsenpraktijk.’

Blij met TimeChimp
‘Iets dat in 2019 al direct impact had, was de implementatie van 

urenregistratiesysteem TimeChimp. Voor mij is dat de grootste wow van 

2019. We werkten altijd in een draak van een systeem, maar TimeChimp 

liep gelijk als een speer. Beste keus ooit. TimeChimp verschaft mij op een 

heel overzichtelijke manier de managementinformatie die ik nodig heb om 

mijn werk goed te kunnen doen. Ook voor gebruikers is het een prettig en 

goed werkbaar systeem. TimeChimp is typisch zo’n besluit waarvan je denkt: 

hadden we dat maar eerder gedaan.’

De Stevanne-manier
‘Iedereen vervult zijn taken op zijn eigen manier. Ik denk dat je mijn aanpak het beste kan 

omschrijven als: direct en enthousiast. Een voordeel bij het aansturen van onze medewerkers in de 

praktijk is dat ik jarenlang als diabetesverpleegkundige gewerkt heb. Het werkveld is bekend terrein 

en dat helpt. Om die feeling met het werkveld te behouden ben ik veel in gesprek met onze mensen 

in de praktijk. Vroeger zorgde ik voor patiënten; nu zorg ik voor de mensen die voor de patiënten 

zorgen. Maar de patiëntenzorg, die staat bij mij nog steeds voorop in alles wat ik doe.’

5 Praktijkdienstverlening

‘TimeChimp:
hadden we dat 

maar eerder 
gedaan’

Ondersteuning in de huisartsenpraktijk

Personeel extern werkend Aantal 
werknemers

Uren inzet per week 
per zorggebied

Aantal  
praktijken

THOOZ / THOON Zorg 32 489 63

THOFAS / praktijkmanagement 6 96 27

THOON / secretariële ondersteuning 2 10,5
4 

hagro/TAO

Totaal 40 595,5 94
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5 Praktijkdienstverlening

Projectontwikkeling praktijkhuisvesting

Wij helpen zorgverleners bij de ontwikkeling van passende huisvesting 

voor hun praktijk. Bij voorkeur op een wijze die bijdraagt aan de eisen 

die toekomstige zorgverlening gaat stellen. Zoals HOEDEN en eerstelijns 

zorgcentra. Van het zoeken naar een geschikte locatie en het aanvragen 

van vergunningen tot het vinden van financiering en het uiteindelijke 

(ver)bouwproces. In die processen zijn de belangen van de huisarts en 

zijn collega huurders-zorgaanbieders leidend. Onze inzet is daarbij de 

initiatiefnemers zoveel mogelijk de organisatorische en uitvoerende 

werkzaamheden uit handen te nemen zodat de betrokken huisartsen zich 

kunnen blijven concentreren op het uitvoeren van hun kerntaak: leveren 

van patiëntenzorg!  

Praktijkhuisvestingstrajecten 2019:  
- Start realisatie nieuw gezondheidscentrum Glanerbrug.
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Enkele onderwerpen: 
- Regionaal formularium 

 inhalatiemedicatie

- Waardegerichte zorg

- Regionale bedden

- Continuïteit huisartsenzorg

- Regionale afspraken 

 samenwerking eerste/ 

 tweede lijn

- Juiste zorg op de juiste plek

- Zorgvernieuwing

- Samenwerking op 

 informatiemanagement  

 en digitalisering

- Netwerkorganisatie  

 ouderenzorg

Samenwerkingspartners

Medion

SHO

TAO

Enschede,
Hengelo,
Overige

gemeentes

VVT

Huisartsen-
opleiding

FEA

Roset

ZGT

MST

Mediant
SPGT

Menzis

SHT

De Kring
WDH

THOON

Samenwerking
andere organisaties

Raad van
Afgevaardigden

Innovatieve
projecten

Samenwerkings-
afsprakenBorgen kwaliteit

chronische zorg

Optimaliseren
GGZ zorg

Continueren
personeel met OvO

Ondersteuning
management

Projectonwikkeling

Zorginnovatie

Gezonde organisatie

Verbeteren
communicatie

Informatie
management

Optimale
patiëntenzorg

Praktijk
dienstverlening

Optimaliseren
THOON

organisatie

Ondersteuning
regionale 

samenwerking

ActiviteitenActiviteiten Kernthema’s

6 Regionale samenwerking
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Interview

Werkveld is blijvend in beweging 
‘Ook het takenpakket van huisartsen blijft in beweging. De zorgvraag neemt de komende jaren 

toe en die zorg komt grotendeels op het bordje van de huisarts. Om juist dan als praktijkmanager 

huisartsen te ondersteunen bij niet-medische taken voelt fijn. Ook nieuwe projecten vergen 

aandacht. Zo is in vele praktijken de invoering van online inzage in de medische gegevens gestart, 

iets dat wettelijk verplicht wordt vanaf juli 2020. Het landelijk programma OPEN (Ontsluiten 

Patiëntgegevens Eerste Lijn Nederland) ondersteunt praktijken hierbij. Vanuit THOON ben ik als 

ambassadeur bij dit project betrokken. En ik merk dat de professionele ondersteuning van een 

praktijkmanager - in aanvulling op de landelijke support - echt veel verlichting brengt.’ 

26 jaar lang werkte ze in een huisartsenpraktijk. Tot ze drieënhalf jaar geleden 
de overstap maakte naar THOON. THOON leent haar uit aan praktijken als 
praktijkmanager en hagro-manager. Niet veel later kwam daar de taak van 
coördinator praktijkmanagement bij. Ze zit bovendien in de werkgroep continuïteit 
die verschillende taken vanuit de stuurgroep continuïteit uitvoert en intern 
afstemt of coördineert. De agenda van Miranda Verleun is dus steevast goed 
gevuld. Miranda: ‘Fijn juist. Ik hou enorm van die afwisseling in taken.’

‘Ik doe het liefst  
heel veel tegelijk’

Miranda Verleun
praktijkmanager en coördinator 

praktijkmanagement

6 Regionale samenwerking

(verder)



(vervolg interview Mirdanda Verleun)

6 Regionale samenwerking
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De meerwaarde van de THOON-praktijkmanager
‘THOON heeft zes praktijkmanagers in dienst die elk vier tot vijf huisartsenpraktijken managen. 

In dat team van zes managers zit veel kennis waar elke praktijkmanager profijt van heeft bij het 

oplossen van praktijkgerelateerde vraagstukken. Daarnaast zitten ze hier bij THOON bovenop het 

nieuws. De laatste innovaties en tools vinden zo snel hun weg naar de praktijk. Andersom geldt 

dat THOON baat heeft bij de extra oren en ogen in de praktijken. Herkennen we een trend, dan 

kunnen we daarop inhaken met nieuwe projecten of voorstellen.’

Handige rekentool
‘Zo hebben we in 2019 een rekentool ontwikkeld waarmee we kunnen aantonen of er in de 

praktijk ruimte is binnen de formatie POH om bepaalde verrichtingen te declareren bij de 

zorgverzekeraars.

Deze mogelijkheid staat bij Menzis al twee jaar in de inkoopvoorwaarden, maar was voor velen zo 

onduidelijk dat we er veel vragen over kregen. Huisartsen kunnen bij THOON kosteloos om zo’n 

berekening vragen.’

Regiospecifieke draaiboeken
‘We hebben in 2019 ook enkele draaiboeken van de LHV voor startende en stoppende 

huisartsen  geoptimaliseerd en regiospecifiek gemaakt. En er ligt nu een draaiboek voor tijdelijk 

praktijkbeheer. Die is bedoeld voor praktijken waar een praktijkhouder acuut uitvalt of dreigt 

uit te vallen. De eerste zorg gaat dan uit naar de patiënten en naar het laten doorgaan van de 

praktijkorganisatie zodat die zorgverlening niet in het geding komt. De huisarts of waarnemend 

huisarts verleent dan alleen nog patiëntenzorg en ik - of een van mijn collega’s - stap(t) in als 

tijdelijke praktijkmanager. Daardoor verlaagt zijn werkdruk enorm. Gaat het om een stoppende 

huisarts, dan moderniseer ik de praktijk in deze periode om ‘m instapklaar te maken voor de 

nieuwe praktijkhouder.’

Even leunen
‘Deze combinatie van taken bevalt me heel goed. Een ander zou daar 

misschien gestrest van raken, maar ik ben ik op m’n best als ik denk:  

hoe krijg ik het allemaal geregeld binnen de tijd?  

En pas nog zei een huisarts tegen me: “Wat fijn dat je naar me luistert, 

dat we kunnen sparren en dat ik op je heb kunnen leunen.” Nou, daar 

doe je het voor natuurlijk.’

Deze combinatie 
van taken bevalt 

me heel goed
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In Twente dreigt discontinuïteit in de huisartsenzorg. Daarom werkten de belangrijkste 

stakeholders (zorggroepen, Huisartsenkring, huisartsenposten en Menzis) een aanbod 

uit dat gericht is op praktijkopvolging en tijdelijk praktijkbeheer in de regio. Dit resulteert 

in 2019 in de website www.huisartsintwente.nl. 

• Continuïteit huisartsenzorg:
 o Drie draaiboeken continuïteit ontwikkeld vanuit de werkgroep continuïteit 

  THOON. Handzame en praktische tools voor huisartsen. 

 o Inventariseren welke huisartsen mogelijk binnen nu en vijf jaar vertrekken. 

 o Intensievere samenwerking met de VUmc en WAGRO. 

• Samenwerkingsproject SHT: samen opleiden van twee physicians assistants in  

 de huisartsenpraktijk

Continuïteit huisartsenzorg

6 Regionale samenwerking



In 2018 ontstond de wens om aandacht  
te besteden aan stoppen met roken.  
Een enquête onder onze leden leerde 
dat huisartsen hier wel ondersteuning 
bij wilden. Tijdens de bijeenkomst van de 
Raad van Afgevaardigden van  
12 februari 2019 werd de optie ‘intensief 
onder-steunende interventie’ van 
Sinefuma voorgesteld. 

Het project Heel Twente Stopt was geboren.  

Al snel haakten ook MST, ZGT, TAO, VSV en FEA 

aan. Verschillende media besteedden aandacht 

aan Heel Twente Stopt en huisartsen ontvingen 

materiaal om hun patiënten op het project te 

wijzen via folders, wachtkamerschermen en 

website. 

Na de zomer van 2019 gingen vier cursussen 

van start. Van de 48 deelnemers haakten 

twee cursisten voortijdig af. Van de overige 46 

deelnemers zijn 38 mensen succesvol gestopt 

met roken. Een mooi resultaat! Het project blijft 

dan ook doorlopen.

Heel Twente Stopt
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6 Regionale samenwerking

Regionaal longformularium

Het longformularium vond zijn oorsprong in een gemeenschappelijke wens van onze kaderhuisarts 

Jan Rauws en het longartsenoverleg met longartsen uit zowel MST als ZGT. Ook de FEA, de net 

opgerichte Twentse Apothekers Organisatie (TAO), de ziekenhuisapothekers en Menzis zetten de 

schouders onder het project in navolging van projecten elders in het land. 

Januari 2019 werd het formularium vastgesteld. In de periode die daarop volgde werd het inhoudelijk 

formularium vastgesteld en vond bespreking met de zorgverzekeraar plaats. In de zomer was de 

uitwerking gereed en kon gestart worden met scholing voor POH’ers en apothekersassistenten. In 18 

scholingen werden meer dan 350 mensen geschoold in inhalatie-instructie en werkafspraken rondom 

het formularium. Daarmee werd het longformularium geïmplementeerd om per 1 januari 2020 in 

gebruik te worden genomen. 

© Annina Romita

Anja van Kempen
coördinator zorginnovatie:

‘Mijn wow-moment? Toen de eerste 
verstokte roker, waarvan ik dacht dat 
hij nooit zou stoppen, vertelde dat hij 
dankzij Heel Twente Stopt gestopt was’.
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Ziekteverzuim
Ten opzichte van 2018 daalde het ziekteverzuim van 5,52% naar 5,34%. In de meeste gevallen 

ging het om niet werk-gerelateerd verzuim. 

1 januari 2020 1 januari 2019

Aantal FTE’s  
per functie

Aantal 
medewerkers FTE Aantal  

medewerkers FTE

Kaderhuisartsen 1 0,1 1 0,1

Medisch Adviseurs
2 (+ 4 o.b.v. 
freelance 

overeenkomst)
0,6 4 0,6

Uitleen 
(praktijkpersoneel) 36 20,5 38 21,5

Secretariaat 3 2,5 5 3,8

Staf incl. 
consulent uren 17 12,2 13 9,5

Directie 1 1,0 1 1,0

Totaal 64 35,7 62 36,5

Personeel

7 Optimaliseren THOON organisatie



Balans per 31 december 2019

  31-12-2018  31-12-2019 
ACTIVA

Vaste activa    
Financiële vaste activa  3.711.318  3.767.532 
    
Som der vaste activa  3.711.318  3.767.532 
    
Vlottende activa    
Vorderingen  3.775  4.575 
    
Liquide middelen  118.988  122.006 
Som der vlottende activa  122.763  126.581 

  3.834.081  3.894.113 

PASSIVA

Verenigingsvermogen    
Vrij verenigingsvermogen 3.563.137  3.144.659  

  3.563.137  3.885.455 
    
Kortlopende schulden  270.944  8.658 

  3.834.081  3.894.113 

Winst-en-verliesrekening over 2019 
  2018  2019 

Overige bedrijfsopbrengsten  10.000  25.239 
Overige bedrijfskosten  5.214  20.818 
Bedrijfsresultaat  4.786  4.421 

Financiële baten en lasten   -3.911   - 229 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  875  4.192 

Belastingen resultaat uit 
gewone bedrijfsuitoefening  - 175  838 
  700  3.354 
Aandeel in resultaat van ondernemingen
waarin wordt deelgenomen  413.278  318.214 

Nettoresultaat  413.978  321.568 

Jaarrekening
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7 Optimaliseren THOON organisatie
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