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Zorggroep RCH Midden-Brabant kijkt in dit jaarverslag terug op 
een jaar vol activiteiten en ontwikkelingen. Er was in 2017 veel 
beweging op veel verschillende fronten, maar we hebben ons 
werk vanuit een stabiele situatie kunnen uitvoeren. Dat moet 
ook, want we staan  borg voor een optimale ondersteuning van 
een sterke huisartsenvoorziening in de regio. Tegelijkertijd zijn 
we toekomstgericht aan de slag. De (zorg)wereld om ons heen 
verandert en RCH beweegt daarin mee. In een herijking van 
onze strategie hebben we uitgesproken dat onze strategie rust 
op twee pijlers:

•  Zorginhoud en innovatie (verbetering van de ervaren kwaliteit 
van de zorg, verbetering van de gezondheid en beheersing 
van de kosten);

• Faciliteren van de huisartsenvoorziening in de bedrijfsvoering.

Bij de uitwerking hiervan ligt de focus op persoonsgerichte 
zorg, patiëntenparticipatie en informatiemanagement.

Het RCH-team heeft in 2017 uitgesproken dat we de noodza-
kelijke vernieuwingsslag willen en kunnen maken, in de 
wetenschap dat dit veel energie en inzet van ons vraagt. We 

hebben de daad bij het woord gevoegd en in dit jaarverslag 
leest u wat we gedaan hebben in het belang van de patiënten 
en de aangesloten ketenpartners in Midden-Brabant.

Ons werk is in de praktijk niet altijd zichtbaar voor het publiek, 
want RCH is vooral een netwerkorganisatie, die zorgverleners 
ondersteunt in de chronische zorg voor patiënten met diabetes, 
longziekten en hart-vaatklachten. De Zorggroep is echter 
steeds meer in de volle breedte bezig om de ondersteuning 
van aangesloten zorgverleners in het belang van de patiënt te 
verbeteren. De bestaande inzet voor de chronische program-
ma’s blijft, maar er komen nieuwe activiteiten bij, zoals: 
versterking praktijkmanagement, continuïteit huisartsenzorg en 
een betere werking van de arbeidsmarkt. 

De aandacht ging en gaat ook uit naar versterking van de 
geestelijke gezondheidszorg in de eerste lijn. Onder de naam 
PRO-RCH kan eindelijk vorm worden gegeven aan de ambities 
die al enige tijd vast staan. Ook het succesvolle project 
ouderenzorg kan blijven rekenen op brede waardering en 
verdere groei. Wij zien dit als een mooi voorbeeld van positieve 
gezondheid, waarbij de patiënt centraal staat, omgeven door 

de zorgprofessionals die echt helpen. Tenslotte is er door de 
komst van een informatiemanager bij RCH de noodzakelijke 
aandacht geweest voor regionale ICT-ontwikkelingen en 
privacyvraagstukken.

Een aantal van deze aandachtsgebieden komt in dit jaarver-
slag aan bod.

Met al die activiteiten dienen we ons belangrijkste doel: een 
sterke(re) steun te zijn voor huisarts (en andere zorgverleners) 
én patiënt. 

Angela van Liempd en Theo Bisschops,
Raad van Bestuur Zorggroep RCH Midden-Brabant

Wilt u meer weten: kijk ook eens op onze website  
(www.rchmbr.nl) of mail naar communicatie@rchmbr.nl

Voorwoord Raad van Bestuur

Sterkere steun voor huisarts én patiënt

Angela van Liempd Theo Bisschops

https://www.rchmbr.nl/
mailto:communicatie@rchmbr.nl


3

In 2017 is een begin gemaakt met benchmarkbijeenkomsten 
voor de huisartsenpraktijken die bij de Zorggroep RCH zijn 
aangesloten. Dit jaar is het thema: nierfunctiestoornissen.  
In kleine groepen wisselen de deelnemers resultaten en cijfers 
uit, afkomstig uit de verschillende informatiesystemen (HIS en 
KIS). Huisarts Hillary Hendriks uit Tilburg: “We kijken tijdens de 
benchmarkbijeenkomsten naar de cijfers en proberen dan 
samen tot conclusies te komen. Vervolgens is het streven een 
vertaalslag te maken naar onze eigen praktijken. Ik heb 
deelgenomen aan een eerste benchmarkbijeenkomst en dat 
was in alle opzichten nuttig.” 
De bijeenkomsten bieden ook de mogelijkheid voor casuïstiek 
en theoretische verdieping, vertelt Leonie Tromp, kaderarts 
hart- en vaatziekten. “We merken dat het prettig praat in 
kleinere groepen, maximaal 6 tot 10 personen. Het is belangrijk 
dat er een veilige sfeer is waarin de deelnemers zich 
kwetsbaar durven opstellen. We leren van elkaar en van de 
cijfers; het is geen beoordeling in de sfeer van goed of fout.”
Hillary Hendriks: “De grootste meerwaarde van deze 

bijeenkomsten is dat we een link kunnen leggen tussen 
meetresultaten, zoals het al dan niet halen van bepaalde 
streefwaardes en de voorgeschreven medicatie. Als je dit met 
elkaar bespreekt, kun je komen tot een verdiepingsslag en tot 
verdere verbetering. Welke acties kunnen we nog ondernemen 
en welke interventies zijn nog mogelijk? Dat zijn de vragen die 
veelal aan de orde komen.”

De benchmarkbijeenkomsten worden voorbereid door de 
kaderartsen; naast Leonie Tromp is dat ook Paul van den 
Broek, kaderarts diabetes. “We denken als huisarts of 
praktijkondersteuner vaak dat we iedereen goed in beeld 
hebben en adequaat behandelen. Heel vaak is dat ook zo, 
maar iedere praktijk heeft toch nog een paar patiënten die 
mogelijk wat extra aandacht kunnen gebruiken. Met de 
gegevens uit de benchmark laten we zien waar nog wat winst 
te halen is in de zorg rond onze chronische patiënten”, aldus 
Paul van den Broek. 

Na enkele pilotbijeenkomsten in 2017 is nierschade ook het 
thema in 2018. De verwachting is dat er 20 benchmark-
bijeenkomsten voor huisartsen en praktijkondersteuners zullen 
zijn in 2018. 

Benchmarkbijeenkomsten

Leren van elkaar en van de cijfers

Paul van den Broek Hillary Hendriks Leonie Tromp

Benchmarkgegevens waarover in de groep van gedachten is gewisseld

Start met benchmarkbijeenkomsten:
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Persoonsgerichte zorg, het gaat er steeds vaker over, maar wat is 
het eigenlijk en hoe wordt het ervaren? Die vragen staan centraal 
in een pilot-onderzoek van Zorggroep RCH Midden-Brabant, 
verzekeraar CZ en de Erasmus Universiteit. De universiteit doet 
onderzoek naar het effect van ‘Persoonsgerichte zorg’ bij 
patiënten met Multimorbiditeit. Het doel is inzicht te krijgen in de 
manier waarop zowel patiënten als betrokken zorgmedewerkers 
de kwaliteit van deze zorg ervaren. 

Interviews
Dit gebeurt met een vragenlijst en interviews waarin patiënten en 
zorgverleners worden bevraagd. Hierbij wordt gekeken naar de 
acht dimensies van patiëntgerichte zorg: respect voor voorkeuren 
en behoeften van patiënten, informatievoorziening en 
kennisontwikkeling, toegang tot zorg, emotionele ondersteuning, 
betrekken van familie, continuïteit van zorg en transities in de 
zorg, fysiek welzijn en coördinatie van zorg. De resultaten worden 
eind 2018 verwacht.

Sylvia van de Pol (praktijkverpleegkundige) en Daniëlle van Rooij 
(praktijkondersteuner), beiden werkzaam voor de huisartsengroep 
Frankische Driehoek, doen mee aan deze pilot. Zij vroegen zich 
twee jaar geleden af of voldoende vinkjes zetten betekent dat zij 
goede zorg leveren. Ze wilden juist de patiënt meer in beeld 
krijgen. Om deze reden doen ze samen met huisarts Paul van 
den Broek mee aan deze pilot. Ze zijn samen, met nog 6 andere 
huisartspraktijken, op zoek gegaan naar een andere manier van 
persoonsgericht werken in de praktijk.

Positieve invloed
De deelnemers hebben verschillende modules gevolgd van de 
NHG-leergang ‘Professionele effectiviteit in Persoonsgerichte 
zorg. Samen beslissen, het hoe en waarom’. Hierdoor hebben 
Danielle en Sylvia geleerd om tijdens het consult beter aan te 
sluiten bij de behoefte van de patiënt. De patiënt bepaalt nu veel 
meer de agenda tijdens het consult. Sylvia ervaart meer plezier in 
haar werk doordat ze andere gesprekken heeft met haar 

patiënten en doelen beter aansluiten bij de behoefte van de 
patiënt. Persoonsgericht werken heeft een positieve invloed op de 
relatie met haar patiënten. Daniëlle geeft aan dat zij nu ook meer 
kijkt hoe collega’s een consult voeren. Beide dames zien wel dat 
ze, zeker als het druk is, vervallen in oude patronen. Doordat ze 
zich hier bewust van zijn, wordt het steeds makkelijker om hun 
‘nieuwe manier van werken’ weer op te pakken. 

Sylvia, Daniëlle en Paul staan voor de uitdaging om ook hun 
collega’s in de praktijk te enthousiasmeren. Binnenkort wordt de 
nieuwe manier van werken besproken in het praktijkoverleg, waar 
doktersassistentes en andere huisartsen bij aanwezig zijn. Van 
hieruit wordt bekeken op welke manier ‘persoonsgericht zorg in 
de praktijk’ verder vorm kan krijgen. 

Persoonsgerichte zorg

Pilot: ‘Persoonsgerichte zorg in de praktijk’

Huis van persoonsgerichte zorg

Bron: Vilans
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Kwetsbare ouderen

De focus van het Zorgprogramma Kwetsbare ouderen lag in 
2017 op drie aspecten:

•  de borging van het programma bij 74 deelnemende 
huisartsenpraktijken en hun samenwerkingspartners;

•  het aanhaken van 31 nieuwe huisartsen en samenwerkings- 
partners bij het zorgprogramma; 

•  het opzetten van nieuwe initiatieven binnen het zorgprogramma.

De huisartsen zijn allemaal ondersteund via o.a. 
praktijkbezoeken, scholingen en diverse 
uitwisselingsbijeenkomsten. 

In januari is het project ‘Valpreventie in de eerstelijnszorg’ 
gestart i.s.m. Tranzo. In dit project screenen huisartsen en 
praktijkondersteuners systematisch het valrisico van hun 
kwetsbare oudere patiënten met een praktisch en eenvoudig 
screeningsinstrument. Afhankelijk van de oorzaak van het 
valrisico wordt in overleg met de patiënt een geschikte 
behandeling gestart. 

Daarnaast is een nascholing ontwikkeld rondom visus- en 
gehoorstoornissen bij ouderen. De scholing ‘Horen zien en niet 
zwijgen’ is georganiseerd in samenwerking met KNO- en 
oogartsen en de experts van Kentalis en Visio. Ten slotte is er 

nieuwe toetsgroep gestart met huisartsen en Specialisten 
Ouderengeneeskunde. Een keer per kwartaal zijn er structurele 
casuïstiekbesprekingen voor wijkverpleegkundigen en 
praktijkondersteuners.

App Zorgbed MB: inzicht in ELV-bedden
Steeds meer kwetsbare ouderen wonen thuis. Door diverse 
omstandigheden kunnen zij soms acuut extra (intramurale) 
zorg nodig hebben, zoals bijvoorbeeld opname in een 
eerstelijnsverblijf (ELV). In samenwerking met de partners uit 
het Zorgnetwerk Midden-Brabant is een app gelanceerd 
waarmee vraag en aanbod van Eerstelijnsverblijfbedden (ELV) 
inzichtelijk is. Het kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV) is er voor 
de zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische 
redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Financiering van dit 
project is mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars CZ en 
VGZ namens alle zorgverzekeraars. 
Het triage-instrument in de app ‘ZorgbedMB’ is een handig 
middel om te bepalen welke zorgvorm het best aansluit bij de 
zorgvraag van de patiënt. Als het eerstelijnsbed de meest 
geschikte zorgvorm is, toont de app een actueel overzicht van 
de op dat moment beschikbare ELV-bedden in Midden-
Brabant. Ook een overzicht van de beschikbare bedden voor 
ELV hoog-complex als voor ELV laag-complex wordt getoond. 
Als een andere zorgvorm zoals geriatrische revalidatie zorg 

Uitbreiding van zorgprogramma kwetsbare ouderen
(GRZ) of een WLZ-crisisbed de best passende zorg is, wordt in 
deze app aangegeven welke organisaties deze zorgvorm 
kunnen leveren. Deze app is per 1 september gelanceerd. 
Vanaf de lancering tot eind 2017 is de app 273 keer 
gedownload, 16 keer is via de app een SOG of de geriator 
geraadpleegd en 19 keer is een ELV-bed aangevraagd. Tot 
eind 2017 was de capaciteit te beperkt; 31% van de tijd was er 
geen bed beschikbaar. Op basis van deze monitor is de 
beschikbare capaciteit eind 2017 uitgebreid. Daarmee is er 
meestal ergens in de regio een bed voorhanden.  
Naast het triage-instrument en het overzicht van de 
beschikbare ELV-bedden biedt de app ook een 
consultatiefunctie aan. Het geeft de mogelijkheid direct contact 
op te nemen met een specialist ouderengeneeskunde van een 
van de VVT-organisaties in Midden Brabant en/of de geriater 
van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. 
De beschikbare capaciteit in de regio voor ELV hoog en ELV 
laag is eind 2017 uitgebreid. Daarmee is er meestal ergens in 
de regio een bed voorhanden. 
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“De klankbordgroep van patiënten speelt vooral een rol in het 
verbeteren van communicatie en voorlichting. Op dat gebied 
hebben we al het nodige bereikt, maar er is ook nog heel wat 
te winnen.”

Joop van Hoek uit Helvoirt maakt nu zo’n 6 jaar deel uit van de 
klankbordgroep van Zorggroep RCH. In deze groep zijn 
patiënten van aangesloten zorgverleners vertegenwoordigd.  
“Ik heb een longaandoening en ben als vrijwilliger actief bij het 
Longfonds. Daar is indertijd de vraag neergelegd of er mensen 
waren met belangstelling voor deze klankbordgroep. Ik heb 
toen mezelf en nog iemand anders aangemeld.”

De groep vergadert zo’n vier tot vijf keer per jaar en geeft 
advies over de manier waarop Zorggroep en zorgverleners met 
de patiënten communiceren. Joop: “Zo hebben we voorstellen 
gedaan tot verbetering van de informatiebrochures, maar ook 

over het patiëntenportaal en de informatievoorziening rond de 
labkoppeling. Daar hebben we een behoorlijke invloed op 
gehad. En dat was ook nodig, want het was in eerste opzet niet 
altijd even patiëntvriendelijk geformuleerd.”

Rekening houden
Er wordt steeds meer rekening met de mening van de 
klankbordgroep gehouden, constateert Joop van Hoek. 
Communiceren is nog altijd niet de sterkste kant in de 
medische wereld, zegt hij. “Praktijkondersteuners zijn 
overigens vaak wel in staat om de patiënt duidelijk te 
informeren; ze hebber er ook meer tijd voor. Daarnaast 
adviseren we patiënten om duidelijk hun vragen op papier te 
zetten voor ze naar de arts gaan.”

De klankbordgroep kan een duidelijke meerwaarde bieden, 
meent hij. “Ik zie veel in het verbeteren van de communicatie. 

Het gaat tegenwoordig nogal eens over zelfregulering in de 
zorg, waarbij de patiënt meer zelf de regie neemt. Daar geloof 
ik wat minder in, want wil je die regie echt kunnen voeren, dan 
moet je ook veel kennis hebben. Maar als de 
informatievoorziening goed is, dan krijg je wel meer stimulans 
om zelf aan je gezondheid te werken. Goede informatie voor 
de patiënt is essentieel.”

De klankbordgroep bestaat nu uit 6 personen. “Daar zouden 
best nog wel een paar mensen bij kunnen”, besluit Joop.

Klankbordgroep

‘Goede informatie voor de patiënt is essentieel’
Joop van Hoek, lid klankbordgroep van patiënten:
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PRO-RCH

Samenwerking stond centraal in alle activiteiten van PRO-RCH 
in 2017. Een belangrijk resultaat was het akkoord dat is bereikt 
met de zorgverzekeraars CZ en VGZ over de start van een 
nieuw integraal ketenzorgprogramma voor GGZ. 

Hierin wordt vanaf 1 januari 2018 zowel de huisartsenzorg - in-
clusief de praktijkondersteuner GGZ - als de generalistische 
Basis GGZ gecontracteerd. Het zorgprogramma is door 
PRO-RCH ontwikkeld om deze zorg in de regio gezamenlijk te 
kunnen organiseren vanuit een sterk middenveld binnen ‘het 
GGZ ecosysteem’. De integrale hulp- en zorgverlening rondom 
de cliënt met GGZ-klachten wordt hiermee aanzienlijk ver-
sterkt.

Daarnaast is PRO-RCH in 2017 voor de volgende pilots en 
projecten (mede)verantwoordelijk geweest:

•  Pilot ADHD bij Jeugd
  Deze pilot heeft als doel kinderen en jeugdigen met ADHD-ge-

relateerde problematieken goed in beeld te krijgen en te 
houden, zodat waar nodig de patiënt sneller op de juiste plek 
komt. Er is een goede start gemaakt vanuit de samenwerking 
tussen de GGD (jeugdartsen en verpleegkundigen), het ADHD 
Centrum van het ETZ, GGZ Breburg en de huisartsen (Kring 
LHV, RCH en uiteraard PRO-RCH).

•  Pilots POH-GGZ Jeugd (Hilvarenbeek en Tilburg)
  De pilot POH-GGZ Jeugd beoogt verbetering van de signale-

ring en triage van psychische of psychosociale problematiek 
bij kinderen/jeugdigen in de eerste lijn. Ook effectieve samen-
werking tussen de eerste lijn, GGZ en voorliggende voorzie-
ningen in het sociaal domein is een doelstelling. Twee in opzet 
vergelijkbare pilots zijn in Hilvarenbeek en in Tilburg gestart. In 
de pilots zijn ‘smaakverschillen’ aangebracht om beter bij de 
lokale situatie te kunnen aansluiten. In de stad Tilburg gebeurt 
dit vervolgens waar mogelijk ook op wijkniveau.

• Pilot rondom consultatieoverleg
  De pilot rondom consultatieoverleg is gericht op het formeren 

van een kernteam GGZ rondom een huisartsenpraktijk. 
Uitgaande van bestaande relaties en samenwerkingspart-
ners, wordt de praktijk ondersteund in realisering van goed 
casuïstiekoverleg. Wanneer een praktijk aangeeft zelf geen 
(kern)partner op het oog te hebben, wordt vanuit PRO-RCH 
een voorstel gedaan. In de nieuwsbrieven van PRO-RCH is 
en wordt regelmatig aandacht besteed aan goede praktijk-
voorbeelden. 

• Project integrale aanpak chronische psychiatrie
  Eén van de belangrijkste doelen van dit project is het 

vaststellen van een zogenoemde ‘gouden standaard’ voor 

PRO-RCH: nieuw integraal ketenzorgprogramma GGZ
samenwerking en verantwoordelijkheden rondom (medicatie 
bij) cliënten met chronische psychiatrische problematiek.  
In 2017 is de eerste versie van deze gouden standaard 
opgeleverd, resultaat van een gezamenlijke inspanning van 
GGZ Breburg, Indigo Brabant en PRO-RCH. In het eerste 
kwartaal van 2018 wordt een drietal praktijken gevraagd als 
eerste pilotpraktijken deel te nemen. Daarna volgt mogelijk 
verfijning van de standaard en een regiobrede aanpak medio/
eind 2018.

Focus in 2018
Voor 2018 ligt de focus van PRO-RCH op realisering van het 
nieuwe zorgprogramma en op het doorontwikkelen van de 
bestaande pilots/projecten. Vooral rondom het zorgprogramma 
staan meerdere activiteiten op de planning. Wat bovendien een 
bijdrage gaat leveren aan optimale samenwerking in de regio 
zijn de communicatie-activiteiten. Op dit gebied organiseert 
PRO-RCH in 2018 een tweetal netwerkwerkbijeenkomsten. 
Het doel van deze bijeenkomsten is elkaar beter te leren 
kennen en samen in gesprek te gaan over een aantal regionale 
thema’s. Dit levert een steeds succesvollere samenwerking 
van alle partners in de GGZ-keten op. 
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Samendraads

Samen werken aan de best mogelijke zorg in Midden-Brabant: 
zorg op het juiste moment, op de juiste plek en met de patiënt 
als vertrekpunt. Dat is de uitdaging van het programma 
Samendraads, een initiatief van RCH Midden-Brabant, het 
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Zorgbelang en de 
zorgverzekeraars VGZ en CZ. Intensieve samenwerking 
tussen huisartsen en medisch specialisten staat hierin voorop.

Na de start in 2016 is in 2017 een governancestructuur 
ingericht. Die voorziet onder meer in een tweemaandelijkse 
toetsing van inhoudelijke ideeën bij het zogenoemde 
toetsingsteam, waarin huisartsen en medisch specialisten zijn 
vertegenwoordigd. Op die manier hebben de dokters de leiding 
bij het bepalen van de mogelijke zorginhoudelijke interventies. 
Ze beoordelen de ideeën in het licht van de uitgangspunten 
van Triple Aim (verbeteren van de gezondheid, verbeteren van 

de ervaren kwaliteit van zorg en het verlagen van de kosten).  
Zodra ook de Stuurgroep akkoord is, wordt een projectgroep 
gevormd die aan de slag gaat met de uitwerking van het idee 
tot een gedegen project- en meetplan en een business case. 

In 2017 is gestart met de uitwerking van verschillende 
interventies. Daarbij wordt ook ingezet op beantwoording van 
vragen als:
•  Op welke wijze kan worden bijgedragen aan 

toekomstbestendige huisartsenzorg, nu zorgverschuiving van 
tweede naar eerste lijn steeds meer een gegeven is? 

•  Hoe krijgen taakherschikking en horizontale verwijzing verder 
vorm met draagvlak vanuit de eerste lijn? 

•  Op welke wijze kan zelfmanagement ingericht worden zodat 
de patiënt eigen regie neemt en de druk op de huisarts 
afneemt? 

Governancestructuur voor Samendraads
Naast de verdere uitwerking van deze ideeën die naar 
verwachting in 2018 van start kunnen, implementeren we de 
zorgprogramma’s Fractuurpreventie en Hartfalen.
Meer informatie: www.samendraads.nl.

https://www.samendraads.nl/
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De Flexpool ‘In het Hart van Brabant’ is sinds begin 2016 
operationeel in de regio en heeft zich in 2017 succesvol 
ontwikkeld. De Flexpool is een pool van praktijkmedewerkers 
die kunnen en willen invallen bij andere huisartsenpraktijken op 
momenten dat er behoefte bestaat aan tijdelijke inzet of 
uitbreiding van personeel. Er is een duidelijke stijging van 
ingezette uren zichtbaar. In 2017 zijn 118 aanvragen gedaan. 
Aan 101 aanvragen invulling gegeven kon worden (86%). In 
het jaar 2016 ging het totaal om 56 aanvragen voor vervan-
ging.

De aanvragen die niet konden worden gehonoreerd, betroffen 
voornamelijk last-minute aanvragen voor de volgende dag. In 
2017 is 8.200 uur gefactureerd. Er zijn 12 doktersassistenten 
ingezet, 3 POH-S en 1 diabetesverpleegkundigen.  

Het succes van de Flexpool In het Hart van Brabant is te 
danken aan een aantal factoren: 
-  Vraag en aanbod binnen de regio worden op één plek 

gebundeld;

-  Praktijken hoeven zelf niet meer op zoek naar een geschikte 
kandidaat;

-  Praktijken zijn door de Flexpool snel voorzien van flexibele 
vervanging;

-  Praktijken kunnen gebruik maken van praktijkmedewerkers 
van collega-praktijken die de gewenste ervaringen hebben en 
snel ingewerkt zijn;

- Huisartsen tonen vertrouwen in de samenwerking;
- Goede ervaringen worden gedeeld.

De vraag naar doktersassistenten en praktijkondersteuners 
neemt alleen maar toe door de krapper wordende arbeidsmarkt 
in combinatie met het succes van de Flexpool In het Hart van 
Brabant. Niet alleen voor de huisartsen, maar ook voor de 
Flexpool wordt het daarom lastiger om doktersassistenten en 
praktijkondersteuners te werven.

Anderzijds krijgt de Flexpool regelmatig de vraag van toekom-
stige doktersassistenten en praktijkondersteuners of zij ook 
stageplaatsen kunnen regelen bij praktijken. Ervaring leert dat 

Flexpool

Arbeidsmarktbeleid: Flexpool In het Hart van Brabant
het invulling van stageplaatsen een complex, maar urgent 
probleem is. Eind 2017 is daarom een verkenning gestart om 
vanuit de Flexpool een stagebureau in de regio op te zetten, 
om de vraag en aanbod voor stageplaatsen ook in de regio op 
één plek te organiseren. 

De Flexpool In het Hart van Brabant is gestart vanuit een 
samenwerking met Zorggroep RCH, Zorggroep BeRoEmD en 
ProFlexpool.

Flexpool brengt vraag en aanbod bij elkaar.    
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De Zorggroep in cijfers

2015 2016 2017

Aantal patiënten Diabetes

1e lijn (zorgprogramma)  13.925 92%  14.939 91%  15.145 90%

2e lijn  884 6%  1.026 6%  1.116 7%

1e lijn geen geregelde zorg*  279 2%  413 3%  563 3%

Totaal  15.088 16378  16.824

Aantal patiënten COPD

1e lijn (zorgprogramma)  4.154 69%  4.373 66%  4.480 65%

2e lijn  1.475 24%  1.619 24%  1.576 23%

1e lijn geen geregelde zorg*  418 7%  651 10%  839 12%

Totaal    6.047 6643  6.895

Aantal patiënten met CVRM-HVZ

1e lijn (zorgprogramma)  7.804 52%  7.927 58%  9.408 59%

2e lijn  6.422 43%  4.991 37%  4.937 31%

1e lijn geen geregelde zorg*  807 5%  751 5%  1.525 10%

Totaal  15.033  13.669  15.870

Aantal patiënten met CVRM-VVR

1e lijn (zorgprogramma)  20.799 79%  22.511 73%  23.342 72%

2e lijn  1.363 5%  2.297 7%  2.250 7%

1e lijn geen geregelde zorg*  4.064 15%  5.993 19%  7.003 21%

Totaal    26.226  30.801  32.595

Aantal patiënten met Astma

1e lijn (zorgprogramma)  - -  1.228 57%  4.251 48%

2e lijn - - 282 13%  1.066 12%

1e lijn geen geregelde zorg*  - - 647 30%  3.620 41%

Totaal    - 2.157  8.937

Resultaten

2015  2016 2017

Huisartsen 151 154 155

Diëtisten 35 32 39

Optometristen 23 26 25

Podotherapeuten 21 19 19

Pedicures 132 136 133

Maatschap/internisten 0 1 1

Maatschap/oogartsen 0 1 1

Maatschap/longartsen 1 1 1

Medewerkers Zorggroep 16 (10,5 fte) 16 (10,1 fte) 19 (11,8 fte)

(Inclusief Diabetesverpleegkundigen) 4 (2,0 fte) 4 (2,0 fte) 4 (2,0 fte)

Ziekteverzuim 3,4% 5,5% 7,4%

2015  2016 2017

Opbrengsten ketenzorgprogramma’s  € 10.062.000  € 10.410.000  € 11.170.000 

Zorgkosten  € 8.252.000 82%  € 8.490.000 81%  € 8.998.000 81%

Organisatiekosten  € 1.135.000 11%  € 1.205.000 11%  € 1.343.000 12%

KIS/ICT kosten  € 681.000 7%  € 823.000 8%  € 876.000 8%

Patiënten

Financieel

Zorgverleners

cijfers 2015 niet beschikbaar, omdat pas per 1 oktober 2015 met het programma is gestart.
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Start DBC per 1-1-2010, 100% huisartsen neemt deel Start DBC per 1-1-2011, 99% huisartsen neemt deelStart DBC per 1-10-2015, 83% huisartsen neemt deel

Indicatoren

Zorggroep RCH Midden-Brabant neemt deel aan de Landelijke 
Benchmark voor zorggroepen om de kwaliteit van de 
zorgprogramma’s te monitoren en te kunnen vergelijken.  
Per zorgprogramma registreren we de resultaten op een aantal 

Indicatoren per zorgprogramma
indicatoren die betrekking hebben op de meetwaarden van de 
patiënten. Op die manier kunnen de resultaten van de 
zorggroepen met elkaar worden vergeleken.  
Op deze pagina ziet u onze resultaten per zorgprogramma. 

Bekijk hier op onze website onze resultaten per 
zorgprogramma t.o.v. de landelijke gemiddeldes. 
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Huisartsenpraktijken hebben te maken met een toenemende 
zorgvraag en toenemende complexiteit in hun werkzaamheden. 
Ook het aantal ondersteunende personeelsleden neemt toe om 
de groeiende zorgvraag op te kunnen vangen. Dit leidt in de 
praktijken tot een flinke toename van taken die niet direct 
patiëntgebonden zijn, zoals personeelszaken, contractbeheer en 
verantwoordingsrapportages, financiële praktijkvoering en 
managementtaken. 

Veel praktijkhouders vinden het lastig om dit werk zelf te blijven 
uitvoeren. Ze komen steeds meer in een spagaat te staan tussen 
enerzijds de patiëntenzorg en anderzijds de bedrijfskundige kant 
van de praktijkvoering. De tijd is rijp om structureel aandacht te 
besteden aan het borgen van praktijkmanagement in de eerste 
lijn. Zorggroep RCH wil het praktijkmanagement voor de 
aangesloten praktijken faciliteren. Hiermee kan de continuïteit en 

de kwaliteit van de huisartsenpraktijk ook in de toekomst 
gewaarborgd worden. Een huisarts is tenslotte het liefst bezig met 
de patiëntenzorg en niet met de administratie eromheen. Dit kan 
de RCH faciliteren, waardoor de huisarts meer tijd overhoudt voor 
de patiënt, zonder extra zorgen over de praktijkvoering.

Zorggroep RCH Midden-Brabant is daarom in 2017 samen met 
het Eerstelijns ServicePunt gestart met het bieden van 
ondersteuning aan de praktijken. Dit heeft vorm gekregen door 
het aanbieden van een scholing praktijkmanagement en het 
opzetten van een netwerk van praktijkmanagers. Daarnaast 
organiseert de RCH netwerkbijeenkomsten voor praktijkmanagers 
om kennis en ervaringen uit te wisselen. Deze ondersteuning leidt 
tot aantoonbare kwaliteitsverbetering in de organisatie van de 
praktijk, waardoor de huisartsenvoorziening beter in staat is 
goede, integrale en multidisciplinaire zorg te leveren. Dankzij een 

beter praktijkmanagement krijgen de huisartsen in de regio nog 
meer ruimte om te excelleren, zodat de zorg aan de patiënt 
kwalitatief goed, doelmatig en efficiënt geboden wordt. 

De huisarts is en blijft eindverantwoordelijk voor de wijze waarop 
het management binnen de praktijk wordt uitgevoerd, maar dit 
betekent nadrukkelijk niet dat de huisarts de managementtaken 
zelf moet uitvoeren. Een praktijkmanager kan de huisarts 
duurzaam ondersteunen en de arts veel managementtaken uit 
handen nemen. 

In 2018 zal de scholing praktijkmanagement opnieuw worden 
aangeboden en ook de netwerkbijeenkomsten worden voortgezet.

Praktijkmanagement

De opkomst van praktijkmanagers
Een aanwinst voor de praktijken:
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Er is in 2017 volop geanticipeerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 
eind mei 2018 van kracht is geworden. De nieuwe privacywetgeving heeft zowel voor de Zorggroep 
als voor de huisartsenpraktijken grote gevolgen. Voor RCH is uitgewerkt wat wij zelf moeten doen om 
per 25 mei 2018 AVG-proof te zijn.

Via de nieuwsbrief is aandacht besteed aan de AVG om het bewustzijn van huisartsen op dit punt te 
verhogen. Ook is in samenwerking met de Security Officer van Instituut Verbeeten een 
geaccrediteerde training Informatiebeveiliging aangeboden. Deze training biedt de huisarts een 
pragmatische handreiking voor het starten met AVG-maatregelen en het opzetten van een 
informatiebeveiligingsbeleid voor de praktijk. De trainingen en ondersteunende activiteiten op het 
gebied van de AVG worden in 2018 voortgezet. Ook komt er een online AVG-toolbox en een 
regionaal kennisplatform.

De AVG geeft ook striktere regels voor de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens. In de zorg 
komen veel gegevens in mailboxen, mailarchieven of op harde schijven terecht, nadat ze per e-mail 
zijn gedeeld. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zijn in de eerste drie kwartalen van 2017 maar 
liefst 61% van de gemelde datalekken in de zorg veroorzaakt door een vergissing bij het versturen 
van gegevens: iemand stuurde iets aan de verkeerde ontvanger.

Omdat de AVG geen ruimte laat voor het onveilig communiceren van patiëntgegevens per e-mail, 
heeft RCH in 2017 Secure Mail van ZorgMail in de regio geïmplementeerd als de standaard voor 
veilig mailverkeer tussen zorgverleners. Dit heeft geresulteerd dat alle huisartsen nu over een of 
meerdere geactiveerde e-mailadressen van ZorgMail beschikken. In 2018 zijn de acties gericht op de 
ondersteuning van de installatie en het daadwerkelijk gebruik van Secure Mail voor het veilig delen 
van (bijzondere) persoonsgegevens in de regio Midden-Brabant.

Meer aandacht voor informatiebeveiliging en privacy (AVG)

Informatiemanagement

In 2017 is gestart met het project ‘Strategische heroverweging HIS en KIS’. Doelstellingen van dit 
project zijn: 
• het vaststellen van de houdbaarheid van het huidige KIS (Care2U) in de toekomst;
• het definiëren van eisen aan (andere) leveranciers;
•  het in kaart brengen van mogelijke alternatieven in de markt, met een betere kwaliteit en tegen 

lagere kosten.

Er is document- en veldonderzoek gedaan, in overleg met een achttal zorggroepen en binnen RCH in 
overleg met huisartsen en praktijkondersteuners. In 2018 volgen interviews met huisartsen en een 
enquête voor praktijkondersteuners en ketenpartners. Doel is vóór 1 juli 2018 tot een besluit te 
komen over de strategische keuzes op het gebied van keteninformatiesystemen en 
huisartsinformatiesystemen.

De behoefte aan eenduidige stuur- en managementinformatie voor huisartsenpraktijken en voor 
Zorggroep RCH Midden-Brant neemt toe. Het gaat dan niet alleen om informatie op het gebied van 
de chronische zorgprogramma’s, maar ook over data ten behoeve van programma’s binnen 
Samendraads (Hartfalen, Fractuurpreventie) en afspraken met verzekeraars in het kader van de 
zogenoemde S3-gelden. 

In 2017 is op dit punt gewerkt aan verbetering, omdat de onderliggende data worden verzameld uit 
verschillende bronsystemen (HIS en KIS) en vervolgens door verschillende verwerkers (Care2U en 
Meetpunt Kwaliteit) worden omgezet tot verschillende rapportages. Om dit proces van datawerking 
voor 2018 anders in te richten zijn in de loop van 2017 afspraken met Meetpunt Kwaliteit gemaakt. 
Hierdoor verloopt het dataverwerkingsproces efficiënter en leidt het tot meer betrouwbare informatie 
en rapportages voor praktijken en RCH. 

Informatie- en datamanagement: heroverweging en verbetering
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Scholing

De organisatie van alle scholingen die de RCH in de regio 
aanbiedt, is in handen van de Stichting Huisarts en Kwaliteit (SHK). 
De volgende scholingen hebben in 2017 plaatsgevonden:  
• Caspir Spirometrie
• Caspir M6
• COPD Coaching met longverpleegkundige
• Astma Startersbijeenkomst
• CVRM Concreet
• CVRM coaching POH
• CVRM NAH
• DM Insulinetherapie in de HA
• DM Coaching POH
• OZ Introductiescholing
• POH Netwerkbijeenkomst
• Sandwichnascholing Samen Verantwoord Veilig Voorschrijven
• Labkoppeling bijeenkomsten
• Leergang Persoonsgerichte zorg basis
• Vervolgleergang De Coachende Professional
• Vervolgleergang Professioneel werken in de keten

In totaal hebben 268 huisartsen, 545 praktijkondersteuners en  
3 wijkverpleegkundigen deelgenomen aan RCH-scholingen die 
vanuit de SHK zijn georganiseerd. De scholingen hebben een 
gemiddelde waardering van een 7,8.

Scholingen Zorggroep 2017
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Raad van Commissarissen

Rol 
De taken van de Raad van Commissarissen kunnen worden 
afgeleid uit twee bronnen: de statuten van de Zorggroep RCH 
Midden-Brabant en de Zorgbrede Governancecode (2017).  
De statuten vermelden waar de RvC een adviesrol heeft en 
voor welke directiebesluiten instemming nodig is van de RvC. 
De statuten vormen het formele kader; de code geeft de 
maatschappelijke context voor het toezichthoudend werk.
 
De RvC vindt het adviseren over en beoordelen van plannen 
en realisatie in de context van de regionale eerstelijns zorg 
belangrijk. De Zorgbrede Governancecode is hierbij referentie.  
Hierbij wordt zowel gekeken naar de impact voor de 
patiëntenzorg als voor de huisartsenorganisaties en de 
eerstelijnszorg in Midden-Brabant in brede zin.

Werkzaamheden
In 2017 is een verbreding van de werkzaamheden van de RvC 
ingezet, door de brede rol die de Zorggroep RCH oppakt. 
Naast uitbreiding van de bestaande zorgprogramma’s wordt er 
vanuit de RCH steeds meer ingezet op ondersteuning van de 
huisartsen(zorg) in de regio. 

Aandachtsgebieden voor de RvC zijn:
•  het vaststellen en realiseren van de jaar- en 

meerjarenplannen;
• het vaststellen van de strategie;
•  het bewaken van de financiële continuïteit en de daarmee 

verbonden risicobeheersing;
•  het kwaliteitsbeleid in relatie tot de maatschappelijke 

verantwoording;
•  het naleven en toepassen van wet- en regelgeving en de 

positionering van de RCH binnen het zorglandschap in 
Midden-Brabant.

De RvC beoordeelt de rol van de RCH, de strategische 
ontwikkelingen en de uitvoering van het beleid aan de hand 
van inhoudelijke en financiële kwartaalrapportages. 

Samenstelling
In 2017 is voor het  tweede opeenvolgende jaar de 
samenstelling van de RvC gewijzigd. De mutatie is ontstaan 
door het plotselinge overlijden van Dinny de Bakker eind 2016. 
Hij is in 2017 opgevolgd door Stannie Driessen. Hierdoor kan 
de RvC weer vanuit een brede ervaring en achtergrond zijn 
taken vervullen.

Conclusie
De RvC is van mening dat Zorggroep RCH op een zorgvuldige, 
ambitieuze en respectvolle wijze haar rol pakt in het neerzetten 
van een sterke, geïntegreerde eerstelijn. De RCH heeft een 
duidelijke missie en visie en geeft daaraan samen met de 
relevante partijen in de regio invulling, in overzichtelijke en 
doelgerichte stappen. De verantwoording over het gevoerde 
beleid naar de RvC is transparant. Door deze manier van 
werken kan de RvC zijn toezichthoudende taak op adequate 
wijze uitvoeren.

VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN 
Stannie Driessen Pieter van Wijk Cor de Bas (voorzitter)
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Personalia

Bestuur Coöperatie RCH Midden-Brabant en
Bestuur Stichting Administratie Kantoor
Zorggroep RCH Midden-Brabant
Willem Schopman, voorzitter
Ronald Morshuis, vicevoorzitter
Gijs Brands, secretaris
Hanneke Neijenhuis, penningmeester

Raad van Commissarissen
Cor de Bas, voorzitter
Stannie Driessen 
Pieter van Wijk

Raad van Bestuur
Theo Bisschops, algemeen directeur
Angela van Liempd, medisch directeur

Management
Annemarie Cromwijk, zorggroepmanager
Eveline Keustermans, financieel manager
René van Riel, informatiemanager

Medische Staf
Angela van Liempd, voorzitter
Annemarie Cromwijk, zorggroepmanager
Gerrit van Roekel, kaderarts astma/COPD
Paul van den Broek, kaderarts diabetes
Leonie Tromp, kaderarts hart- en vaatziekten
Moniek Gordijn, zorgprogrammacoördinator/consulent
Maaike Noot, zorgprogrammacoördinator
Marrit van der Plas, beleidsmedewerker
René van Riel, informatiemanager
Ceciel Strik, zorgprogrammacoördinator/
diabetesverpleegkundige

Financiële vergadering
Theo Bisschops, algemeen directeur
Cor de Bas, voorzitter RvC
Eveline Keustermans, financieel manager
Hanneke Neijenhuis, penningmeester Coöperatie/
STAK

Programmacommissie Diabetes/CVRM
Paul van den Broek, kaderarts diabetes

Leonie Tromp, kaderarts hart- en vaatziekten
Karin de Clercq, huisarts
Frans Schormans, huisarts
Anita Remie, praktijkondersteuner
Linda Smits, praktijkondersteuner
Ceciel Strik, zorgprogrammacoördinator/
diabetesverpleegkundige
Maaike Noot, zorgprogrammacoördinator
Marleen Everaars, consulent

Programmacommissie Astma-COPD
Gerrit van Roekel, kaderarts astma/COPD
Leon Broeders, huisarts (t/m 01-11-2018)
Joost Lombarts, huisarts
Marcel Rouwenhorst, huisarts
Rob van Valderen, huisarts
Jeroen Retera, longarts
Dorien Roijers, praktijkondersteuner
Desiree Trommelen, praktijkondersteuner
Frank Valk, apotheker 
Thijs Vinks, apotheker
Moniek Gordijn, zorgprogrammacoördinator

Programmacommissie Ouderenzorg
Ellen Struijcken, zorgprogrammacoördinator
Henk van As, ouderenpsychiater 
Monique Dirks, wijkverpleegkundige
Marieke Dooremalen, praktijkverpleegkundige
Marleen Everaars, consulent
Marian Fagel, specialist ouderengeneeskunde
Lianne van Gastel, praktijkondersteuner
Monique Helmers, huisarts
Jos Sebrechts, huisarts 
Ans Mulders, specialist ouderengeneeskunde
Ricky van Roosmalen, manager zorgteams Thebe
Henrieta van der Veeke, wijkverpleegkundige
Nenne Veldhuizen, wijkverpleegkundige
Margo van den Winkel, huisarts

Ouderenzorg GET
Ellen Struijcken, zorgprogrammacoördinator 
Marian Fagel, specialist ouderengeneeskunde
Hillary Hendriks, huisarts
Joris Ivens, specialist ouderengeneeskunde

Anette Leijen, apotheker
Huub Maas, geriater
Ans Mulders, specialist ouderengeneeskunde

Stuurgroep Care2U (opgeheven per 29-8-2017)
Theo Bisschops, algemeen directeur
Angela van Liempd, medisch directeur
Annemarie Cromwijk, zorggroepmanager
Leonie Tromp, kaderarts hart- en vaatziekten
René van Riel, informatiemanager
Michiel Boerkamp, directeur Care2U
Yolanda Kollee, manager implementatie & support
Care2U
Toon Stoffels, implementatiemedewerker Care2U

Kerngroep Zelfmanagement
Leonie Tromp, kaderarts
Marrit van der Plas, projectleider zelfmanagement
Maaike Noot, projectleider zelfmanagement
Paul van den Broek, kaderarts
Gerrit van Roekel, kaderarts
Lilianne Kuypers, praktijkondersteuner
Annemarie Daniels, praktijkondersteuner
Moniek Gordijn, zorgprogrammacoördinator/consulent

Klankbordgroep patiënten
Maaike Mol, voorzitter vanuit Zorgbelang
Marrit van der Plas, projectleider klankbordgroep
Maaike Noot, projectleider klankbordgroep
Ad van de Wiel
Jeanette van Berkel
Joop van Hoek
Frank Adams
Rob Meeng
Jan van de Sande

Klankbordgroep POH-RCH
Petra Dingemans, praktijkondersteuner
Danielle van Rooij, praktijkondersteuner
Desiree Trommelen, praktijkondersteuner
Marjon IJpelaar, praktijkondersteuner
Angela van Liempd, medisch directeur
Annemarie Cromwijk, zorggroepmanager

Calamiteitencommissie
Theo Bisschops, algemeen directeur
Annemarie Cromwijk, zorggroepmanager
Marjolein van Genderen, klachtenfunctionaris vanuit 
SHMB

Klachtencommissie
Marjolein van Genderen, klachtenfunctionaris vanuit 
SHMB

MIP-commissie
Angela van Liempd, medisch directeur
Moniek Gordijn, zorgprogrammacoördinator/consulent
Marrit van der Plas, beleidsmedewerker

Stuurgroep Thebe-RCH
Rob Stam, lid raad van bestuur
Michel Wijngaards, directeur wijkverpleging  
(tot medio 2017)
Marijke Megens, directeur wijkverpleging  
(vanaf medio 2017)
Theo Bisschops, algemeen directeur
Angela van Liempd, medisch directeur
Annemarie Cromwijk, zorggroepmanager

Zorggroep RCH Midden-Brabant B.V.
Lage Witsiebaan 2a 
5042 DA Tilburg 
Telefoon (013) 594 81 24 
www.rchmbr.nl

Overzicht van bestuursleden en medewerkers van Zorggroep RCH Midden-Brabant en vertegenwoordigers van partnerorganisaties

https://www.rchmbr.nl/



