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1  VOORWOORD  

Jaarverslagen bieden niet voor iedereen een favoriet leesmoment. Als je bent aangesloten bij 

THOON zijn vele zaken uit het jaarverslag (deels) bekend. Toch wordt dit verslag gemaakt zodat 

leden van onze coöperatie die minder betrokken zijn bij de organisatie ook kunnen zien wat er 

allemaal gebeurd is in 2015. Bijzondere zaken zijn ook in een voorwoord vermeldenswaard. 

De organisatie groeit in beperkte mate, vooral de ondersteuning van huisartsenpraktijken, nieuwe 

activiteiten (Ouderenzorg) en de uitbreiding van de financiële administratie zijn daarvan de 

oorzaak. 

De THOON-organisatie is niet meer de jongste qua leeftijdsopbouw maar is gezien het 

ziekteverzuim zeker gezond te noemen. Bij de werving van nieuw personeel moet het mogelijk 

worden een verjonging in te zetten: wij zijn een aantrekkelijke werkgever met inhoudelijk boeiend 

werk en een duurzame toekomst. 

De THOON organisatie probeert zo dicht mogelijk bij haar leden en hun werkzaamheden te blijven. 

Communicatie daarover is dus van groot belang. In dit verslag is te lezen op hoeveel verschillende 

wijzen THOON daar invulling aan geeft. 

De leden van de THOON-coöperatie zijn ook zelf zeer actief. Zo is de lijst van huisartsdeelnemers 

aan de klankbordgroepen indrukwekkend. Het lukt dus om onze leden actief te betrekken bij de 

inhoud en de organisatie van de chronische zorg zoals wij die aanbieden. 

Dit verslag vermeldt ook nieuwe ontwikkelingen in de eerstelijnszorg. Onder andere de 

ouderenzorg zal de komende jaren veel tijd vragen van de huisarts en verdient daarmee ook 

ondersteuning vanuit de coöperatie. Deze zorg zal meer dan ooit georganiseerd gaan worden 

dichtbij de patiënt, multidisciplinair worden ingevuld en vereist van de huisarts meer dan ooit een 

regiefunctie.  

THOON maakt zich sterk om dat inhoudelijk, procedureel en materieel op een goede wijze voor 

haar leden te regelen. Het overzicht van de scholingsactiviteiten in 2015 laat zien dat we in de 

huisartsenzorg scholing heel breed aanbieden, zodat de zorgverlening door alle 

praktijkmedewerkers optimaal kan worden ingevuld.    

Financieel gaat het echter minder goed dan in de voorafgaande jaren. Het beperkte overschot dat 

is  opgebouwd vult het weerstandsvermogen en wordt ook ingezet om uit eigen middelen 

innovaties te financieren. 

 

De THOON organisatie groeit gestaag verder, ontwikkelt verder en hoopt ook in de toekomst 

dé  ondersteunende, en flexibele organisatie voor de huisartsenzorg in Twente te blijven. 

Dit jaarverslag geeft u een overzicht van de organisatie zelf, de kwaliteitsbeheersing, scholing, 

innovatie, onderzoek en communicatie  naar de leden. De medewerkers van THOON, hun directeur 

en uw bestuur  vinden de weerslag van de vele activiteiten in 2015 een goede basis om verder te 

gaan in 2016. 

Wij houden u op de hoogte. 

 

 

R. Vrenken, huisarts 

 
 
Voorzitter THOON CV en THOON BV 
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3  BESTUUR EN ORGANISATIE 

De THOON organisatie bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

Coöperatieve Huisartsenvereniging THOON  

Elke vrijgevestigde huisarts in de directe omgeving van Twente heeft de mogelijkheid zich als lid 

aan te sluiten bij de coöperatie. Het lidmaatschap heeft een persoonlijk karakter. Elk lid heeft het 

recht om deel te nemen aan de (algemene) ledenvergaderingen van de coöperatie. De algemene 

ledenvergadering van THOON bepaalt het beleid en daarmee de koers van de organisatie. THOON 

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

houdstermaatschappij. Het bestuur van THOON coöperatie wordt gekozen door en uit de 

ledenvergadering van THOON coöperatie en vormt de aandeelhoudersvergadering van THOON BV 

(en de gelieerde werkmaatschappijen).  

 

THOON BV 

THOON BV is de tussenholding waar het stafpersoneel in dienst is en waar de activiteiten van de 

werkmaatschappijen ontwikkeld en gecoördineerd worden; THOON BV is 100% aandeelhouder van 

de werkmaatschappijen. 

 

Werkmaatschappijen (zie figuur organisatieschema THOON BV blz.7) 

Zodra activiteiten een structureel karakter krijgen en kunnen zorgdragen voor een eigen exploitatie 

worden ze vanuit THOON BV ondergebracht in een zelfstandige werkmaatschappij. Dit zijn bv’s die 

voor 100% eigendom zijn van THOON BV. Deze bv’s zijn dochter-bv’s van THOON BV en maken 

gebruik van de bestuurlijke infrastructuur van deze moeder BV. Inmiddels zijn de volgende bv’s 

opgericht: 

 TED BV (THOON Eerstelijns Diabeteszorg BV) 

 TACO BV (THOON Astma en COPD Organisatie) 

 TECAM BV (THOON Eerstelijns Cardiovasculair Risico Management) 

 THOFAS BV (THOON Facilitaire Service) 

 TEO (THOON Eerstelijns Ouderenzorg) 

 TOF (THOON Osteoporose en Fractuurpreventie) 

 Zorgvastgoed Beheer  

 

Voorts is THOON BV voor 51% eigenaar van een tweetal BV’s die tot taak hebben 

toekomstbestendige huisvesting voor huisartsenpraktijken te realiseren. 

 

Werkgebied THOON  

Het centrale werkgebied van THOON is Twente en directe omgeving. Het betreft de volgende  

gemeenten: Borne,  Dinkelland, Enschede,  Haaksbergen,  Hardenberg (westelijk deel), Hengelo, 

Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Het totale inwonertal van deze negen gemeenten is 417.500  
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Werkgebied THOON BV 

 

 

Bestuur THOON coöperatieve vereniging 

De leden van THOON kiezen uit hun midden een bestuur. Daarin hebben twee bestuursleden zitting 

vanuit het bestuur van de Huisartsenkring Twente. 

De samenstelling van het THOON bestuur in 2015 was als volgt: 

 R.A.M.H. Vrenken, voorzitter 

 E. M. Kluitman, secretaris 

 W.A.C. Kraaijvanger, penningmeester 

 A.K.G. Richters 

 L.P. Leijendekker (namens bestuur LHV Huisartsenkring Twente) 

 J.A. Wind, lid (namens bestuur LHV Huisartsenkring Twente) 

 

Aandeelhoudersvergadering THOON Besloten Vennootschap: 

Het bestuur van de coöperatie vormt de aandeelhoudersvergadering van THOON BV (en daarmee 

van de aan deze BV gelieerde werkmaatschappijen). 

 R.A.M.H. Vrenken, voorzitter 

 E. M. Kluitman 

 W.A.C. Kraaijvanger 

 A.K.G. Richters 

 L.P. Leijendekker 

 J.A. Wind 

 

Directeur-bestuurder THOON BV (en werkmaatschappijen): 

 C.J. van Dijk 
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Ledental en mutaties 

Per 1 januari 2015 had de Coöperatieve Huisartsenvereniging THOON 184 leden. 

In de loop van het jaar heeft THOON vijf nieuwe leden mogen verwelkomen en heeft één lid 

opgezegd wegens het neerleggen van de praktijk. Het totale aantal leden op 31 december 2015 

komt daarmee op 188. 

 

Ledenvergaderingen  

De THOON ledenvergaderingen (ALV) worden in principe gehouden voorafgaand aan de 

ledenvergadering van de Huisartsenkring Twente gehouden. Dit jaar is ervoor gekozen om hiervan 

af te wijken omdat de onderwerpen meer bespreektijd vroegen. In 2015 zijn drie reguliere 

ledenvergaderingen gehouden (27 mei, 29 oktober en 14 december). In iedere ledenvergadering 

worden de ‘lopende zaken’ besproken die op dat moment spelen. Op 13 januari heeft een extra 

ledenvergadering plaatsgevonden, welke in het teken stond van het verloop van het 

onderhandelingsproces met Menzis. In de vergadering van 27 mei is de jaarrekening 2014 van 

THOON Coöperatie goedgekeurd, zijn de belangrijkste financiële posten in de jaarrekeningen van 

THOON BV en de werkmaatschappijen gepresenteerd en zijn de onderwerpen 

‘weerstandsvermogen’ en ‘praktijkhuisvesting’ besproken. Daarna is het bestuur decharge verleend 

door de leden voor de in 2014 gevoerde beleid.  

De ALV van 29 oktober bestond uit een formeel gedeelte en een informeel gedeelte. Het formele 

deel had als onderwerp het beleid ten aanzien van de ‘praktijkhuisvesting’ en daarnaast het 

afgeven van de beoordelingsverklaring door BDO accountants. In het informele deel vond een 

toelichting plaats door S. van Vliet, waarna er aan de hand van een aantal stellingen werd 

gediscussieerd over de taak en functie van THOON. (De Huisarts Centraal!) 

Ook de ledenvergadering van 14 december had een volle agenda; het vervolg van De Huisarts 

Centraal!, de (voorbereidings-)module Ouderenzorg, de begroting 2016 en een toelichting op 

praktijkhuisvesting. 

De reguliere algemene ledervergaderingen werden gemiddeld door 15 huisartsen bezocht en de 

extra ledenvergadering door 41. 

 

Bestuurs-/algemene aandeelhoudersvergaderingen  

Er zijn in het verslagjaar 11 bestuurs-/aandeelhoudervergaderingen 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.  

Tijdens iedere vergadering worden alle onderhanden zaken gepresenteerd en zo nodig besproken 

(personeel, lopende zorgprogramma’s, stand van zaken programma’s in ontwikkeling, 

praktijkhuisvesting, overleggen met Menzis, verslagen Klankbordgroepen). Agendaonderwerpen 

zijn: Jaarrekeningen besloten vennootschappen, onderhandelingen met Menzis, evaluatie 

benchmarkavond, weerstandsvermogen, evaluatie KOS, GGZ POH werkwijze en plannen, visitatie, 

Governance code, Wijkverpleging, Ouderenzorg, Stoppen met roken, Spirometrie, Samenwerking 

Platform Zenderen en Dermatologie. Daarnaast is er aandacht voor ingekomen correspondentie 

van leden. 

 

Jaarlijks houdt het bestuur een ‘beleids-/studiedag’. In dit verslagjaar is er voor gekozen dit aan 

het eind van het jaar te organiseren en daarbij ook de besturen van de Kring en de FEA uit te 

nodigen.  

Thema op deze studiebijeenkomst was samenwerking 1e-2eLijn, substitutie en anderhalvelijnszorg. 

Voor deze bijeenkomst waren twee sprekers uitgenodigd: de heren E. Velzel en R. Koopman. 
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Figuur Organisatieschema THOON B.V  
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4  WERKORGANISATIE 

Personeel 

Het personeel van de THOON organisatie is in dienst van verschillende bv’s. Afhankelijk van de 

aard van de functie is de medewerker ondergebracht in één van de THOON rechtspersonen. Alle 

rechtspersonen kennen dezelfde arbeidsvoorwaarden. Daartoe is op vrijwillige basis aansluiting 

gezocht bij de CAO Huisartsenzorg.  

Voor kaderhuisartsen, medisch adviseurs en directie zijn apart afspraken gemaakt. 

Voor de pensioenvoorziening zijn de kaderhuisartsen en medisch adviseurs die in dienst zijn bij 

THOON, aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds Huisartsen. De pensioenvoorziening van de 

overige medewerkers is ondergebracht bij het  PFZW. 

 

Personeelsbestand 

Aan het eind van het verslag jaar waren er 54 personeelsleden in loondienst voor in totaal 30,1 fte  

(1 fte = 38 uren per week). Daarvan werkt een groot deel (gedetacheerd) in diverse huisartsen 

praktijken.  

De verhouding gedetacheerd personeel/niet-gedetacheerd personeel in fte’s: 

 Niet-gedetacheerd: 14,1 fte (47%) 

 Gedetacheerd: 16 fte (53%) 

 
 
 

 

 
 
 

 

Aantal fte’s per functie 31 december 2015 

Personeel totaal:  

54 medewerkers, 

waarvan: 

 

 

 

Aantal 

 

 

fte 

Kaderhuisartsen 4 0,9 fte 

Medisch Adviseurs 2 0,4 fte 

Detachering 32 16,0 fte 

Secretariaat 4 2,9 fte 

Staf 11 8,9 fte 

Directie 1 1,0 fte 

 

 

 

 

 

 

53% 

47% 
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Aantal personeelsleden per 1 januari 2015 en per 31 december 2015 per BV (loondienst) 

 Per 1 januari 2015: 48 

medewerkers (max 27,3 fte) 

Per 31 december 2015: 54 medewerkers  

(30,1 fte) 

 

TACO 3 3 

TECAM 4 6 

TED 15 15 

THOON 26 30 

 

 

De groei van het personeel bij TECAM valt vooral te verklaren uit het aantrekken van 

verpleegkundigen die zijn gedetacheerd bij huisartsenpraktijken. 

De groei in 2015 bij THOON (BV) heeft te maken met: 

 Het aantrekken van POH’ers Ouderenzorg (beleidsondersteuning van THOON en 

detachering in huisartsenpraktijken); 

 Het aantrekken van een consulent voor de Osteoporosezorg; 

 Het in eigen beheer uitvoeren van de financiële administratie.  

THOON maakt, naast medewerkers in loondienst, ook gebruik van personeel op inleenbasis. Over 

2015 betrof dat acht contracten/ functionarissen, bijvoorbeeld voor: ondersteuning bij 

huisartsenpraktijken op financieel/administratief gebied, consulting ten behoeve van de invoering 

van het KOS, de interne financiële afdeling van THOON, medisch adviseurs en kaderhuisarts. 

 

 

Personele mutaties gedurende 2015 qua functies en omvang 

 

Uit dienst 1-1 t/m 31-12-2015 functie fte Totaal fte 

THOON Praktijkmanagers (2x) 0,87  

TED Praktijkverpleegkundige 0,11  

TACO Praktijkverpleegkundige 0,21  

   1,19 

    

In dienst 1-1 t/m 31-12-2015 functie fte Totaal fte 

THOON Praktijkmanager 0,63  

THOON Financieel administratief 

medewerker 

0,63  

THOON Praktijkverpleegkundige 

Ouderenzorg 

0,53  

THOON Stafmedewerker osteoporose 0,11  

THOON Medisch Adviseur 0,21  

TACO Longverpleegkundigen (2x)  0,74  

TED Praktijkverpleegkundigen (4x) 1,13  

TECAM Praktijkverpleegkundigen (2x) 1,0  

   4,98 

 

 

Leeftijdsopbouw 

De leeftijdsopbouw is ongeveer gelijk in elke leeftijdscategorie. Alleen in de categorie tussen de 46-

55 jaar is er sprake van een grotere groep personeelsleden. Slechts 19% is jonger dan 36 jaar. 

 

 



 

Pagina 12 van 28 

 
 
 

 
Ziekteverzuim 

THOON heeft een laag cumulatief ziekteverzuim van 1,4 % over 2015.  

Voor de verschillende werkmaatschappijen ziet het verzuim er als volgt uit. 

 

 

 Ziekteverzuimpercentage 

THOON 2,02% 

TED 0,66% 

TACO 1,22% 

TECAM 0% 

 

 

 

Organisatie 

Eind 2013 is begonnen met het ontwikkelen van een toekomstbestendige organisatiestructuur. 

Naast de revisie van de missie en de visie is de organisatiestructuur opnieuw vorm gegeven. Eind 

2014/begin 2015 is het proces rond de nieuwe organisatiestructuur afgerond. Omdat er richting 

personeel nog een formele terugkoppeling diende plaats te hebben, is met ingang van 1 april 2015 

formeel onderstaande structuur ingevoerd. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

25 - 30 jaar 
10% 

31 - 35 jaar 
9% 

36 - 40 jaar 
12% 

41 - 45 jaar 
12% 

46 - 50 jaar 
20% 

51 - 55 jaar 
20% 

56 - 60 jaar 
10% 

61 - 65 jaar 
7% 

Leeftijdsverdeling 
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5  DIENSTVERLENING 

 
De volgende dienstverlening is in 2015 door THOON aangeboden: 

 

Beschikbaar stellen personeel 

Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van THOON is het aanbieden van personeel dat 

een ondersteunende functie vervult in de huisartsenpraktijken. In 2014 was van het totale 

personeelsbestand (ruim 25 fte) meer dan 10 fte werkzaam in de diverse huisartsenpraktijken. Het 

gaat dan om: diabetesverpleegkundigen, longverpleegkundigen, POH Ouderenzorg, 

praktijkverpleegkundigen VRM en praktijkmanagers.  

Huisartsenpraktijken krijgen via deze dienstverlening de beschikking over goed opgeleid personeel, 

zonder zich zorgen te hoeven maken over allerlei (wettelijke) verplichtingen en risico's die uit het 

werkgeverschap voortvloeien. Dit is een groot voordeel voor huisartsen omdat zorgverzekeraars 

regelmatig wijzigingen in de financieringsgrondslag doorvoeren waardoor er voor praktijken 

voortdurende onzekerheid is over het budget dat voor het uitvoeren van taken beschikbaar is. 

Aantal huisartsen dat gebruik maakt van het THOON aanbod per discipline: 

 

 

Detacheringen:  

Diabetesverpleegkundigen 40 

longverpleegkundigen 22 

CVRM verpleegkundigen 13 

POH Ouderenzorg 12 

Praktijkmanagement 27 

Secretariële ondersteuning 1 (hagro) 

Allochtonen zorgconsulent 12 

Projectmedewerking JGGZ HAGRO 1 

Enschede 

 

 
Verdeling (in %) van het per rechtspersoon beschikbaar gestelde personeel op basis van fte’s:  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TEO 
19% 

TED 
50% 

TECAM 
20% 

TACO 
11% 

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

Naar verwachting zullen deze beide onderdelen de komende jaren nog verder doorgroeien. 

 

 

POH-GGZ 

In samenwerking met Mediant is door THOON in 2010 de Stichting POH GGZ Twente opgericht 

(SPGT). Via deze stichting worden POH’s GGZ aan praktijken beschikbaar gesteld. Inmiddels 

maken 145 huisartsen in het werkgebied van de SPGT gebruik van de dienstverlening. In 2015 

betrof het ruim 24 fte (1 fte = 36 uren per week CAO-GGZ) aan menskracht. Op 0,2 fte na is al dit 

personeel in dienst van Mediant.  

 

 

Financieel/administratief 

De samenwerking tussen Rolefes Financiële Administraties (RFA) en THOON op het gebied van 

praktijkboekhouding voor huisartsen, is begin van het verslagjaar beëindigd. De huisartsen die   

gebruik maakten van deze dienst hebben allen een andere ondersteuningsoplossing gevonden. 

Daarnaast is de ook de financiële administratie van de THOON organisatie in eigen beheer 

gekomen.  

 

 

Inkoop 

THOON heeft sinds 2008 samenwerkingsafspraken met Medichain, een inkoop organisatie opgezet 

door een oud-huisarts. THOON betaalt ten behoeve van zijn leden een jaarlijkse vergoeding 

waardoor deze gratis gebruik kunnen maken van de dienstverlening van Medichain.  

THOON TV is dit jaar gecontinueerd. THOON TV is een narrow casting systeem dat de 

informatievoorziening aan de patiënt ondersteunt door middel van wachtkamerschermen. De 

samenwerking met Notice is geïntensiveerd om in gezamenlijkheid te bepalen wat de uitbreiding 

mogelijkheden zijn om deze wachtkamerschermen inclusief content abonnement aan te bieden.  

 

 

Praktijkhuisvesting 

In het jaar 2015 heeft THOON zich actief met vier praktijkhuisvestingstrajecten bezig gehouden, te 

weten in Delden, Haaksbergen en twee in Hengelo. In de algemene ledenvergadering van THOON 

dit jaar, werd besloten dat het huidige praktijkhuisvestingsconcept anders zal worden ingericht en 

de onderhanden trajecten af te ronden.  

In Delden was volledige huurbezetting van het nieuw te ontwikkelen gezondheidscentrum 

voorwaarde voor het realiseren van het project. Aan deze voorwaarde is voldaan; uiteindelijk is 

met 13 huurders  een contract gesloten en in december 2015 is de aanneemovereenkomst 

getekend.  

De voorkeurslocatie van de huisartsen in Haaksbergen is in dit jaar verder uitgewerkt. Er vonden 

gesprekken plaats met de eigenaar van het pand (Woningbouwvereniging Domijn) en er zijn 

schetsontwerpen gemaakt voor alle huurders. Echter, het project heeft geen definitieve doorgang 

gevonden. 

 

 

Scholing  

Praktijkmanagement Saxion  

In november 2013 is de leergang praktijkmanagement gestart. Deze leergang is geïnitieerd door 

THOON en uitgevoerd door de Saxion. In juni 2014 is de leergang afgerond en geëvalueerd.  
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Triage scholing praktijkassistenten 

In het najaar van 2014 heeft THOON samen met BLOOM-praktijken wederom de scholingen 

‘Triageopbouw en vaardigheden’ en ‘Triagegesprek in de praktijk’ georganiseerd. De beide 

scholingsdagen zijn druk bezocht en positief beoordeeld. 
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6  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 doet op communicatie gebied: 

 

 

- Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens de ALV geeft het bestuur een toelichting op de 

belangrijkste onderwerpen waaraan door THOON wordt gewerkt. Uiteraard wordt de mening 

van de vergadering gevraagd over belangrijke beleidsmatige thema’s. Ook worden er 

onderwerpen ter besluitvorming voorgelegd. Het aantal bezoekers van de ALV is stabiel, maar 

laag.  

- HAGRO bezoeken. Alle HAGRO’s in het werkgebied worden door de directeur en de manager 

zorgprogramma’s bezocht. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen, vindt het bezoek tijdens 

lunchtijd plaats en zorgt THOON voor de inwendige mens. In 2015 zijn in dit kader HAGRO 

Glanerbrug en HHAGRO Oosterpoort bezocht. Een drietal overige bezoeken zijn verplaatst naar 

2016. 

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

geval 17.00 uur telefonisch bereikbaar. 

- THOON website. De website is in 2013 geheel herzien en ook in 2014 zijn weer verbeteringen 

doorgevoerd. Gevoelige – dat kan ook bedrijfsgevoelige informatie van/over THOON betreffen 

– is voor huisartsen en medewerkers alleen via het invoeren van een inlogcode bereikbaar. Dat 

is soms ook lastig als je snel informatie ter beschikking wilt hebben en niet zo vaak gebruik 

maakt van de website: je moet dan wel je wachtwoord beschikbaar hebben. De THOON 

medewerkers maken bij alle informatie die aan de website wordt toegevoegd telkens de 

afweging of het ook écht noodzakelijk is dat deze op het besloten gedeelte van de THOON 

website wordt geplaats. Voorts is gekozen voor een wachtwoord dat voor iedereen makkelijk te 

onthouden is. 

- THOON Nieuwsbrief. Vorig jaar zijn we gestart met een nieuwe aanpak: de lay-out van de 

Nieuwsbrief – die alleen digitaal verschijnt, – is overzichtelijker gemaakt, het aantal artikelen 

dat per Nieuwsbrief wordt gepubliceerd is beperkt gehouden en dat wordt weer mogelijk 

gemaakt doordat we onze Nieuwsbrief wekelijks laten verschijnen (en op een vaste dag in de 

week: de donderdag). 

- 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, afhankelijk van het onderwerp, per brief en/of fax. 

- THOON maakte dit boekjaar gebruik van een freelance communicatie medewerker. Alle 

algemene schriftelijke communicatie (ook e-mail en fax) wordt voor verzending ter advisering 

voorgelegd. Voorts wordt de THOON Nieuwsbrief geredigeerd door deze medewerker. 
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7  ZORG IN PROGRAMMA´S 

Algemeen 

THOON heeft 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 2015 aanbiedt, zijn 

Diabetes Mellitus type 2, COPD, CVRM en de pilots Osteoporose en Ouderenzorg. Alle 

zorgprogramma’s worden conform de NHG-standaard uitgevoerd. Daarbinnen wordt intensief 

gekeken naar zorg op maat. In 2016 gaan wij concrete voorstellen op dat gebied verder uitwerken. 

Vanaf 2013 vindt rapportage van de prestatie-indicatoren plaats via de landelijke indicatoren set 

van InEen. Voor specifieke informatie betreffende de zorgprogramma’s vindt u meer informatie in 

het kwaliteitsjaarverslag: www.thoon.org/over-ons/jaarverslag/ 

 

Kwaliteitsbeleid 

THOON heeft haar missie en visie vastgelegd in een beleidsplan en een kwaliteitsbeleid ontwikkeld 

om aan de doelstellingen van de eigen organisatie te kunnen voldoen.  

Het kwaliteitskader dient ter ondersteuning van de aangesloten huisartsen, ketenpartners en de  

mede werkers van THOON. 

 

Keten Ondersteunend Systeem  

Voor de ondersteuning en registratie betreffende de zorgprogramma’s DM2, COPD, CVRM en 

Ouderenzorg is het Keten Ondersteunend Systeem (KOS) van Vital Health ingezet.  

 

Coördinatoren 

Binnen THOON werken verschillende coördinatoren. De coördinatoren zijn verpleegkundigen, 

gespecialiseerd in chronische aandoeningen zoals Diabetes Mellitus type 2, Astma/COPD, CVRM, 

Osteoporose, Ouderenzorg en GGZ. De coördinatoren ondersteunen samen met de 

kaderhuisartsen de praktijken in de uitvoering van de zorgprogramma’s. Ze beschikken over 

actuele kennis en ervaring op hun deelgebied. 

De coördinatoren vormen zowel vakinhoudelijk als organisatorisch een aanspreekpunt voor de 

huisartspraktijken.  

De coördinatoren geven jaarlijks de huisartsen op basis van benchmarkinformatie feedback op de 

verleende zorg door middel van een visitatie. In deze benchmarkinformatie worden de prestaties 

van de praktijk worden vergeleken met de gemiddelde cijfers van alle deelnemende praktijken. 

 

Patiënten participatie en informatie 

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

vergaren. Daarnaast werkt THOON met een patiëntenraad, die bestaat uit afvaardiging van de 

verschillende patiëntenverenigingen uit de regio (Diabetes Vereniging, het Longfonds en de Hart en 

Vaat groep). In 2015 is de patiëntenraad vier maal bij elkaar gekomen. Onderwerpen die op de 

agenda staan zijn onder andere opstellen reglement patiëntenraad, communicatie patiënten en de 

speerpunten voor 2015 (laaggeletterdheid, SMR en Zelfzorg Ondersteund). Verder is er een demo 

gegeven over het e-Vita Patiënten portaal van Vital Health.  

 

 

 

 

  

http://www.thoon.org/over-ons/jaarverslag/
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Scholing en bijeenkomsten in 2015 

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 2015 hebben in totaal 40 scholingen plaatsgevonden voor huisartsen en 

praktijkondersteuners. (zie bijlage 2) 

 

Contractonderhandelingen met ketenpartners en/of Menzis 

Eind maart 2015 zijn de contracten met Menzis ondertekend. De afspraken met de ketenpartners 

voor 2015-2016 zijn direct in 2015 gestart en contractueel in april 2015 afgerond. 

 

 

THOON in cijfers 2015  

Patiënten in aantallen per DBC 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gemeenten en Kwetsbare ouderen 

Vanuit de pilot ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’ die tot 2015 in zeven praktijken heeft gelopen, was 

THOON betrokken bij het verder vorm geven van de verbinding tussen het medische en sociale 

domein.  

Samen met de Gemeente Hengelo en Losser zijn tijdens de looptijd van de pilot afspraken gemaakt 

over de samenwerking tussen de ouderenadviseur, wijkverpleegkundigen en huisartsen/POH-

Ouderenzorg. Met de komst van de sociale wijkteams in 2015 is gesproken over de positionering 

van de gemeente en (schakel)wijkverpleegkundige binnen het netwerk voor de kwetsbare ouderen. 

Ook met de gemeente Enschede zijn hierover gesprekken gevoerd.  

 

Osteoporose 

Op 1 april 2015  is in het MST gebied de pilot ‘Zorgprogramma Osteoporose en fractuurpreventie’ 

van start gegaan. Patiënten van 50 jaar en ouder van de zestien deelnemende praktijken in het 

MST gebied worden na fractuurbehandeling op de Spoedeisende hulp terugverwezen naar de 

huisarts voor screening en eventuele behandeling. Zij krijgen geen afspraak meer op de 

osteoporosepolikliniek van het ziekenhuis. Doel van het programma is de juiste zorg op de juiste 

plaats. De eerste bevindingen van dit programma dat is ontwikkeld door THOON  en Menzis in 

samenwerking met het Medisch Spectrum Twente, zijn veelbelovend. Vanaf de start in april zijn 

185 fractuurpatiënten terugverwezen naar de deelnemende praktijken. De pilot loopt nog tot 2017. 

Vanaf 2016 kunnen gefaseerd nieuwe praktijken instromen. Vanuit de bestuurlijke themagroep 

‘substitutie’ Zenderen zijn er het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met het ZGT over deelname 

van huisartsen uit het ZGT gebied (Hengelo/Almelo). Naar verwachting is dit in de loop van 2016 

mogelijk. 

 

 

 

  

Zorgproducten DM2 COPD VRM Ouderenzorg * pilot 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Geïncludeerde  
patiënten 

19.307 19.844 2.827 2.955 17.938 22.724 325 396 
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Scholing en bijeenkomsten in 2015 

THOON organiseert jaarlijks de basisscholing ‘opzetten van gestructureerde osteoporosezorg in de 

praktijk’ In 2015 is deze scholing twee keer georganiseerd en bezocht door 40 deelnemers. Nieuw 

in 2015 is de verdiepende scholing voor huisartsen en praktijkmedewerkers die het 

osteoporosespreekuur hebben opgezet en ervaring hebben met osteoporosezorg. In het najaar 

hebben 40 deelnemers de verdiepende scholing gevolgd . De scholingen zijn gemiddeld beoordeeld 

met een 8. 

De klankbordgroep osteoporose is in 2015 vier keer per jaar bij elkaar geweest. De ontwikkeling 

van het Zorgprogramma Osteoporose en fractuurpreventie en de samenwerking met het MST 

stonden daarin centraal.  

 

  

GGZ  

Voor THOON is het wat betreft de GGZ een ontwikkeljaar geweest. 2015 was het eerste jaar dat de 

module POH-GGZ E-health en consultatie binnen segment 1 in het basiscontract met de 

zorgverzekeraar kon worden afgesloten. Er hebben in totaal 125 huisartsen deelgenomen aan de 

Regeling GGZ E-health en consultatie THOON. (patiënt aantal 252.330) 

Kaderarts D. Walstock heeft zijn werkzaamheden voor THOON per augustus gestopt. De heer P. 

van Aken is hem opgevolgd in de functie van medisch adviseur GGZ. 

Meer over de huisartsen GGZ in 2015 kunt u lezen in het kwaliteitsjaarverslag  GGZ op de website 

van THOON. 

E-health  

De inzet van E-health in de praktijken met een POH-GGZ is flink toegenomen in 2015. Het 

basiscontract met de leverancier van het programma (Minddistrict) is dan ook verdubbeld. Er zijn 

twee bijscholingen gegeven voor POH-GGZ die werken met het programma. Deze bijscholing is in 

eigen beheer uitgevoerd door medewerkers van THOON.  

Regelmatig hebben er aanpassingen en updates plaats gevonden in het E-health aanbod, wat 

vooral de gebruiksvriendelijkheid voor de patiënt ten goede is gekomen. 

 

GGZ consultatie 

Het aantal aangevraagde consultaties laat in het laatste kwartaal een verdrievoudiging zien ten 

opzichte van het eerste kwartaal. Het overgrote deel van de consultaties zijn face-to-face consulten 

door een psychiater. In het laatste kwartaal zien we dat er ook een klein aantal andere 

hulpverleners, zoals (klinisch) psychologen geconsulteerd worden. Inmiddels bestaat de lijst met 

GGZ consultatiegevers uit 15 zorgverleners. Het Mobiel consultatieteam van Mediant levert veruit 

de meeste consultaties. 

 

Jeugdzorg  

In Hengelo heeft een uitgebreide Pilot gedraaid waarbij medewerkers van THOON een rol hebben 

gespeeld in de werkgroep en projectgroep maar ook in de dagelijkse begeleiding van de POH-jeugd 

en de projectleiding. Vanaf januari zijn bij vier praktijken in Hengelo een POH Jeugd werkzaam 

geweest. De praktijken waren Hasseler Es, Respons, Wind & Bruns en bij huisarts Schmidt. De pilot 

is geëvalueerd en op basis van positieve resultaten is in het najaar besloten de Pilot uit te breiden 

naar meer praktijken en de periode te verlengen met een jaar. 
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Klankbordgroep GGZ 

De klankbordgroep is drie keer in regulier overleg bij elkaar geweest. Bespreekthema’s waren 

onder andere: E-health en GGZ, (bij) scholing POH-GGZ via de Stichting POH-GGZ Twente, visie 

ontwikkeling SPGT, onderzoek POH-GGZ, ontwikkeling zorgprogramma’s, ontwikkeling KOS, 

werkwijze consultatie, samenwerking met Mediant binnen de SPGT, de toekomst van POH-GGZ in 

2016 en de Pilots Jeugd in de diverse gemeenten. Met betrekking tot het onderwerp POH-GGZ in 

2016 is een aantal leden van de klankbord- groep extra bijeen geweest. In 2015 heeft huisarts E. 

van Manen afscheid genomen als lid van de Klankbordgroep en is huisarts M.J. Ufkes toegevoegd 

aan de Klankbordgroep.  
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8  VOORBEREIDINGSMODULES 

Voor de M&I modules was er binnen de nieuwe huisartsenfinanciering vanaf 2015 geen betaaltitel 

meer. Om huisartsen te blijven ondersteunen bij het gestructureerd opzetten van de zorg, zodat zij 

kunnen deelnemen aan ketenzorgprogramma’s, biedt THOON vanaf juli 2015 verschillende 

voorbereidingsmodules aan. Hierover zijn afspraken gemaakt met Menzis.  

CVRM 

Vanaf juli 2015 zijn 11 huisartsen gestart met de voorbereidingsmodule CVRM. De module is 

structureel aangeboden aan de THOON huisartsen als voorbereiding op deelname aan de DBC. 

Huisartsen zijn begeleid bij de aanvraag en het opzetten van een gestructureerd CVRM spreekuur 

met behulp van het CRIT traject en scholing. Na het doorlopen van deze module voldoet de 

praktijk aan alle voorwaarden om deel te nemen aan het ketenzorgprogramma CVRM van THOON. 

 

COPD 

Vanaf juli 2015 is één huisarts gestart met de voorbereidingsmodule COPD. De module is 

structureel aangeboden aan de THOON huisartsen als voorbereiding op deelname aan de DBC. 

Huisartsen zijn begeleid bij de aanvraag en het opzetten van een gestructureerd COPD spreekuur 

met behulp van het CIT traject en scholing. Na het doorlopen van deze module voldoet de praktijk 

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

 

Ouderenzorg 

Vanaf juli 2015 zijn 16 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. Na het doorlopen van deze module heeft de praktijk de organisatie 

ingericht om de groep kwetsbare ouderen in de praktijk gestructureerd op te sporen en 

geïntegreerde zorg aan te bieden binnen het lokale geriatrische netwerk. Eind 2015 is door THOON 

een aanbod ontwikkeld voor de organisatie en infrastructuur van de integrale ouderenzorg vanaf 

2016. 

 

Verder in 2015 in het kader van de voorbereidingsmodule ouderenzorg: 

 Ontwikkelen van een stappenplan en infographic bij de implementatie van de 

voorbereidingsmodule ouderenzorg. 

 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. 

Osteoporose 

Vanaf oktober 2015 zijn vijf huisartsen gestart met de voorbereidingsmodule Osteoporose. 

Huisartsen zijn begeleid bij de aanvraag en het opzetten van een gestructureerd osteoporose 

spreekuur. Hiervoor is in 2015 door THOON een implementatietraject ontwikkeld en een 

coördinator osteoporosezorg aangesteld.  

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 (pilot)van THOON. 
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9  ONDERZOEK EN KWALITEIT 

Interesse in evidence based resultaten van behandelingen zijn een belangrijke reden tot de 

vorming van een Twents Netwerk Huisartsen (TNH). Onderzoek vormt een basis voor 

beleidskeuzes en onderhandelingen met zorgverzekeraars. THOON en FEA participeren hier beide 

in het TNH. TNH wil het aanspreekpunt zijn voor organisaties die onderzoek willen doen in de 

huisartsenpraktijk. In 2015 is afgesproken dat onderzoeksvragen die binnenkomen bij de Kring bij 

het TNH worden neergelegd.  

Stuurgroep TNH 

De stuurgroepleden van de TNH zijn Suzan van Vliet (THOON) en Kim Dorsman (FEA). Dennis Olde 

Riekerink is tot najaar 2015 lid van de stuurgroep geweest. Zijn functie is niet opnieuw ingevuld. 

De stuurgroep komt ongeveer 1-2 maandelijks bij elkaar en bespreekt de verzoeken tot deelname 

aan onderzoek  en de voortgang van de verschillende onderzoeken.  

Contact met huisartsen  

Op 9 november 2015 is een TNH studie avond georganiseerd. Hierbij waren zes huisartsen en een 

POH-S aanwezig.  In september is naar alle huisartsen regio Twente een nieuwsbrief uitgegaan. In 

de nieuwsbrief werd een korte toelichting gegeven op de werkzaamheden en bekende resultaten 

van onderzoek gepresenteerd.  

Overzicht Samenwerkingspartners en onderzoeksvoorstellen/lopende en afgeronde 

onderzoeken 

VUMC: StepDep studie: onderzoek naar de toepassing van stepped care behandeling bij patiënten 

met een chronische aandoening en depressieve klachten.  

Universiteit Twente 

1. Spoed! Wat nu?: Onderzoek naar spoedzorg tijdens kantooruren in de huisartsenpraktijk.  

2. POCT troponine: digitale enquête juni 2015 Twentse huisartsenpraktijken.  

3. OSAS, onderzoek naar de inzet van een pulsoximeter in de huisartsenpraktijk In opstartfase 

4. Dementie 

5. Polyfarmacie  

6. Onderzoekleefstijladviezen bij patiënten na een TIA of CVA 

7. GGZ eHealth gebruik 

Medisch Spectrum Twente  

1. CVRM 

2. Albuminurie  

3. Onderzoek naar ervaringen met COPD  

Medlon: Validatie POCT d-dimeer test 

Revalisatiecentrum Roessingh: Onderzoek Lang Gezond, screening Kwetsbare ouderen  

 

Gemeente Hengelo: Onderzoek naar de inzet van POH-Jeugd in de huisartsenpraktijk  

 

Financiering 

Over het algemeen is er weinig geld beschikbaar voor onderzoek. Onderzoekers worden veelal 

betaald door onderzoeksinstanties of ziekenhuizen, studenten door de overheid. Soms is er een 

subsidiemogelijkheid bijvoorbeeld door ZonMw. Stuurgroepsleden worden, ieder voor vier uur per 

week, betaald door de zorggroepen. Incidenteel worden huisartsenpraktijken betaald voor 

deelname aan onderzoek, meestal in de vorm van een onkostenvergoeding 
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10  FINANCIEEL OVERZICHT THOON 

 
Het onderstaande overzicht geeft een flinke daling van het netto resultaat te zien. Dit is direct het 
gevolg van het ALV-besluit van 29 september 2015 waarin is besloten om geen nieuwe 

vastgoedprojecten te starten in de huidige vorm. Daardoor is er geen terugverdienmodel meer ten 
aanzien van de geactiveerde uitgaven over de jaren 2012 tot en met 2015 met betrekking tot 
vastgoedontwikkeling. Derhalve is deze post (€ 991.000) in de jaarrekening 2015 afgeboekt ten 
laste van het resultaat. Wel is het zo dat door deze afboeking het verlies verrekend kan worden 
met winsten uit de komende jaren, hetgeen gunstig is voor de, in de komende jaren te betalen, 
vennootschapsbelasting.   
 

 

Balans per 31 december 2015  

 

  31-12-2015   31-12-2014  
 € € € € 
ACTIVA 

Vaste activa     
Financiële vaste activa   2.166.843    2.955.407  
     

Som der vaste activa   2.166.843    2.955.407  

     

Vlottende activa     
Vorderingen   1.390    1.960  
     

Liquide middelen   116.236    83.316  

Som der vlottende activa   117.626    85.276  

       
   2.284.469    3.040.683  
 

PASSIVA 

Verenigingsvermogen     

Wettelijke en statutaire reserves  243.827    -   
Vrij verenigingsvermogen  1.750.735    2.727.894   

   1.994.562    2.727.894  

     
Kortlopende schulden   289.907    312.789  
       
   2.284.469    3.040.683  
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Winst-en-verliesrekening over 2015  

 

 

 2015  

 

 2014  

 

 € € € € 

Overige bedrijfsopbrengsten   62.314    -  
Overige bedrijfskosten   3.036    4.078  
Bedrijfsresultaat 

 
 59.278  

 
 -4.078  

Financiële baten en lasten   -8.154    -6.922  
Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening 

 
 51.124  

 
 -11.000  

Belastingen resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening   -394    -  
 

 
 50.730  

 
 -11.000  

Aandeel in resultaat van ondernemingen 
waarin wordt deelgenomen   -788.561    404.132  
Nettoresultaat 

 
 -737.831  

 
 393.132  
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Bijlage 1: Deelnemers Klankbordgroepen 

Klankbordgroep COPD 

Jan Rauws Kaderhuisarts  COPD  THOON 

Machiel Hartmans Huisarts 

Anneloes Richters Huisarts 

Marco Ros Huisarts 

Gerrit Kuipers Huisarts 

Gita Koekkoek POH-S 

Marloes Visschedijk POH-S 

Marleen Boerrigter POH-S 

Samara Westerhof Coördinator  zorgprogramma  COPD THOON 

Maureen Bosveld Notulist THOON 

 

Klankbordgroep DM2                                   

Sietse van Turennout Kaderhuisarts DM2 THOON  

Monique  Boswerger Huisarts 

Caroline Braam Huisarts 

Herman van Enter Huisarts 

Joris van Grafhorst Huisarts 

Gerard Koekkoek Huisarts 

Jan-Willem de Muinck Keizer Huisarts 

Myriam Zengerink Coördinator  zorgprogramma DM2 THOON 

Maureen Bosveld  Notulist THOON 

  

 

Klankbordgroep CVRM 

Andrew Oostindjer Kaderhuisarts CVRM THOON   

Peter Geenen Huisarts 

Gerard Koekkoek Huisarts 

Sonja Kooy POH-S/Nurse Practitioner 

Wim Kraayvanger Huisarts / bestuurslid THOON 

Andra Nijland POH-S 

Mieke Wijnen Coördinator zorgprogramma CVRM THOON 

Maureen Bosveld Notulist THOON 
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Klankbordgroep Osteoporose 
 

Ton Boermans Medisch adviseur  Osteoporose THOON 

Anja van Kempen  Huisarts 

Paola Gerritsen  POH-S 

Marcel Klamer Huisarts 

Dolf Verburg Huisarts 

Egon Kluitman Huisarts / bestuurslid THOON 

Monique Troost Adviseur  zorgontwikkeling THOON 

Karin de Boer Notulist THOON 

 

Klankbordgroep GGZ 

Peter van Aken Medisch adviseur GGZ THOON 

Nicole Nap Huisarts 

Viola Zwart Huisarts 

Egon Kluitman Huisarts / bestuurslid THOON 

Marieke Nijhof Huisarts 

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 

Jolande Huizinga POH-S 

Trudy Lansink POH-S 

Annete van Tuijnenburg Huisarts 

Peter Vedder Huisarts 

Bart van Tienen Huisarts 

Martin Both Huisarts 

Monique Troost Adviseur  zorgontwikkeling THOON 

Karin de Boer Notulist THOON 
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 Bijlage 2: Scholingen 

Scholingen georganiseerd in 2015       

Naam scholing Datum 

Aantal 

deelnemers  Kosten  

Bijeenkomst ouderenzorg KOS 27-jan 49  €           -    

Diabetes basis voor assistentes 4-feb 17  €    150,00  

KOS lunchbijeenkomst 11-feb 12  €           -    

Diabetes basis voor assistentes 18-feb 17  €    150,00  

THOON congres (benchmark) 18-feb 148  €           -    

Nascholing AF in samenwerking met FEA/MST/ZGT 19-feb 21  €           -    

Aanpak van osteoporose in de praktijk 3-mrt 18  €     25,00  

Diabetes basis voor assistentes 4-mrt 17  €    150,00  

Nascholing AF in samenwerking met FEA/MST/ZGT 4-mrt 19  €           -    

Verdieping KOS 9-mrt 8  €           -    

Netwerkbijeenkomst praktijkmanagers 11-mrt 20  €           -    

Diabetes basis voor assistentes 18-mrt 17  €    150,00  

Verdieping KOS 18-mrt 19  €           -    

Verdieping KOS 24-mrt 18  €           -    

Caspir module 2 26-mrt 20  €    400,00  

Diabetes basis voor assistentes 1-apr 17  €    150,00  

Themabijeenkomst KOS 2-apr 16  €           -    

Scholing E-health 14-apr 7  €           -    

Caspir M6 16-apr 20  €     70,00  

Caspir M6 19-mei 20  €     70,00  

KOS training 4-jun 5  €           -    

Multimorbiditeit bij ouderen 10-jun 54  €     50,00  

Themabijeenkomst KOS 12-aug 3  €           -    

Themabijeenkomst KOS 20-aug 14  €           -    

Diabetische Voetzorg 25-aug 45 
  

€ 15,00 
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Redux, herkennen en behandelen van exacerbaties 27-aug ?  €     50,00  

Uw problemen gaan in rook op 3-sep 20  €     50,00  

Basisscholing Osteoporose 15-sep 22  €     25,00  

Caspir module 2 17-sep 20  €    400,00  

Motiverende gesprekken bij stoppen met roken  21-sep 13  €     50,00  

Caspir module 5 24-sep 20  €    400,00  

POH ontmoet diëtist 29-sep 39  €           -    

Nieuwe standaard COPD/astma 29-sep 15   €     50,00  

Nieuwe standaard COPD/astma 13-okt 15   €     50,00  

Verdiepende scholing osteoporose 14-okt 18  €     25,00  

POH ontmoet diëtist 15-okt 49  €           -    

Opvolgcursus insulinescholing 18-nov ?   

Herhalingsscholing DM voor assistentes 25-nov 18  €     25,00  

informatie avond GGZ (huisartsen GGZ, goed geregeld!?) 15-dec geannuleerd   €           -    

Nieuwe standaard COPD/astma 16-dec 30  €     50,00  

 

 
 
 
 
 
 


