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Kernactiviteit van THOON is het ontwikkelen en aanbieden van producten en diensten ter 

ondersteuning van huisartsenzorg in de regio. De komende jaren wachten ons grote uitdagingen. 

Was dat in het recente verleden nog de betaalbaarheid van de zorg, nu is dat met name het vinden 

van een oplossing voor de toenemende zorgvraag in combinatie met de daarvoor tekortschietende 

mogelijkheden van de arbeidsmarkt. In dit kader startten wij in 2018 samen met andere partijen in 

de regio met het uitwerken van ideeën om meer grip te krijgen op de continuïteit van de regionale 

huisartsenzorg. Simpele maatregelen zoals meer zicht krijgen op in- en uitstroom. En op vacatures én 

het creëren van meer bewustwording bij andere organisaties en partijen. De komende jaren zullen 

slimmere organisatorische en ICT-oplossingen moeten worden bedacht en ingevoerd.

Daar ziet THOON een belangrijke taak voor zich zelf.

Tot slot een persoonlijke noot. Voor mij was in 2018 een bijzonder moment het terugtreden van 

Rob Vrenken als voorzitter/bestuurslid van THOON. Rob was vanaf de start van THOON elf jaar lang 

aan boord en boegbeeld van onze organisatie. Hij was ondanks zijn volle huisartsenpraktijk altijd 

beschikbaar als vraagbaak, adviseur en roerganger. Iemand met wie ik bijna iedere dag wel contact 

had over ‘THOON zaken’. We zullen je missen. We zijn je veel dank verschuldigd voor alles wat je hebt 

gedaan. Met name ook voor je inspanningen om tijdig een goede opvolger te vinden. Dat is gelukt 

in de persoon van Anneloes Richters. Wij hebben als organisatie alle vertrouwen in deze nieuwe 

kapitein. Daarom in 2019: met volle kracht vooruit!

Vaak is het lezen van jaarverslagen ‘gortdroge kost’. De jaarverslagen van THOON 
vormden daarop geen uitzondering. Dit jaar hebben we het over een andere 
boeg gegooid: compacter, meer afbeeldingen, minder formeel taalgebruik én 
interviews met mensen die betrokken zijn bij THOON. Of we geslaagd zijn in onze 
nieuwe opzet is ter beoordeling aan u: de lezer. Ik hoop dan ook zeer dat u de 
moeite wilt nemen ons verslag te lezen en ons te laten weten wat u er van vindt. 
Een jaarverslag wordt immers gemaakt om te worden gelezen!

Cees van Dijk
Directeur THOON

‘De komende jaren wachten 
ons grote uitdagingen.’
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Samenstelling bestuur THOON CV en 
aandeelhoudersvergadering BV THOON 
31 december 2018:

· Mevrouw A.K.G. Richters, voorzitter

· De heer E. M. Kluitman, secretaris, 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)

Tijdens de RvA vergadering van 25 september 2018 trad de 

heer R.A.M.H. Vrenken af als voorzitter en bestuurslid en 

werd opgevolgd door mevr. A.K.G. Richters

Directeur-bestuurder BV THOON

· De heer C.J. van Dijk

176
leden

TED 
BV

TACO 
BV

TECAM 
BV

THOFAS 
BV

TEO 
BV

TOF
BV

Praktijk
huisvesting

BV

Diabetes
Zorggroep

COPD
Zorggroep

CVRM
Zorggroep

Facilitaire
Service

Ouderenzorg
Zorggroep

Osteoporose
Zorggroep

Huisarts
Fysio Podo
Thuiszorg

THOON
Vastgoed
beheer BV

Aantal medewerkers

THOON
Praktijk

beheer BV

Verhuur

20-25
jaar

26-30
jaar

31-35
jaar

36-40
jaar

41-45
jaar

46-50
jaar

51-55
jaar

56-60
jaar

61-66
jaar

THOON
Coöperatie

THOON BV
werkgebied

Percentage personeel 
extern werkend per BV

THOON BV

THOOZ 
BV

THOFAS 
BV

THOON
Vastgoed
beheer BV

100%

100%

24%

26%

11.5%

26.8%

11.6%

0.1%

TED

TACO

TECAM

TEO

THOFAS

THOON

THOON
Coöperatie

THOON BV

0

3

6

9

12

15
Steenwijkerland

Staphorst

Kampen

Zwolle

Olst-Wijhe

Raalte

Dalfsen Ommen

Deventer
Rijssen-Holten

Hof van Twente

Haaksbergen

Enschede

Hengelo

Borne

Wierden
Almelo

Twenterand

Hellendoorn

Olden-
zaal

Losser

DinkellandTubbergen

Zwarte
water-

land
Hardenberg

2 Bestuur en organisatie



‘Wat mij betreft, 
mag er stevig 
gediscussieerd 
worden’
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‘Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in hoe dingen geregeld zijn. Maar toen ik 
gevraagd werd zitting te nemen in het bestuur van THOON, heb ik aanvankelijk 
bedankt. Ik was net huisarts en wilde eerst in Enschede mijn praktijk opzetten. 
Een jaar later trad ik alsnog toe. De toenmalige voorzitter van THOON was een 
goede ervaren bestuurder en ik dacht: Daar kan ik veel van leren.’

Voorzitterschap
‘Van bestuurslid naar voorzitter was een geleidelijk proces. Voorzitter Rob Vrenken betrok mij 

steeds meer bij allerlei taken. Op een gegeven moment dacht ik: Ik kan dit en het zou wel eens 

leuk zijn, een vrouwelijke voorzitter. Veel praktijken worden gerund door vrouwen dus het is 

goed dat die ook vertegenwoordigd zijn in besturen. Ik laat bovendien zien dat een gezin prima 

samengaat met bestuurschap. Het helpt dat de overlegcultuur is veranderd. Vroeger waren alle 

vergaderingen ’s avonds of in het weekend. Ik geloof daar niet in. Nu plannen we bijeenkomsten 

zo veel mogelijk overdag.’

Prettige combinatie
‘De combinatie huisarts-bestuurslid is een prettige. Als huisarts gaat het namelijk niet alleen over 

patiëntenzorg, maar ook over maatschappelijke betrokkenheid. Als bestuurder houd ik me bezig 

met de ontwikkeling van het vak. Welke rol wil en kan de huisarts spelen in het veranderende 

zorgveld. Vervolgens merk ik als huisarts in de spreekkamer welk effect het een en ander 

werkelijk heeft op de werkvloer.’

Als huisarts
‘De huisarts in mij is erg blij met THOON. Zo hoef ik bepaald personeel, zoals een diabetes-

verpleegkundige en een longverpleegkundige, niet zelf in dienst te nemen. Ik huur ze in bij 

Interview

Anneloes Richters
Huisarts en Bestuursvoorzitter

(verder)
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De huisarts 
in mij is 

erg blij met 
THOON

2 Bestuur en organisatie

THOON. Daardoor loop ik niet méér werkgeversrisico dan ik al doe. Het personeel van THOON 

werkt daarnaast volgens protocollen die gebaseerd zijn op de zorgstandaarden. Ik kan er dus 

op vertrouwen dat zij allemaal op dezelfde, juiste wijze handelen. Daarmee ondersteunt THOON 

mijn praktijk echt.’

Kop van Jut
‘‘Als THOON behartigen we de belangen van huisartsen. Maar soms komt het Ministerie van VWS 

of de verzekeraar met een visiedocument waarvan we ons afvragen of huisartsen daar blij van 

worden. Ik voel me dan een beetje als de kop van Jut. Ik moet de nieuwe koers verantwoorden, 

het bestuur op één lijn krijgen en de achterban betrokken houden. Dat is soms best lastig maar 

gelukkig kent het bestuur vooral momenten van voldoening. Zo kwamen er jarenlang maar 

bar weinig leden naar de ledenvergaderingen. Tot we de organisatie veranderden. Elke 

huisartsengroep heeft nu een afgevaardigde. En die mensen zijn er. Altijd.

Lol
‘Het is belangrijk om vanuit het bestuur de verbinding te blijven zoeken, relaties goed 

te houden en niet bang te zijn om impopulaire beslissingen te verkondigen en 

uit te leggen. Je moet dus tegen een stootje kunnen. Tegelijkertijd zit daar ook 

de lol in. Dan ga je een bepaalde kant op, voel je de weerstand, maar merk 

je later dat mensen alsnog de meerwaarde ervan inzien.’

Terugblik
‘In 2018 hebben we met name de regionale-bestuurlijke samenwerking 

tussen THOON, FEA, de LHV-Huisartsenkring Twente en SHT (de 

huisartsenpost) verbeterd. We vertegenwoordigen dezelfde huisartsen, 

maar doen dat allemaal vanuit onze eigen insteek. Dat kunnen we veel meer lean 

organiseren. Verder hebben we een belangrijk onderzoek uitgevoerd naar het digitale Keten 

Ondersteunend Systeem (KOS). Het systeem dat huisartsen gebruiken om hun consulten 

binnen de zorgprogramma’s van THOON in vast te leggen. Er waren klachten over de snelheid 

en werkbaarheid ervan en dus gingen we op zoek naar een beter alternatief. Dat bleek er niet 

te zijn. Toch is zo’n onderzoek zinvol. We weten nu zeker dat ons systeem ook in deze tijd nog 

steeds het beste is.’

Knuppel in het hoenderhok
‘Sinds ik voorzitter ben, is mijn rol binnen het bestuur veranderd. Vroeger was ik graag degene 

die de knuppel in het hoederhok gooide. Als voorzitter kan dat niet. Nu ben ik degene die 

informeert en daar een onderbouwing bij afgeeft. Het is vervolgens aan de andere bestuursleden 

om daar wat van te vinden. In die discussie zorg ik ervoor dat we met elkaar op één lijn komen. 

Dat betekent niet dat iedereen het met alles eens hoeft te zijn, binnenskamers mag er wat mij 

betreft stevig gediscussieerd worden. En gelukkig is er een bestuur dat kritisch naar voorstellen 

kijkt en zijn mening uitspreekt.



Waardering
Scholing 8,1
Visitatie 8,4

Scholing, benchmark en visitatie zijn de activiteiten die wij in 2018 inzetten om de 

kwaliteit van de chronische zorg te borgen. Het kwaliteitsjaarverslag 2018 geeft 

een overzicht. Dit geeft niet alleen de kwaliteitsindicatoren weer maar toont 

ook de samenwerkings-, ontwikkel- en scholingsactiviteiten. We scoren 

over het algemeen op de kwaliteitsindicatoren hoger dan of gelijk aan 

het landelijk gemiddelde (InEen Benchmark Transparante Ketenzorg 

2018). En dat als één van de grootste zorggroepen van Nederland:  

een prestatie waar we trots op zijn!

*praktijk-unieke AGB code

2018 2017

Aantal praktijken*  
aangesloten bij THOON

130 131

Deelname aan:
Aantal 
patiënten

Aantal 
patiënten

DM 100% 20.161 100% 20.162

CVRM 96% 40.058 89% 36.632

COPD 80% 3.553 74% 3.209

Osteoporose 30% 1.506 26% 1.359

Vervolgmodule  
ouderenzorg 37% n.b 15% n.b

GGZ e-health  
en consultatie 55% n.b 56% n.b

Toename deelname zorgprogramma’s

3 Optimale zorg 
voor  de patiënt

6 THOON jaarverslag | 2018

https://www.thoon.org/wp-content/uploads/2019/07/Kwaliteitsjaarverslag-2018-THOON-def.pdf
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Over mensen en samen werken
‘Centraal staan de mensen en het doel waaraan we samen werken: een 

gezond Twente. Ik gun iedereen een goed en gezond leven. Ik wil een 

betere wereld; mensen ondersteunen door ze bewuster te maken 

van hun eigen keuzemogelijkheden en verantwoordelijkheden. 

Daarom ben ik enorm blij met mijn collega’s. Dat zijn allemaal van die 

wereldverbeteraars. Verder heb ik regelmatig  contact met huisartsen: 

fijne mensen met het hart op de goede plek. Anders kies je zo’n vak niet. 

Natuurlijk is het niet altijd rozengeur en maneschijn. Soms loop ik na een 

gesprek gefrustreerd de deur uit. Maar dat geeft niks. Ik snap hun reacties wel en 

lig daar niet wakker van. Aan het eind van de dag stap ik op de fiets naar huis en  

ergens tussen Hengelo en Delden schakel ik af. Morgen is er weer een dag.’ 

Ik gun
iedereen een

goed en 
gezond leven

‘Ik vind ons  
echt een super 
organisatie’

Erica de Goeij
Manager zorgprogramma’s

Interview

‘Ik houd van het organiseren en structureren van activiteiten binnen THOON. 
Zaken regelen, zorgen dat we niks vergeten, monitoren hoe we staan 
ten opzichte van onze doelstellingen, in kaart brengen wat er nog moet 
gebeuren. Dat werk. Laat anderen maar schitteren en glitteren; ik blijf liever 
op de achtergrond.’

(verder)



(vervolg interview Erica de Goeij)
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2018
‘De zorgkosten stijgen dit jaar naar 100 miljard euro. Als je bedenkt dat bij zo’n 80-90% van de 

patiënten in de chronische zorg, ziekte het gevolg is van leefstijl, dan is er maar één conclusie: 

dat moet anders. In Twente roken en drinken we relatief veel. Maar bewegen doen we gelukkig 

ook veel. Het leuke is dat we in alle drie de zorgprogramma’s -diabetes, COPD en CVRM- 

een kentering zien in het aantal rokers. We zitten weliswaar nog steeds boven de landelijke 

gemiddelden, maar die daling stemt me blij. Ondertussen blijven we gesprekken met gemeentes 

voeren om hen te prikkelen met vragen over hoe zij een gezonde leefstijl bij hun inwoners 

stimuleren.

Verder is 2018 het jaar van de consolidatie. We deden als THOON véél. In 2018 zijn we 

zaken gaan stroomlijnen en professionaliseren. En we onderzoeken een andere vorm van 

kwaliteitszorg: minder protocollair en meer persoonsgericht. Geen mens is immers hetzelfde.  

Bij de één moet je er meer bovenop zitten, bij de ander is dat niet nodig en kan je bijvoorbeeld de 

controlefrequentie naar beneden bijstellen. Die bewegingsvrijheid moet er zijn.’

Plannen, onderhandelen en implementeren
‘Voor mij komt de inhoud altijd voor het budget. De zorgverzekeraar ziet dat anders.  

Die kijkt eerst naar budget en vindt dat hetgeen we willen doen daarbinnen moet passen.  

Dat is ook zijn taak, maar dan moet je kunnen overtuigen en met een doortimmerd plan komen. 

Niet alleen richting Menzis trouwens. Eerst maken we een plan voor het bestuur en de Raad van 

Afgevaardigden. Zijn zij akkoord, dan gaan we om tafel met Menzis. Hebben we ‘een deal’ dan 

kunnen we aan de slag en ondersteunen we de huisartsen die het nieuwe programma willen 

implementeren.

We zijn nu bezig met het opzetten van een zorgprogramma Astma en met de ondersteuning 

bij het opzetten van het netwerk rondom ouderen die steeds langer zelfstandig thuis wonen. 

Het is een continu proces van signaleren, plannen maken, bijstellen, onderhandelen en 

implementeren.’ 

Werkmotto
‘Werken is leven. Werk maakt tenslotte een groot deel uit van de 24 uur die in een dag zitten.  

Ik wil daarom hier op het werk dezelfde kwaliteit als ik in mijn privéleven heb: een goede sfeer en 

fijne mensen om me heen. Ik ben daarin misschien niet een standaard leidinggevende. Ik ga heel 

erg voor mensen. Natuurlijk hebben we wel een organisatie te draaien. Er zitten dus grenzen aan, 

maar ik maak mijn afwegingen altijd in alle eerlijkheid en oprechtheid. Ben open en transparant. 

Dat verwacht ik terug, ook als dat betekent dat ik kritische op- of aanmerkingen krijg. Ik geloof 

heilig dat die manier van met elkaar omgaan een goede basis vormt om samen zaken op te 

pakken. Ik probeer daarin te faciliteren, te sturen en het vervolgens los te laten. Wat mij betreft 

doen we het goed samen. Ik vind ons echt een super organisatie.’

3 Optimale zorg voor de patiënt
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Symposium rondom de zorg voor ouderen met dementie
Op 22 november 2018 vond in de Grolsch Veste het Symposium Ouderenzorg Twente ‘Good 

goan’ plaats. Wij sloegen de handen ineen met de Federatie Eerstelijnszorg Almelo en omstreken 

(FEA) en Menzis om meer dan 200 zorgprofessionals in de gelegenheid te stellen te leren van 

elkaars expertise. Speciaal aandachtspunt was samenwerking in de regio Twente rondom de zorg 

voor de dementerende mens. Een onderwerp van belang voor de Twentse patiënt en zijn naaste. 

Naast huisartsen en praktijkondersteuners verwelkomden wij ketenpartners uit heel 

Twente zoals thuiszorgorganisaties, specialisten ouderengeneeskunde, ergotherapeuten, 

ouderenpsychiaters, geriaters, psychologen en zorgregelaars.

‘Good goan’ is de bekende Twentse groet waarmee men elkaar toewenst: het ga je goed! Dit 

paste uitstekend bij de presentatie ‘Jong blijven en oud worden’ van Prof. dr. M. (Marcel) G.M. 

Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie aan het RadboudUMC Alzheimer Centrum. Zijn inspirerende 

betoog kende twee leerdoelen: fragmentatie van zorg en welzijnsaanbod bij dementiepatiënten 

met vaak meerdere aandoeningen, vraagt verbindende netwerkzorg en leiderschap. En 

communicatie en kleine netwerken zijn essentieel voor goede eerstelijnszorg die meerdere 

ziekten en problemen kan verbinden.

Naast het plenaire gedeelte werden zes workshops aangeboden over de thema’s diagnostiek 

van dementie, samenwerking tussen huisartsen met de geestelijke gezondheidszorg bij 

kwetsbare ouderen, ouderen met een buitenlandse afkomst, laaggeletterdheid, ergotherapie en 

ondersteuning in gesprek met dementerende mensen.

Good goan!

Binnen de ketenzorg staat de chronisch 
zieke patiënt centraal. Deze patiënt wordt 
in de patiëntenraad vertegenwoordigd 
door vijf afgevaardigden van de 
regionale afdelingen van de DVN, 
het Longfonds, de Harteraad en de 
Osteoporose vereniging. 

Thema’s 2018:

• specialisatie fysiotherapeut;

• werkwijze apotheker;

• plan preventie chronische patiënt;

• ondersteuning mantelzorger. 

Het jaarverslag vindt u hier. 

Patiëntenraad

Klachtenprocedure

Wij hebben een klachtenregeling en 

zijn aangesloten bij het Klachtenpunt 

Huisartsenzorg Twente en de Stichting 

Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.  

In 2018 ontvingen wij geen klachten. 

3 Optimale zorg voor de patiënt

https://www.thoon.org/wp-content/uploads/2019/05/Jaarverslag-patientenraad-2018.pdf
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Oogzorg
In 2018 1300 patiënten verwezen naar de optometrist voor diagnostiek. 
88% van de patiënten geeft aan de behandeling bij de optometrist 
uitstekend/goed te vinden. Meer informatie. 

OSAsense
Start: mei 2018. Van de huisartsen gebruikte 42% de screeningstool. 522 
patiënten werden gescreend op slaapapneu. De eerste resultaten zijn 
veelbelovend. 

ECMS 
(Eerstelijns Consult Medisch 
Specialist)

De pilot ECMS die het eerste kwartaal van 2018 werd afgerond is 
positief geëvalueerd. Vervolg: meerjarenprogramma ‘Samenwerken 
aan Waarde’. Vanaf 2018 kunnen onze leden verwijzen naar vier 
specialismen in het MST (interne, neurologie, reumatologie en MDL). 
Ook zijn verkennende gesprekken gevoerd met nieuwe vakgroepen.

GLI

Vanaf 2019 kan de zogenoemde gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 
worden vergoed vanuit de basisverzekering. Menzis maakte in 2018 haar 
inkoopvoorwaarden voor de GLI bekend. Zij wil de GLI via zorggroepen 
contracteren. Eind 2018 besloten wij in afstemming met onze leden en 
de huisartsenkring de GLI in 2019 nog niet te contracteren. 

Atriumfibrilleren (AF)
Op verzoek van onze leden ontwikkelden wij de plusmodule voor AF. De 
module sluit aan bij de huidige zorgprogramma’s CVRM en DM en wordt 
medio 2019 geïmplementeerd.

Dermatologie 

Samen met dermatologen van MST en ZGT en vier anderhalvelijns-
huisartsen dermatologie startten wij een spreekuur voor patiënten met 
een laagcomplexe huidaandoening. Tijdens een evaluatiegesprek tussen 
THOON en de dermatologen van ZGT en MST gaven de dermatologen 
aan per januari 2019 te stoppen met dit project.

Anja van Kempen
huisarts, coördinator zorginnovatie:

‘Het langlopende, vastgelopen dossier 
atriumfibrilleren is vlot getrokken.  
Van iets heel groots en weerbarstigs  
hebben we iets hanteerbaars weten 
te maken’

Zorgvernieuwingsprojecten

https://www.thoon.org/wp-content/uploads/2019/06/Evaluatie-meer-oog-voor-kansen-2.0-MT.pdf
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Alles begint met een idee
‘Elke vernieuwing van een dienst of product begint met een idee van een huisarts of van een 

andere zorgpartij. Samen met Anja bekijk ik of dat idee levensvatbaar is. We ontwikkelden een 

meetlat op basis waarvan wij ieder idee objectief beoordelen: Is er sprake van zorgvernieuwing?  

Is er draagvlak te verwachten bij de leden van THOON? Past het idee binnen de missie en visie van 

THOON? Alle vernieuwingen moeten effectiever zijn voor patiënten én efficiënter en doelmatiger 

werken voor de betrokken zorgverleners mogelijk maken.’

Voldoening
‘Projecten geven veel voldoening wanneer we aan het eind de vooraf gestelde projectdoelen 

hebben bereikt. Dus dat het inderdaad de huisarts ontzorgt, de patiënt betere zorg biedt en  

alle betrokken professionals tevreden zijn. Ik hou ook van de intensieve samenwerking.  

‘Nieuwe kansen zien en nieuwe dingen ontdekken vind ik het leukste van mijn 
werk. In mijn negen jaar bij THOON heb ik eraan bijgedragen dat zorgvernieuwing 
een vaste organisatiepoot is geworden. Ik vind dat een goede ontwikkeling. 
Huisartsen zien steeds meer op zich afkomen en THOON wil hen helpen om die 
ontwikkelingen in hun overvolle praktijkvoering in te passen. Bijvoorbeeld door te 
adviseren bij nieuwe zorgvernieuwingsideeën of door zorgvernieuwingsprojecten 
te faciliteren en/of uit te voeren. Samen met Anja van Kempen – naast haar 
THOON werkzaamheden ook huisarts in Haaksbergen - pak ik dit op.

Monique Troost 
Adviseur programmaontwikkeling 

en zorgvernieuwing

‘Ik hou ervan 
samen wat moois 
van de grond 
te krijgen’

Interview

(verder)



(vervolg interview Monique Troost)
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In elk project trekken we op met betrokken beroepsbeoefenaren in het veld. Met elkaar iets moois 

van de grond krijgen, elkaar enthousiasmeren en dat je na een overleg steeds vol energie weer 

weggaat: dat voelt echt goed.’

Jeetje!
‘Een van die energie gevende projecten is het project Oogzorg. Er is landelijk veel aandacht voor 

de manier waarop we dat project hebben opgezet. Zo werden we gevraagd om in Groningen een 

presentatie te geven. Die werd goed ontvangen. Dan denk je onderweg terug naar huis wel even: 

Jeetje, dat hebben we toch maar mooi gedaan.’

En weer door
‘Soms gaan projecten moeizaam en verloopt het proces niet zoals we 

het ons vooraf hadden voorgesteld, met als gevolg: vroegtijdige 

beëindiging. Dan ben ik wel even echt teleurgesteld. Aan de andere 

kant: een project is om te pionieren. Uiteraard is ons uitgangspunt 

dat het slaagt. Maar soms is iets toch niet levensvatbaar of is de tijd 

er niet rijp voor. Ook daar leer je van. Wanneer we kritisch hebben 

gekeken naar onze eigen rol en naar wat er mis ging, dan zetten we die 

kennis in bij een volgend project. Ik merk dat ik op zulke momenten snel 

de knop weer omzet.’

Slagkracht
‘Het mooie aan THOON is dat we vraaggericht werken. Daardoor zijn we altijd met projecten bezig 

waar huisartsen echt op zitten te wachten. Tegelijkertijd missen we soms wat slagkracht. Voordat 

een projectidee werkelijk geïmplementeerd wordt, zijn we maanden verder. Dat kan niet anders, 

er zijn veel partijen bij betrokken en ook intern gaat zoiets over veel schijven. Zo zorgen we ervoor 

dat een plan goed doortimmerd is en dat er draagkracht is bij alle betrokkenen. Dus ik weet dat 

het nodig is, maar de snelle slagkracht is weg en daar ben ik juist wel van. Dus ja… ik wil met enige 

regelmaat sneller dan kan.’

Pragmaticus
‘Mijn kracht zit ‘m in de praktische vertaalslag van processen. Daar hebben we in 2018 een flinke 

professionaliseringsslag in gemaakt. Met name het formaliseren van THOON-processen. Dat 

komt mede omdat Anja bij ons gekomen is. We vullen elkaar aan en versterken elkaar. Ik ben 

van de organisatie. Zij is de inhoudelijk deskundige huisarts en heeft lijntjes met specialisten en 

collega’s, zet ik de projectideeën om naar projectuitvoeringen en durf daarbij afgewogen risico’s 

te nemen, weet anderen te enthousiasmeren, maar sta ook open voor feedback en voorstellen 

die ik krijg van betrokkenen. Uiteindelijk moet een vernieuwing huisartsen echt ondersteunen 

in de praktijkorganisatie. Wat daarbij helpt, is mijn achtergrond als verpleegkundige in de 

maatschappelijke gezondheidszorg en mijn jarenlange ervaring met huisartsen. Met die kennis en 

ervaring kan ik een goede inschatting maken van wat een idee een huisarts kan opleveren.’

4 Zorgvernieuwing

Uiteraard is  
ons uitgangspunt 

dat het slaagt
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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 
huisartsenpraktijken te coördineren en faciliteren.

In 2018 heeft het TNH zich bezig gehouden met:
- Het koppelen van onderzoeksvoorstellen aan huisartsenpraktijken 

- Het organiseren van een wetenschappelijk avond in juni 

- Het versturen van wetenschappelijk enquêtes via de nieuwsbrief van THOON 

- Het plaatsen van wetenschappelijk nieuws in de nieuwsbrief

Er zijn nieuwe contacten gelegd  

(Philips en PacMed) om te onderzoeken  

of er mogelijkheden zijn meer te leren van 

beschikbare data chronische zorg door  

big data analysis en beslisondersteuning  

door artificial intelligence.

Onderzoek

Peter van der Lugt
huisarts, coördinator onderzoek:

‘In 2018 kwam OSASense 
beschikbaar voor gebruik in de 
huisartsenpraktijk. TNH coördineerde 
het onderzoeksprogramma DiagnOSAS 
dat de effectiviteit en validiteit van 
het apparaat onderzocht’.

4 Zorgvernieuwing
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Ondersteuning in de huisartsenpraktijk

Personeel extern werkend Aantal 
werknemers

Uren inzet per week 
per zorggebied

Aantal prak-
tijken

THOOZ / THOON Zorg 33 701 59

THOFAS / praktijkmanagement 5 94,5 20

THOON / secretariële ondersteuning 2 9
1 

hagro/TAO

Totaal 40 804,5 80

Om meer inzicht in de financiering van de POH-S te krijgen, ontwikkelden wij een rekentool 

voor onze leden. Met deze tool kan per zorgprogramma op praktijkniveau een raming worden 

gemaakt van de inkomsten en uitgaven. 

Projectontwikkeling praktijkhuisvesting

Wij helpen zorgverleners bij de ontwikkeling van passende huisvesting voor hun praktijk.  

En 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 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 2018 waren onder andere:  
- Realisatie gezondheidscentrum De Bouwmeester in Haaksbergen

- Inhuizen Huisartsenopleiding VUMC op nieuwe locatie in Hengelo

- Voorbereidende activiteiten t.b.v. een multidisciplinair gezondheidscentrum in Glanerbrug,  

 Enschede Zuid en Enschede centrum

5 Praktijkdienstverlening
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Lidmaatschap 
‘Toen ik in Oldenzaal de praktijk overnam, was dat inclusief het lidmaatschap van THOON. 

Destijds namen we alleen deel aan het diabetesprogramma, maar daarna zijn we absoluut meer 

zorgprogramma’s gaan afnemen. In eerste instantie voor CVRM, later ook voor ouderenzorg en 

longzorg. Een van de weinige zorgprogramma’s van THOON waar we niet aan deelnemen is GGZ. 

Dat doen we op een andere manier. Met de praktijkondersteuners hebben we vaak langdurige 

samenwerkingsconstructies. Dat voelt zo eigen; die horen gewoon bij ons. 

THOON neemt ons -letterlijk- veel zorg uit handen.’

Voortrekkersrol
‘We merken als praktijk dat THOON in de regio een grote voortrekkersrol heeft bij het ontwikkelen 

van zorgprogramma’s. De organisatie is hét aanspreekpunt voor zorgverzekeraars en voor het 

ziekenhuis. Ze organiseert nascholing, leidt op en heeft personeel dat je kunt inhuren. Daar 

hebben we veel baat bij.’

Lid van de Raad van Afgevaardigden
‘Ondanks alle goede bedoelingen was er op een gegeven moment sprake van een afstand tussen 

de leden en het bestuur van THOON. De leden wilden een podium om hun op- of aanmerkingen te 

17 jaar lang werkte hij als militair (huis)arts. Toen liet de geboren en getogen 
Brabander Albert van der Krabben zijn oog vallen op Twente. In Oldenzaal 
nam hij zijn intrek in wat nu bekend staat als Praktijk Van der Krabben, Roek 
en Wagenvoort. De drie huisartsen worden in hun werk bijgestaan door vier 
assistentes. In aanvulling daarop werken er vijf praktijkondersteuners: voor GGZ, 
CVRM, diabetes, ouderenzorg en COPD.

‘THOON niet langer
een organisatie op
afstand’

Albert van der Krabben
Huisarts en lid van de Raad van 

Afgevaardigden van THOON
Interview

(verder)



(vervolg interview Albert van der Krabben)
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berde te brengen. Het bestuur wilde meer draagvlak voor de dingen die ze deden én wilde weten 

wat er speelde bij haar leden. Om die afstand te verkleinen werd een Raad van Afgevaardigden 

ingesteld en ik, als een van die afgevaardigden, merk dat het werkt. Al ging dat niet vanzelf. 

In de twee jaar na de oprichting is de functie en werkwijze van de Raad enorm geëvolueerd. 

Dat is zoeken geweest. Welke onderwerpen bespreken we in de vergaderingen en hoe dragen we 

die aan? Hoe houden we de vergaderingen behapbaar en hoe bereiden we ze voor?  

Denk aan het raadplegen van de achterban en de onderlinge afstemming enzovoort. Langzaam 

kreeg dat vorm en werd helder wie welke rol moest pakken. Dat proces is nog steeds gaande. 

In 2017 leidden die ontwikkelingen tot een statutenverandering. In de statuten staat precies 

beschreven wat de rol van de afgevaardigden is. Los van de organisatorische kant, heeft de Raad 

grote impact gehad op het beeld dat er was van THOON. Het is niet meer een organisatie op 

afstand waardoor je bestuurd wordt, maar één waar je invloed op hebt en medeverantwoording 

in hebt. Natuurlijk, nog steeds kan een voorstel een kant op gaan die je niet wil, maar het gaat niet 

meer buiten je om. Je hebt je zegje kunnen doen waarna een meerderheid een besluit neemt.’

THOON-projecten
‘THOON initieert projecten die werkelijk bijdragen aan betere zorg. Project Oogzorg is daar een 

goed voorbeeld van. Binnen dit project verwijzen huisartsen patiënten met niet-acute oogklachten 

eerst door naar een gespecialiseerde optometrist. Hij of zij bepaalt of de patiënt door een oogarts 

gezien moet worden of niet. Zo voorkomen we onnodige doorverwijzingen. Een ander project waar 

ik erg blij van word, is ECMS: Eenmalig Consult Medisch Specialist. Daarmee kan ik me digitaal of 

fysiek eenmalig bij een deelnemend specialist presenteren met een enkele concrete vraag.  

Heel handig, want tot voor kort ging dat telefonisch en telefoontjes gaan vaak tussendoor, zeker bij 

degene die gebeld wordt. Dankzij ECMS heb ik alle tijd om mijn vraag te stellen en een toelichting 

te geven. En als het antwoord van de specialist digitaal komt, kan ik het direct in het dossier van  

de patiënt verwerken. Bijkomend voordeel: nu krijgt iedereen betaald voor zijn inspanning. 

Ik heb in 2018 veel gebruik gemaakt van deze nieuwe dienst. Ja, wij zijn als maatschap naar volle 

tevredenheid lid van THOON.’

Besluiten Raad van Afgevaardigden 2018
• Meerjarenbeleidsplan wordt aangenomen.

• Activiteitenplan wordt aangenomen.

• Toezending vergaderstukken vier weken voor de vergadering.

• Unanieme goedkeuring jaarrekening 2017 THOON Coöperatie.

• Verlening décharge aan het gevoerde bestuur van THOON CV in 2017.

• Benoeming Anneloes Richters tot voorzitter AB/AAV

• Akkoord doorgaan met VHS (KOS) zonder OZO.

• Projectidee Tabaksverslaving uitwerken in startnotitie.

• Akkoord voorjaars- en najaarsscholingsdag THOON

RvA
21 leden

83% 
opkomst

5 Praktijkdienstverlening
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Enkele onderwerpen: 
- AVG

- 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 Ondersteuning regionale samenwerking



18 THOON jaarverslag | 2018

Continuïteit huisartsenzorg
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 huisartsintwente.nl. 

Samenwerking andere  
huisartsenorganisaties

6 Ondersteuning regionale samenwerking



Ilse Moes
adviseur informatievoorziening | 
functionaris gegevensbescherming:

‘Grote projecten van 2018 zijn 
de invoering van de AVG en het 
onderzoek van Roset. Mede door goede 
informatie voor, tijdens en na het 
onderzoek kon de RvA een gedragen 
besluit nemen voor de komende (drie) 
jaren en kan onze regio mee blijven 
doen met de (digitale) innovaties’.

Het is een roerige tijd in zorgland waarbij veel van de professional gevraagd 
wordt. Daarbij zijn er steeds minder zorgverleners beschikbaar terwijl de 
zorgvraag toe blijft nemen. Ondanks het feit dat de wereld steeds meer 
digitaliseert, blijft de zorg achter in deze transitie.

Projecten 2018:
AVG
In samenwerking met FEA, Kring en SHT hebben we in de regio de huisartsen eenduidig 

en pragmatisch kunnen voorbereiden op de AVG. In dit kader verzonden wij wekelijks een 

nieuwsbrief vanuit de werkgroep Beveiliging, Informatievoorziening en Privacy Samenwerking 

en gaven we voorlichting. Inmiddels kunnen wij stellen dat huisartsen en THOON organisatie 

voldoen aan de AVG wetgeving.

Vital Health
Ter ondersteuning van de vraag wel of niet door te gaan met het Keten Ondersteunend Systeem 

(KOS) van Vital Health Services verrichtte Roset onderzoek met als belangrijkste vraag: is de 

keuze voor Vital Health KOS als basis voor samenwerking met bij THOON aangesloten huisartsen 

en ketenpartners in de toekomst nog houdbaar? De RvA beantwoordde deze vraag op basis van 

het onderzoek positief en besloot de samenwerking met Vital Health voort te zetten. 

Datamanagement
De technologische ontwikkelingen maken dat 

we een enorme hoeveelheid data opslaan. 

Deze data zouden ingezet kunnen worden 

om vroegtijdig te kunnen anticiperen op 

vraagstukken zoals krapte op de arbeidsmarkt 

én de toenemende en steeds complexere 

zorgvragen. Oriëntatie op data-analyse met 

methoden als data-mining en machinelearning 

zijn daarom belangrijke onderwerpen waar 

we ons in hebben verdiept en waar we de 

komende jaren mee verder gaan. 

Informatiemanagement

6 Ondersteuning regionale samenwerking
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Ziekteverzuim
Ten opzichte van 2017 steeg het ziekteverzuim van 5,13% naar 5,52%. De oorzaak ligt in het 

langdurig verzuim. In de meeste gevallen ging het om niet werk-gerelateerd verzuim. 

1 januari 2018 1 januari 2019

Aantal FTE’s  
per functie

Aantal 
medewerkers FTE Aantal  

medewerkers FTE

Kaderhuisartsen 4 0,9 1 0,1

Medisch Adviseurs 3 0,4 4 0,6

Uitleen 
(praktijkpersoneel) 36 21,2 38 21,5

Secretariaat 4 3,3 5 3,8

Staf incl. 
consulent uren 12 8,8 13 9,5

Directie 1 1,0 1 1,0

Totaal 60 35,7 62 36,5

Personeel

7 Optimalisatie THOON organisatie

Communicatie

Om onze leden zo snel en correct mogelijk 

te informeren werden onze website en 

nieuwsbrief vernieuwd.

Verder werd HAweb als medium gekozen 

om discussies met onze leden mogelijk 

te maken en informatie uit te wisselen. 

Bijvoorbeeld de vergaderstukken voor de 

Raad van Afgevaardigden en themagroepen 

(zoals MIC en ouderenzorg) ter vervanging 

van de opgeheven klankbordgroepen.



Balans per 31 december 2018

  31-12-2018  31-12-2017 
ACTIVA

Vaste activa    
Financiële vaste activa  3.711.318  3.298.040 
    
Som der vaste activa  3.711.318  3.298.040 
    
Vlottende activa    
Vorderingen  3.775  12.100 
    
Liquide middelen  118.988  98.616 
Som der vlottende activa  122.763  110.716 

  3.834.081  3.408.756 

PASSIVA

Verenigingsvermogen    
Vrij verenigingsvermogen 3.563.137  3.144.659  

  3.563.137  3.144.659 
    
Kortlopende schulden  270.944  264.097 

  3.834.081  3.408.756 

Winst-en-verliesrekening over 2018 
  2018  2017 

Overige bedrijfsopbrengsten  10.000  10.000 
Overige bedrijfskosten  5.214  4.090 
Bedrijfsresultaat  4.786  5.910 

Financiële baten en lasten   -3.911  - 4.782 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  875  1.128 

Belastingen resultaat uit 
gewone bedrijfsuitoefening  - 175  -238 
  700  890 
Aandeel in resultaat van ondernemingen
waarin wordt deelgenomen  413.278  1.250.919 

Nettoresultaat  413.278  1.251.809 

Jaarrekening

21THOON jaarverslag | 2018

7 Optimalisering THOON organisatie
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