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tHoon, 10 jaar in twente! Bij de start van tHoon hadden wij 

niet kunnen vermoeden dat 10 jaar later meer dan vijftigduizend 

patiënten gebruik zouden maken van de door onze leden geleverde 

chronische zorg. Dat is op zichzelf al een indrukwekkende prestatie. 

Dat daarbij ook een professionele organisatie is gegroeid die onze 

leden op vele terreinen ontzorgt, gesprekspartner is voor vele 

paramedische organisaties, de tweede lijn, zorgverzekeraars en 

lokale overheden én zorgt voor scholing en patiëntenvoorlichting 

was geen vanzelfsprekendheid: daar is hard aan gewerkt. 

De groei van THOON was stormachtig en gaat nog steeds verder. Nieuwe zorginzichten, 
nieuwe technologieën, nieuwe doelgroepen, nieuwe regelgeving, andere zorgconcepten, 
nieuwe toetreders in de zorgmarkt, dat alles dwingt THOON voortdurend tot een 
refl ectie op haar huidige en toekomstige activiteiten. In de diverse bijdragen van dit 
magazine  leest u hoe zij voor hun eigen werkveld het heden en de toekomst aan elkaar 
verbinden. Er zijn meer dan voldoende uitdagingen en ‘never a dull moment’. 

In de snelheid van alle ontwikkelingen is het nodig contact te houden met onze basis: de 
huisarts-zorgverlener. Het is als huisarts nauwelijks mogelijk alle ontwikkelingen waarbij 
THOON is en wordt betrokken te kunnen volgen. Op onderdelen zijn onze leden goed 
geïnformeerd door hun ruimhartige inzet bij de vele inspraak- en beleidsorganen van 
hun zorggroep. Het totale veld van activiteiten moet echter gedoseerd gecommuniceerd 
worden via de diverse media, richting onze leden. THOON zoekt daarbij haar leden 
actief op en de leden weten ons ook te vinden.

Deel het enthousiasme en de kritische opstelling in de diverse bijdragen. De komende 
jaren zal THOON ook steeds verder over de grenzen van haar eigen organisatie moeten 
kijken. De vele partijen in de eerste lijn, evenals de telkens wisselende regelgeving en 
fi nanciering van onze zorgactiviteiten dwingen daartoe. Het poortwachtersmodel is 
internationaal nog steeds een voorbeeld. THOON wil samen met haar leden bijdragen 
aan een verdere evolutie van dit model, uw werkzaamheden.

Laat u inspireren, wees aangenaam verrast door de inhoud van dit magazine: 
dit is uw zorggroep!

Rob Vrenken
MHA, huisarts, voorzitter THOON
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onze         HUISARtSen
oveRzIcHt
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onze         HUISARtSen
Almelo
Dhr. J. Rauws

Beerzerveld 
Dhr. W.O. Glas
Dhr. R.A.G. de Groot

Bergentheim
Dhr. J.W. Muinck Keizer

Boekelo
Dhr. N. van Rozen

Borne
Dhr. F. Bouwers
Mw. A. Brentjes-Kowalczuk
Dhr. M.G.H. Busscher
Dhr. P.A. van Buuren
Dhr. H.J. van Enter
Dhr. M. Hartmans
Dhr. H.F. Hesselink
Dhr. R.F. Hiddink
Dhr. M. Krukerink
Mw. A. Muller
Mw. M.J.C. Oijevaar
Dhr. R.J. Verburg
Mw. B. Westrek
Mw. M. de Wolde

De Krim
Dhr. A.E. Jansen

De Lutte
Dhr. J.D. Brandenburg

Delden
Dhr. C.J.M. van den Helder
Dhr. L.F.M. Hiltermann
Dhr. R.O. van Manen
Dhr. B. Prenger
Mw. L. ten Velde
Mw. B.A.C.M. van der Velden

Denekamp
Dhr. H.J.M. Joosten
Dhr. M. Klamer
Mw. C.M.T. Klamer-Stöver
Dhr. E.M. Kluitman
Dhr. G.H.M. Koekkoek
Dhr. D.M.G. Olde Riekerink

Diepenheim
Dhr. L.M.A. de Vries

enschede
Dhr. R. Baykir
Dhr. P.P.A.C. van Bemmel
Dhr. R.Th . Bonfrer
Mw. M.C.E. Bonnema-
Dollenkamp
Mw. H.M.P. Bos
Mw. A.M. Bosselaar 
Dhr. M.Th . Breijer
Dhr. F.J. van Brenk

Dhr. H.J. Broekman
Dhr. M. Comsa
Dhr. A.J. Davids
Dhr. H.A. Eijgelaar
Mw. B. Franke
Dhr. P.P.J. Geenen
Mw. M.H. van Gerwen
Mw. C.M.A. Hilderink
Dhr. C.R. van Holten
Dhr. C. Kerbert
Dhr. A.J. Khawar 
Mw. Y.M. Kim
Dhr. J.G. Knobben
Dhr. P.F.J. Kroeze
Mw. K.L. Kuiperij
Dhr. A.J.M. Khawar
Dhr. P.A. Lesterhuis
Dhr. A van der Lugt
Dhr. C.S.M.M. Machiels
Dhr. P. Marinus
Dhr. K. McKenney
Dhr. R.H. Meijerink
Mw. M.M.P. Meulemans
Mw. A. Moeken
Mw. M. Nijhof
Dhr. V.C. Piket
Dhr. C. van Reemst
Mw. A.K.G. Richters
Mw. R. Rinket-Wigger 
Mw. G. de Roo
Dhr. M.R.P. Ros
Dhr. J.B. Sanders
Dhr. R.H. Sandvliet
Dhr. A.P. Schenau
Dhr. T. Shiferaw
Dhr. P. Slinkman
Dhr. J.H. Soeteman
Dhr. B.H.F. Sombekke
Mw. B. van Stennis - Vetter
Dhr. B. van Tienen
Mw. A.Q. Tuijnenburg
Dhr. S.W. van Turennout
Mw. I.C. de Veij
Mw. M.J.M. Verspaandonk
Dhr. J.W. Veurink
Mw. N.W. Vons
Mw. M.H. Voordijk-van den Ben 
Mw. A.M.A. Voss
Dhr. R.A.M.H. Vrenken
Mw. A.M.M. Waaijer
Dhr. B.L.F. Walstock
Mw. C.J.M. van de Water
D.L.M.van Welij
Mw. V. Zwart

Geesteren
Mw. R. van de Berg
Mw. N. Bolk

Goor
Mw. M.A.M. Boswerger
Mw. M. Dijkman
Mw. B.K. Dirks
Mw. G.M.H. Kramer

Dhr. R.P.J. Leentjens
Dhr. A.R. Oosterveen
Mw. W.A. Willems 

Gramsbergen
Dhr. E.H.W. Kooy

Haaksbergen
Dhr. S.M. Akarsubasi
Mw. L.M.H. Engberink
Dhr. J.C.A. van Grafhorst
Mw. M.M. de Groot
Mw. T.A. Heeres
Mw. J.H. van Kempen
Mw. L. Kleissen
Dhr. H.J.H. Klever
Dhr. G. Kuipers
Dhr. C.P. van der Lugt
Dhr. C.J.G. van Meerendonk
Mw. R. Miguélez Barredo
Mw. M.L. Nijmeijer

Hengelo
Mw. K. Arnold
Mw. G. Averesch
Mw. M.O. Bekke-Husken
Dhr. M. van Bergeijk
Mw. B.M.A. Bijl-Dood
Dhr. G.M. Both
Mw. P.M. ter Braack
Mw. C.Y. Braam
Mw. S.A.K.L. Bruns
Dhr. H.A.M. van der Cammen
Mw. M. Coopman
Dhr. R.F.A.A. Corsten
Mw. M. ten Dam
Mw. C.M.C. Elferink
Mw. M. Hamstra
Dhr. J.J. van der Harst
Mw. H.C. de Hartog
Dhr. M.H. Jansen
Mw. A.P.A. Kapenga
Mw. E.G.M. Kerkhof
Mw. C.E. Kistemaker
Dhr. M.A.J. de Kok
Dhr. W.A.C.M. Kraaijvanger
Mw. J.G. Leemhuis
Dhr. L.P. Leijendekker
Dhr. G.J.M. van Loenen
Mw. R.M. Meijer-Langhout
Mw. N. Nap
Dhr. E.J.H. Rijk
Mw. J.H. Silvius
Dhr. M.J. Simmelink
Dhr. H.C. Smidt
Dhr. H.W.D. Uijthof
Dhr. E.T. Valkenburgh
Dhr. F. Vatankhah
Dhr. P. Vedder
Mw. S.M. van Vliet
Dhr. O.I. Vos
Dhr. F. Waanders
Dhr. S.M. van der Waart
Dhr. E.J.M. van der Wel

Dhr. P.J. Wiggers
Dhr. J.A. Wind
Mw. A.A. van Zon

Hengevelde
Dhr. C.W.G. Jaspers

Kloosterhaar
Dhr. P. Tichelaar

Losser
Mw. A.LA. van den Berg
Dhr. A.J.M. Boermans
Mw. H.O.M. Huitema
Dhr. E. van der Lek
Mw. S. de Meij
Dhr. M.H.M. Poorthuis

Lutten
Dhr. F. Meijer

nijverdal
Dhr. G.J. Harmsen

oldenzaal
Dhr. P.J. van Beek
Dhr. E.W.R. Beissel
Dhr. H. Bijland
Mw. A.J.A. Brouwer-Arends
Mw. H.E. Dunk
Dhr. F.P. Greeven
Dhr. K.M. van Halteren
Mw. D. Jankowiak
Dhr. A. van der Krabben
Dhr. A. Oostindjer
Mw. M.G.A. Roek
Mw. Y.J. Schilthuis
Dhr. D.M. Visschedijk
Mw. A.E.M. Wagenvoort
Dhr. A.J. van der Werf

ootmarsum
Mw. M.M. van Alst
Mw. M.A.M. Annink
Dhr. T. Brama
Dhr. L. Buddingh’
Mw. E. Oude Nijhuis

overdinkel
Dhr. J.D.J. Brandenburg
Mw. M.M. Righart

Slagharen
Dhr. A.G.H. Tinselboer

vriezenveen
Dhr. H.C.F. Schram

weerselo
Dhr. R. Frankhuisen
Dhr. J. Hermeling 
 
wierden
Dhr. M. Oosterhuis



Directeur THOON

Ben je trots op het 

bereiken van deze 

mijlpaal?

Trots is misschien niet het goede 
woord, want dat associeer ik al snel 
met ‘borstklopperij’ en daar hou ik 
niet zo van. Tevreden en dankbaar 
zijn misschien betere woorden die 
passen bij mijn gevoel. Tevreden, 
omdat we er in geslaagd zijn vanaf 
2007 met geleend kapitaal van de 
Huisartsenkring - € 30.000 - een 
organisatie op te bouwen die 10 
jaar later een omzet heeft van 16 
miljoen euro per jaar. Het meren-
deel van die omzet wordt in de 
vorm van tarieven uitbetaald aan 
de huisartsen die onze zorgpro-
gramma’s uitvoeren. 

Vervolgens ben ik dankbaar, om-
dat de omgevingsfactoren ons 
positief gezind zijn geweest en we 
het vertrouwen hebben gekregen 
van onze huisartsen, ketenpartners 
en de zorgverzekeraars, vertegen-
woordigd door Menzis. Een be-
langrijke factor  bij het verkrijgen 
van het vertrouwen van onze huis-
artsen is mede gelegen in de kwali-
teit en inzet van het personeel dat 
vanuit THOON in de praktijken 
werkzaam is.

wat gaan de komende 10 

jaren brengen?

Er zijn zoveel variabelen die een 
rol spelen bij de toekomst ont-
wikkelingen dat je daar over zo’n 
lange periode weinig zinnigs over 
kunt zeggen. Eigenlijk moeten we 
kijken naar wat de grootste kansen 
en bedreigingen zouden kunnen 
zijn de komende jaren. Wat we 
zien is dat mensen steeds ouder 
worden, ook op steeds jongere 
leeftijd chronische ziekten ontwik-
kelen, maar daar in het dagelijks 
leven goed mee kunnen functione-
ren. Dat brengt met zich mee dat 
mensen steeds vroeger meer zorg 
en aandacht nodig hebben, tege-
lijkertijd ook minder een beroep 
kunnen doen op langdurig verblijf 
in ziekenhuizen en verpleeginrich-
tingen. Naar mijn stellige over-
tuiging gaan technische innova-
ties ons helpen een oplossing te 
vinden voor deze spanning in het 
zorgsysteem. Ik verwacht veel ver-
beteringen en vereenvoudigingen in 
de diagnostiek; gecombineerd met 
genetisch onderzoek en therapie. 
Bedrijven als Philips, Google en 
Microsoft zetten daar de komende 
jaren volop op in en dat zullen we 
gaan merken. 

Doordat mensen langer zelfstandig 
willen zijn, maar zich ook moeten 
blijven handhaven in een steeds in-
dividualistischer wordende maat-
schappij, zullen er in de directe 
omgeving van hen professionele 
netwerken moeten worden ont-
wikkeld. De medische coördinatie 
zal, bij voorkeur, door een genera-
listisch werkende arts, samen met 
zijn medewerkers, worden inge-
vuld. Die functionaris is er nu al: 
de huisarts. Dat betekent in mijn 
visie dat de huisarts een steeds 
prominentere positie zal innemen. 
Mits – en daar komt THOON 
om de hoek kijken – ondersteund 
door een bedrijf dat alle organisa-
torische en personele rompslomp 
voor z’n rekening neemt. 

ceeS
vAn DIJK

In GeSPReK Met
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we hebben goud in 

handen. De maatschappij 

ziet dat ook, maar toch 

lijken we daar zelf een 

probleem in te vormen. 

Realiseren we ons als 

beroepsgroep onvoldoen-

de hoe ‘rijk’ we zijn?

De huisartsgeneeskunde in Nederland 
bezit een viertal ‘kroonjuwelen’: de 
huisarts is de enige medische professi-
onal die generalistisch werkt, de huis-
arts vervult de poortwachtersfunctie, 
patiënten worden op naam ingeschre-
ven en de huisarts is de beheerder van 
vrijwel alle medische gegevens van de 
ingeschreven patiënt. Dit betekent 
dat de huisarts voor de patiënt de 
toegang regelt tot een groot aantal 
voorzieningen. Dat hij als medicus 
voor veel medische en levensvraag-
stukken dé gesprekspartner is van 
de patiënt gedurende langere fases 
in diens leven en daar dus één-op-
één contact met hem over heeft. 
Andere zorgaanbieders zijn voor 
hun dossiervorming in belangrij-
ke mate afhankelijk van de gege-
vens die de huisarts beschikbaar 
heeft. Dit alles betekent dat je als 
huisarts een sleutelpositie hebt. 
Maar noblesse oblige: je moet als 
beroepsgroep wel openstaan voor 

de wensen van de maatschappij. 
Willen samenwerken met andere 
zorgaanbieders en een goed oor 
hebben voor de wensen van de 
patiënt. Doe je dat niet dan loop je 
het risico dat je positie zich tegen 
je gaat keren en je die gaat verlie-
zen. Het verliezen van de inschrij-
ving op naam bijvoorbeeld zal 
gevolgen hebben voor de functie 
van gegevensbeheerder en daarmee 
mogelijk leiden tot een positie 
waarin huisartsen elkaars concur-
rent worden, mits er – uiteraard – 
voldoende capaciteit is. 

Hoe is het bewustzijn 

van de huisartsen hierin? 

Ik zie een toenemende bereidheid 
tot samenwerking onderling en met 
andere zorgaanbieders. Ook zie ik 
dat huisartsen meer dan andere 
zorgaanbieders oog hebben voor de 
kostenontwikkeling in de zorg en 
goed nadenken over het verlenen 
van zinnige en zuinige zorg. Dat 
laatste is een moeilijk proces, om-
dat het gedrag van patiënten hierin 
een belangrijke rol speelt, ook als 
hun bereidheid af te willen zien van 
zorg die op enig moment niets meer 
toevoegt. Hier komen ook ethiek en 
politieke keuzen om de hoek kijken. 

Hoe zie je de rol van 

tHoon binnen de ont-

wikkelingen van de huidi-

ge huisartsgeneeskunde 

in de komende jaren? 
Ik denk dat bij de vele ontwikke-
lingen die op de huisartsen afko-
men THOON de komende jaren 
een belangrijke ondersteunende 
functie kan vervullen. Huisart-
sen moeten THOON die rol wel 
blijven gunnen. Zij zijn en blijven 
eigenaar van het bedrijf THOON. 

“we hebben 
het vertrouwen  
gekregen van 
onze huisartsen, 
ketenpartners 
en de zorg-
verzekeraars”
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Daarmee bepalen zij welke 
richting THOON uitgaat. 
De band tussen THOON 
en haar leden lijkt de laatste 
jaren wat afstandelijker te 
zijn geworden. Op dit mo-
ment zijn we dan ook hard 
bezig om de leden nadruk-
kelijker bij het functioneren 
van THOON te betrekken, 
het is echter aan hen die rol 
op te pakken. Dat betekent 
ook: je verdiepen in de ont-
wikkelingen van de zorg, 
nadenken over de positie 
van de huisarts daarin en 
de wijze waarop THOON 
een bijdrage kan leveren de 
huisarts in diens rol te onder-
steunen. Gelet op de centrale 
positie van de huisarts in de 
zorg zou dat ook kunnen zijn 
door THOON een bredere 
rol te laten spelen in de orga-
nisatie van de eerstelijn en bij 
vraagstukken met betrekking 
tot de anderhalvelijns-zorg. 
Als THOON helpt het tuin-
tje van de buren aan te har-

ken, heeft de huisarts daar 
uiteindelijk zelf ook profi jt 
van, doordat het de samen-
werking met die buren kan 
vergemakkelijken.

Belangrijk hierbij is dat we 
onderlinge versnippering tus-
sen groepen huisartsen voor-
komen. Een mooi voorbeeld 
is het gebruik van ons KOS. 
Samenwerking vraagt tegen-
woordig om een goede on-
dersteuning via ICT. Helaas 
bestaat er geen systeem dat 
iedereen ideaal vindt. Maar 
door het KOS als huisart-
sen breed te gebruiken voor 
de chronische zorg maken 
we gegevensuitwisseling en 
communicatie onderling en 
met andere zorgaanbieders 
wel mogelijk. Op een zoda-
nige wijze dat we daar zelf in 
kunnen sturen richting ande-
re zorgaanbieders en richting 
leverancier. Het werken met 
fancy deelapplicaties lijkt op 
het eerste gezicht soms aan-

trekkelijk, maar werkt ver-
snippering in de hand en zal 
op termijn geen meerwaarde 
hebben voor de beroepsgroep 
en ook niet voor de patiënt. 

cees, wat is jouw 

rol voor de komende 

jaren binnen tHoon? 

Als het aan mij ligt, blijf ik de 
komende jaren nog met heel 
veel plezier via THOON  
een bijdrage leveren aan het 
ontwikkelen van goede en 
bereikbare zorg in Twente in 
het algemeen en de huisart-
senzorg in het bijzonder. We 
hebben een mooie organisa-
tie met veel enthousiaste me-
dewerkers, waaronder vele 
huisartsen in diverse functies 
en rollen, waar ik me bijzon-
der prettig in voel.
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DIenStveRLenInG

PRAKtIJK 
DIenStveRLenInG

even voorstellen… wiyanti nieuweweme, uw aanspreekpunt voor praktijk- 

dienstverlening! namens tHoon coördineer ik organisatorische en 

managementvraagstukken.

Een greep uit onze praktijkdienstverlening:
aanbieden van narrowcasting met wachtkamer-
scherm, organiseren van POH bijeenkomsten, 
aanbieden van BHV trainingen, praktijkhuisves-
ting, ontwikkelen van gezondheidscentra, visie en 
strategievorming als onderdeel van praktijkhuisves-
ting (in samenwerking met Roset) en ontwikkelen 
van nieuwe dienstverlening.

Om aansluiting te houden bij het dynamische 
zorglandschap en alle maatschappelijke ontwikke-
lingen is THOON gestart met praktijkhuisvesting. 
Het ontwikkelen van een gezondheidscentrum is 
voor ons een middel om de juiste patiëntenzorg 

te bieden, voor nu en in de toekomst. Hierdoor 
kunnen zorgverleners uit verschillende disciplines 
op één locatie gaan samenwerken. Wij faciliteren 
huisartsen gedurende het gehele ontwikkeltraject, 
van vraag tot en met oplevering. Wij zijn trots op 
het door ons gerealiseerde gezondheidscentrum in 
Delden dat begin 2017 haar deuren heeft geopend.  
Ook zijn wij continu op zoek naar collega (zorg)
partijen om ons dienstenaanbod te verbeteren. 

Graag nodig ik u uit om uw ideeën en wensen bij 
mij kenbaar te maken, zodat we samen toegevoegde 
waarde creëren voor de huisartspraktijk. Wees van 
harte welkom, de koffi  e staat voor u klaar!

wIYAntI nIeUweweMe
Adviseur praktijkdienstverlening

“De kernwaarden van mijn functie zijn: 
betrokkenheid, samenwerking, elkaar 
versterken, feedback, bevlogenheid”
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Mijn eerste contact met huisartsen stamt 
uit 1993 toen ik werkzaam was bij het 
Streekziekenhuis Midden Twente (SMT) 
en betrokken was bij de elektronische 
gegevensuitwisseling middels Edifact van 
het ziekenhuis naar de huisarts. Ik vulde de 
meetwaarde tabellen in Elias (een HIS uit 
de oertijd) in de praktijk van Sjef Willemen 
en Wim Kraayvanger, zodat de juiste 
vertaalslag gemaakt kon worden tussen het 
ziekenhuissysteem en het HIS. 

In 2000 maakte ik de overstap naar de 
Districts Huisartsen Vereniging (DHV). Na 
een sollicitatielunch met Gerard Oosterhout 
en Henk Broekman was ik aangenomen met 
als belangrijkste opdracht de implementatie 
van het Elektronisch Voorschrijf Systeem 
(EVS) in Twente. You can lead a horse to 
water, but you can’t make him drink. Ik 
leerde snel dat een valide onderbouwing, 
aantoonbare tijdsbesparing en/of fi nanciële 
opbrengsten nodig zijn om veranderingen 
in de huisartsenpraktijk door te voeren. Het 
was een uitdaging om de bekende manier 
van voorschrijven door de huisarts om te 
zetten in het EVS gebruik met sturing in het 
voorschrijven. De DAC-aut was hierbij een 
steun in de rug. Goede voorbeelden vanuit 
de praktijken van Joris van Grafhorst, Peter 

Kroeze en Bert Sanders inspireerde collega 
huisartsen om ook het EVS te gebruiken.
Daarnaast was ik betrokken bij de 
organisatie van huisartsenzorg voor het 
AZC te Enschede, de opzet van SCEN 
Twente en het praktijkbeheer in de praktijk 
van Paul van Rijn in Vriezenveen. Nadat 
eind 2004 de DHV werd opgeheven, 
ontstond voor mij begin 2005 een nieuwe 
uitdaging bij de TZDE (Transmurale 
Zorg Diabetes in Enschede): DM2 zorg 
in de huisartsenpraktijk door de inzet van 
gespecialiseerde verpleegkundigen van de 
thuiszorg en het MST. Met ondersteuning 
van Rick Schenau en Marie Jose Pouwels, 
internist van het MST, is in Enschede 
het fundament gelegd voor het eerste 
zorgprogramma van THOON. De 
ondersteuning bij het opzetten van een 
categoraal spreekuur met behulp van het 
DIT (Diabetes Implementatie Traject) 
is de basis geworden voor alle volgende 
zorgprogramma’s binnen THOON. 

In 2007 werd ik door Cees van Dijk 
betrokken bij de voorbereidingen van 
THOON, het zorgprogramma DM2, de 
eerste bijeenkomst van de klankbordgroep 
DM2 met Willem Veerman, Bert Buddingh, 
Rob Corsten, Oebele Dijkstra, Leo 

erica de Goeij staat vanaf het begin aan de wieg van tHoon, 
samen met erica kijken we terug. 

Manager zorgprogramma’s

eRIcA 
De GoeIJ

AAn Het wooRD
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Leijendekker, Rick Schenau én het KIS selectie 
traject met IZIT (waarbij de conclusie was dat 
er geen KIS bestond dat aan de communicatie 
eisen van de huisartsen kon voldoen). Vervolgens 
hield ik mij bezig met de ontwikkeling van 
selectie criteria voor ketenpartners, het duidelijk 
maken van de noodzaak voor goede indicatoren 
registratie in de HIS voor praktijken, DM2 
verpleegkundigen detacheren en de berekening 
van minutenschema’s.

Al deze voorbereidingen resulteerden in april 
2008 in afspraken met Menzis voor de start van 
het zorgprogramma DM2. In diezelfde maand 
vond in Enschede het startsymposium plaats dat 
door onze voorzitter Rob Vrenken vol trots werd 
geopend en waarbij Gertjan Kruizinga, kaderarts 
DM2, de inhoud van het zorgprogramma 
presenteerde voor de 100 praktijken die met 
DM2 gestart waren. Hierna volgden vele 
activiteiten zoals: de samenwerkingen met 
ketenpartners, implementatie KOS, oprichting 
patiëntenraad, start van voorbereidingsmodule 
voor de zorgprogramma’s, etc. Zo leverden wij in 
2017 zorg voor meer dan 50.000 patiënten. 

Kijkend naar de toekomst; de volgende tien 
jaar. Door de invoering van de beleidsmatige 
commissie verwachten we meer betrokkenheid 
van huisartsen bij THOON. Daarnaast zal er een 
nauwere samenwerking komen tussen THOON, 
FEA, HA Kring en HAP, zal populatiebekostiging 
worden doorgevoerd en zal er meer substitutie 
vanuit de tweede lijn plaatsvinden. Er zal vast 
weer van alles gebeuren de komende jaren, 
leuke en minder leuke dingen, maar met veel 
vertrouwen en enthousiasme durf ik de komende 
tien jaar wel aan!tien jaar wel aan!

“You can lead a horse 
to water, but you can’t 

make him drink” 

“Ik leerde snel dat een 
valide onderbouwing, 

aantoonbare 
tijdsbesparing en/of 

financiële opbrengsten 
nodig zijn om 

veranderingen in de 
huisartsenpraktijk door 

te voeren” 
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cvRM

De kaderarts werd aangesteld, de klankbordgroep bij elkaar gebracht en het protocol 
geschreven naar de nieuwe richtlijn van 2012. Er werden afspraken gemaakt met de 
ketenpartners: diëtisten en specialisten uit de tweede lijn. En, ook niet onbelangrijk, 
met Menzis werd overeenstemming bereikt over de voorbereidingsmodule, de 
inhoud van de Diagnose Behandel Combinatie en het tarief.

In april 2013 vond de aftrap plaats van het nieuwe zorgprogramma CVRM. 
Taak van de consulent: de praktijken die in willen stromen, ondersteunen bij 
het uitvoeren van de voorbereidingsmodule door middel van het Cardiovasculair 
Risicomanagement Implementatie Traject (CRIT). 
Ik hoorde eens een huisarts verzuchten: “Het is een beetje een rommelig straatje” en 
ik kon me helemaal voorstellen dat ze het zo zag. Het CRIT traject kent inderdaad 
een aantal uitdagingen. Allereerst gaat het om een grote groep patiënten met diverse 
aandoeningen die niet allemaal in aanmerking komen voor de DBC, maar die 
vervolgens wel allemaal in beeld moeten blijven. Hoe leid je dat in goede banen?

Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is het dossieronderzoek, waarbij per 
patiënt gekeken wordt of er een valide diagnose is, wie de hoofdbehandelaar is en 
of de patiënt voldoet aan de inclusiecriteria voor deelname aan de DBC. Door 
dit dossieronderzoek goed uit te voeren, hebben de THOON praktijken er voor 
gezorgd dat de inclusie in het zorgprogramma binnen de gestelde perken blijft en 
dat er zo min mogelijk sprake is van dubbelfi nanciering. 
Complimenten!

Inmiddels zijn we vier jaar verder en in veel praktijken is het rommelige straatje 
al aardig opgeruimd. Door consequente registratie en goede follow up systemen, 
is er overzicht in de diversiteit gekomen. De uitkomst van de benchmark laat een 
stijgende lijn zien en de patiënttevredenheid is hoog.
Er wordt zowel door specialisten als door huisartsen en praktijkondersteuners 
aandacht besteed aan “de juiste zorg op de juiste plaats”, waardoor we ook voor wat 
betreft de substitutie mooie resultaten kunnen laten zien in de regio. 

cvRM: een rommelig straatje? na succesvolle implementatie 
van de zorgprogramma’s Diabetes en coPD vond tHoon het 
tijd worden voor cardio vasculair Risico Management. 

MIeKe wIJnen
Coördinator CVRM

zoRGPRoGRAMMA



De verwachting is dat in de CVRM zorg zowel de primaire als de secundaire 
preventie complexer zal worden. Steeds meer patiënten zullen buiten de kaders van 
de richtlijnen vallen en te maken krijgen met multi morbiditeit. Leefstijlproblemen, 
psychosociale problematiek, laaggeletterdheid en diverse culturele achtergronden in 
de zorg voor CVRM patiënten, vergen behoorlijk wat vaardigheden van de POH 
en huisarts. Daarnaast zal het aantal mensen dat voor deze zorg in aanmerking 
komt stijgen. Gezien het voorgaande wordt het dus alleen maar belangrijker om 
zo eff ectief mogelijk met mensen en middelen om te gaan om kwaliteit van zorg te 
kunnen blijven garanderen.

Aandacht voor persoonsgerichte zorg, zowel voor wat betreft de streefwaarden als 
voor de manieren waarop mensen uitgedaagd worden om deze te bereiken, gaan 
hierbij hand in hand. Het rommelige straatje van vier jaar geleden wordt behalve 
opgeruimd inmiddels ook grondig aangeveegd. Verbeteren zou je kunnen zeggen. 
En dat is nu precies waar het hart van menig CVRM zorgverlener sneller van gaat 
kloppen.

“De verwachting is 
dat in de cvRM zorg 

zowel de primaire als 
de secundaire preventie 
complexer zal worden”

13
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Ruim 10 jaar geleden werd door de huisartsen-
kring het initiatief genomen tot het oprichten 
van een samenwerkingsverband in de 1e lijn 
om de chronische zorg in de regio te organi-
seren en meer kwaliteit en herkenbaarheid te 
geven. 

Er waren gedachten over de structuur van die 
organisatie, welke zorg het betrof en dat het 
vooral een organisatie was van en voor huisart-
sen en door huisartsen geleid moest worden. 
Maar behalve die gedachten was er nog niets; 
geen mensen, geen rechtspersoon, geen geld, 
geen concrete activiteiten. Wel waren er  
enkelen die een eerste stap durfden zetten in de 
oprichting van die zorggroep zoals een aan-
staande directeur, een manager zorgactiviteiten, 
een verpleegkundige, een secretariaatsmede-
werkster en bovenal een aantal huisartsen, nau-
welijks bekend met besturen, rechtspersonen 
oprichten, organisaties vorm geven, maar wel 
enthousiast en betrokken bij hun vak.

In een stroomversnelling kwam in enkele jaren 
niet alleen een organisatie tot stand maar ook 
meerdere vormen van chronische zorg. Hier 
maken nu vele duizenden patiënten in de regio 
gebruik van maken. De opzet en uitvoering 
van de chronische zorg waren zodanig dat 
kwaliteit en kwantiteit zichtbaar, toetsbaar en 
merkbaar werden. Binnen THOON is een 
model ontwikkeld waarbij patiënten en de 

betrokken zorgverleners op een passende wijze 
tot hun recht kwamen. Naar buiten kon en kan 
THOON goede resultaten laten zien van deze 
1e lijnszorg, daar kunnen we allen terecht trots 
op zijn! Door de organisatievorm van een zorg-
groep werd deze 1e lijnszorg ook beter herken-
baar voor de 2e  lijn, de para-en perimedische 
zorgverleners, de overheden en de verzekeraars. 
De zorggroep THOON is een begrip gewor-
den als uitvoeringsorganisatie voor chronische 
zorg in en door de eerste lijn. Niet in de laatste 
plaats is dat ook te danken aan de professionele 
werkwijze van de bureau-organisatie.

Inhoudelijk werd de zorg in de loop van jaren 
verder uitgebouwd: nieuwe zorgvormen, ver-
beterde geautomatiseerde registraties, inbreng 
van preventieve aspecten, gestandaardiseerde 
medicamenteuze zorg, scholing van alle betrok-
ken zorgverleners en het nader uitwerken van 
de overgang van en naar de 2e lijn en andere 
zorgverleners. Het overleg met de financiers van 
de zorg kreeg in de loop der jaren ook andere 
accenten dan uitsluitend de financiële aspec-
ten: innovaties, betrokkenheid, langduriger 
afspraken en shared savings, staan allemaal op 
de gespreksagenda.

De relatie met de huisartsleden veranderde 
ook; van uitsluitend een lidmaatschap en 
aanwezigheid op ledenvergaderingen is er een 
verdere groei naar (kritische) betrokkenheid en 

De twentse Huisartsen onderneming oost nederland, bestaat 10 jaar, 
omzien en vooruitzien bieden dan een mogelijkheid om te leren van 
het verleden.

RoB 
vRenKen

MHA, huisarts, voorzitter THOON

AAn Het wooRD
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toenemende deelname in de diverse beleids- en 
inhoudelijke commissies. Het bestuur had en 
heeft nadrukkelijk de communicatie naar de 
leden op haar agenda staan. Scholing- en bij-
scholingsactiviteiten, thematische bijeenkom-
sten en algemene ledenvergaderingen vormen 
mogelijkheden voor contacten tussen de leden 
en de zorggroep. Maar ook directe contacten 
tussen leden en het huisartsenbestuur en de 
organisatie van de zorggroep vinden veelvuldig 
plaats zoals tijdens de vele praktijkbezoeken.

Niet alleen de zorggroep verandert, groeit, 
diff erentieert, verfi jnt en verbetert haar orga-
nisatie, ook de omringende wereld verandert. 
Verzekeraars worden door de overheid steeds 
nadrukkelijker aangesproken op kwaliteit en 
kostenbeheersing bij de inkoop van de zorg. 
De Inspectie weet zich vergezeld van collega- 
inspecties die toezien op het juist acteren van 
zorggroepen in de ‘markt’ van de zorg. Lokale 
overheden betreden het veld van de zorg met 
beperkte ervaring en deskundigheid maar wel 
met bevoegdheden en middelen. Tweede- en 
derdelijns instellingen ervaren beperkingen en 
verplichtingen in alle aspecten van hun werk-
zaamheden. 

Met al die partijen moet THOON vaker en 
nadrukkelijker in gesprek gaan om de uitvoe-
ring en inpassing van de chronische zorg en het 
functioneren van haar eigen organisatie te reali-
seren en op een goede wijze in stand te houden. 
Patiënten zijn steeds beter geïnformeerd en zijn 
beter in staat hun zorgvraag/-wens te uiten. De 
media tonen het publiek soms geavanceerde, 
kostbare zorgvormen die voorlopig nog niet tot 
de dagelijks beschikbare zorg kunnen worden 
gerekend. Onze huisarts-leden worden wel 
met die vragen geconfronteerd. THOON, als 
faciliterende en ontzorgende organisatie voor de 
huisartsen kan die ontwikkelingen niet negeren 
en zal daar voor haar leden passende antwoor-
den op moeten formuleren.

De 1e lijn ontwikkelt zich sneller 
dan voorheen. Voerden aanvankelijk 
alleen de inhoudelijke aspecten, de 
NHG-richtlijnen, de boventoon in de 
groei van de huisartsenzorg, nu eisen 
randvoorwaardelijke zaken zeker zo 
veel aandacht op. Lastig is het dat die 
randvoorwaarden (zoals nieuwe wet- 
en regelgeving, personeel, contracten, 
1e lijnszorghuisartsenzorgconstructies, 
etc.) in hun groei en eff ecten een eigen 
dynamiek kennen. Die is anders, 
vaak sneller en indringender dan de 
veeljarige ontwikkelingen van de ons 
bekende richtlijnen.

Temidden van die turbulentie staat 
de huisarts. Er is nauwelijks meer 
één stip op de horizon waarop hij/
zij zich kan richten, het zijn er zoveel 
geworden. De dagen van een huisarts 
zijn al maximaal gevuld. Vakinhoude-
lijke activiteiten moeten vaker wijken 
voor de randvoorwaarden waaraan 
moet worden voldaan. Er blijft steeds 
minder tijd en energie over voor de 
zorg zelf.

In die constellatie is de THOON-
organisatie een 1e lijnspartner van en 
voor de huisartsen. Nieuwe ontwikke-
lingen zoals ouderenzorg, praktijk-
management, eerstelijns diagnostiek, 
etc. etc. moeten voor en door huisarts- 
en worden vertaald in bruikbare
toepassingen in de al zo drukke huis-
artspraktijk. THOON was, is en blijft 
een organisatie die daarbij ontzorgt 
en faciliteert om goede, bereikbare en 
samenhangende zorg te realiseren, nu 
en in de toekomst. 

“niet alleen de zorggroep 
verandert, groeit, differentieert, 

verfijnt en verbetert haar 
organisatie, ook de omringende 

wereld verandert”
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DM

Sinds 2010 ben ik werkzaam binnen het 
zorgprogramma diabetes van TED. Het 
pionierswerk door de oprichters heeft 
veel smeuïge anekdotes opgeleverd. Op 
pad met een koff er gevuld met folder- en 
insulinematerialen en spreekuren draai-
en, soms in een “aangeklede bezemkast” 
waarbij de behandeltafel van de huisarts 
dienst deed als bureau. Tussen de mid-
dag pauzeren aan de keukentafel bij de 
huisartsen. De digitalisering werd snel 
ingezet voor het zorgprogramma diabe-
tes. Groene patiëntenkaarten verdwenen 
en nieuwe begrippen als ruiters/episodes, 
digi- en UZI passen werden geïntrodu-
ceerd.  We zijn nu 10 jaar verder en ik 
ben trots op waar we nu gezamenlijk als 
eerste lijn diabeteszorg staan. Ons doel 
is om naar elkaar te blijven luisteren 
en open te staan voor technologische 
veranderingen. Al deze ontwikkelingen 
hebben veel impact gehad op de uitvoe-
ring van de chronische zorg binnen de 
huisartsenpraktijken. Multidisciplinaire 
samenwerking is op gang gekomen en de 
leefstijlaanpak is samen met ketenpart-
ners gerealiseerd. Kennis, vaardigheden 
en scholing bij de snel ontwikkelende 
veranderingen binnen de diabeteszorg 
vergen veel competenties van de huisart-
sen en de praktijkondersteuners. Mede 
door de vergrijzing zal de complexiteit 
van de zorg de komende jaren blijven 
toenemen. De tijd van behandeling van 
diabetes type 2 met een tabletje metfor-
mine ligt achter ons. Mede door ver-
anderingen zijn leefstijlinterventies en 
complexe insulinetherapie aandachts-
punten binnen de praktijk. Diabeteszorg 
blijft een uitdaging.

zoRGPRoGRAMMA’S

Ouderenzorg; te vergelijken met het leggen van een puz-
zel… Vaak is er sprake van meerdere chronische aandoe-
ningen, functionele achteruitgang en problemen op het 
gebied van wonen en welzijn. Door de vergrijzing zal 
maatwerk in de zorg steeds belangrijker worden. Mijn 
doel is om ouderen zolang mogelijk in goede gezondheid 
zelfstandig te laten functioneren. Vanuit het zorgprogram-
ma wordt ondersteuning geboden bij het uitvoeren van de 
eigen regie net als dat de samenwerking met de andere 
organisaties in de wijk zoals zorg en welzijn ondersteund 
wordt. In de ruim vijf jaar dat ik voor THOON werk, 
heeft het programma ‘integrale ouderenzorg’ duidelijk 
inhoudelijk vorm gekregen. Inmiddels hebben de oude-
renzorg verpleegkundigen samen een heel web gesponnen 
rond de huisartspraktijken waar ze werkzaam zijn. “Als 
een leesbril voor een vijftig jarige al een issue is, hoe moet 

oUDeRenzoRG
Jolande Huizinga 

Coördinator ouderenzorg

Myrian zengerink
Coördinator DM
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het dan voelen voor een kwetsbare oudere wanneer de 
ziekte van Alzheimer binnen sluipt zonder te kloppen en 
incontinentie de standaard lijkt“. THOON ondersteunt 
startende praktijken met de implementatie van de voor-
bereidingsmodule ‘integrale ouderenzorg’ vanuit experti-
se en opgedane ervaringen. Voor de vervolgmodule ‘inte-
grale ouderenzorg’ maakt de huisarts zelf afspraken met 
Menzis. THOON ondersteunt de huisartsen op lokaal 
en regionaal niveau bij de organisatie en het opbouwen 
van de infrastructuur rond de eerstelijns ouderenzorg in 
Twente. Daarnaast initieert THOON deskundigheidsbe-
vordering in de vorm van scholing en netwerkbijeenkom-
sten. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten wordt op lokaal 
niveau kennis en ervaring met elkaar gedeeld. Al met al 
een hele uitdaging om multidisciplinair “de puzzel” rond 
ouderen in hun eigen omgeving in elkaar te leggen. 

oSteoPoRoSe

“wellicht maken 
wij in de toekomst 

kennis en kan ik mijn 
enthousiasme aan u 

overbrengen”

Het zorgprogramma osteoporose is ontwikkeld door Monique 
Troost en Ton Boermans. Doel van het programma is de juiste 
zorg op de juiste plaats. In april 2015 is de pilot gestart met een 
groep enthousiaste huisartsen en de eerste resultaten daarvan lijken 
veelbelovend. Toch blijkt dat niet alle zorgverleners in de eerste lijn 
enthousiast worden van osteoporose. Waar komt dat vandaan? En 
waarom is er onder huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners zo 
weinig belangstelling voor wat toch een normaal onderdeel van de 
zorg voor kwetsbare mensen is? Zit het in ons collectieve geheugen 
dat je als je een dagje ouder bent weleens wat kunt breken? Het 
blijft gi(p)swerk. Maar een wervelverzakking of een heupfractuur 
heeft wel degelijk grote consequenties. Gelukkig merken we toene-
mende belangstelling voor de osteoporosezorg dankzij enthousiaste 
huisartsen die een positieve boost geven aan het zorgprogramma 
osteoporose en fractuurpreventie. Als zorgcoördinator osteoporose 
ben ik in november 2015 aangetrokken door THOON. Wellicht 
maken wij in de toekomst kennis en kan ik mijn enthousiasme aan 
u overbrengen.

Sofia Bosch

Coördinator osteoporose en verpleegkundige CVRM

Jolande Huizinga 

Coördinator ouderenzorg

“Als een leesbril 
voor een vijftig 
jarige al een issue 
is, hoe moet het 
dan voelen voor 
een kwetsbare 
oudere wanneer 
de ziekte van 
Alzheimer binnen 
sluipt zonder 
te kloppen en 
incontinentie de 
standaard lijkt”
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zoRG
veRnIeUwInG

zeven jaar geleden koos ik voor tHoon en 
daar heb ik nog geen moment spijt van. een 
toen nog kleine maar dynamische organisatie 
van en voor huisartsen die graag een belang-
rijke rol wil spelen in de ontwikkeling van 
zorgprogramma’s voor de huisartsenzorg. 

Zo zijn bijvoorbeeld de voorbereidingsmodules voor CVRM 
en COPD tot stand gekomen. Een groot deel van onze leden 
heeft deze modules inmiddels met succes doorlopen en nog 
steeds kunnen huisartsen hier gebruik van maken. 

De ontwikkeling van voorbereidingsmodules heeft zich de af-
gelopen jaren verder uitgebreid met osteoporose en zorg voor 
kwetsbare ouderen. Het zorgprogramma osteoporose is inmid-
dels gereed. Uniek in Nederland en daar zijn wij best trots op.

Het afgelopen jaar zijn wij gestart met het opzetten van twee 
zorgvernieuwingsprojecten. ‘De juiste zorg op de juiste plek’ 
voor mensen met oogheelkundige- en huidaandoeningen. De 
verwachting is dat beide projecten vanaf juli van start kunnen 
gaan. Daarnaast voeren wij het projectmanagement uit voor 
ECMS (eenmalig consult specialist). 42 gemotiveerde praktijk- 
en en verschillende specialismen nemen hier aan deel. Zorg-
vernieuwing staat of valt met het vertrouwen en de wil om 
samen te werken. Wat hier het afgelopen jaar positief aan heeft 
bij gedragen, is de inrichting van een projectmanagersoverleg 
waarin naast THOON beleidsmedewerkers van de ziekenhui-
zen, ROSET en Menzis in vertegenwoordigd zijn. 

MonIQUe tRooSt
Adviseur programmaontwikkeling en zorgvernieuwing

“De uitdaging ligt 
voor de komende 
jaren in het verder 
ontwikkelen 
van toekomst-
bestendige 
huisartsenzorg”

zoRGveRnIeUwInG
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LeF

Innovatieprojecten hebben elk hun 
eigen dynamiek en karakter. Dit 
betekent dat je vaak te maken hebt 
met onbekende situaties en onzeker-
heden in de aanpak. Als innovator 
moet je bereid zijn uit je comfort 
zone te stappen en het risico te lopen 
te falen. Dit vraagt om lef en een ba-
sisvertrouwen waar je op terug kunt 
vallen.

cReAtIvIteIt

De onvoorspelbaarheid van een in-
novatietraject is bijna altijd een ze-
kerheid. Dit vraagt een fl inke dosis 
creativiteit en fl exibiliteit om onver-
wachte zaken op te kunnen vangen. 
Maar hoe kom je dan tot creatieve 
oplossingen? Staar je vooral niet 
blind op het probleem, maar door-
breek je normale denkpatroon of 
laat het los. 

coMMUnIcAtIe

Innovatieprojecten zorgen vrijwel 
altijd voor onrust. Het is van be-
lang deze onrust te onderkennen en 
bespreekbaar te maken. De onrust 
kent vaak meerdere fasen en hierop 
kun je vooraf al anticiperen. Het 
werken vanuit een gezamenlijke vi-
sie en een onderling vertrouwen in 
het project zijn essentieel als de za-
ken anders lopen.

PLezIeR

Als we sturen op inhoud en proces 
vergeten we vaak te sturen op plezier. 
Terwijl dit vaak een belangrijke fac-
tor is voor het resultaat. Daarnaast 
zorgt sturen op plezier ervoor dat 
er meer aandacht is voor de relatie. 
Ik geloof dat als we werken vanuit 
plezier we ook betere prestaties leve-
ren. Succesvol innoveren doe je voor 
je gevoel daarom vaak met leuke en 
betrokken mensen!
Samen met huisartsen en ketenpart-
ners het verder ontwikkelen van toe-
komstbestendige zorgprogramma’s, 
daar ligt voor mij de uitdaging voor 
de komende jaren. En die ga ik met 
veel plezier aan!

tot slot een paar kenmerken die wat 
betreft zorginnovatie zo treffend zijn 
voor ons en onze partners:
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PeRSoneeL en 
oRGAnISAtIe

Toen ik bij THOON in dienst kwam, werd 
al 2,5 jaar door een groep van ongeveer 10 
medewerkers hard gewerkt de organisatie 
vorm te geven. Met de start van verschillende 
nieuwe activiteiten zijn we in de loop van 
de tijd gegroeid van 33 medewerkers begin 
2013 naar rond de 60 medewerkers in 2017! 
Waar in het begin Cees, Erica, Stevanne en 
onze diabetesverpleegkundigen THOON 
vertegenwoordigden, zijn dat tegenwoordig 
veel meer mensen uit verschillende disciplines: 
verpleegkundigen verantwoordelijk voor 
COPD, CVRM, ouderenzorg en osteoporose, 
praktijkmanagers, (kader) huisartsen, onze 
collega’s op kantoor die zich bezig houden met 
het secretariaat, de (fi nancieel) administratieve 
ondersteuning, ICT, zorgvernieuwing, GGZ en 
dienstverlening in meer algemene zin.

In de missie en visie van THOON staat: 
“Wij worden herkend en erkend als een 
vooruitstrevende zorggroep die eerstelijnszorg 
binnen ons werkgebied verbetert en vernieuwt. 
Vanuit deze visie verbinden en stimuleren wij 
samenwerking tussen partijen in de zorg. Door 
deskundige ondersteuning bieden wij huisartsen, 
ketenpartners en patiënten de mogelijkheid 
hun bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en 
uitvoering van zorgprogramma’s“. 

Ik vertaal dit graag naar dat wij de huisartsen 
helpen naar een hoger plan tillen van de eerste 
lijns gezondheidszorg in Twente.

Zodra je wat langer meeloopt in een organisatie 
maak je natuurlijk van alles mee: minder leuke 
dingen, zoals onderhandelingen die niet lopen 
zoals je ze graag zou willen, of een collega die 
erachter komt dat werken bij THOON toch niet 
is wat ze er zich bij had voorgesteld, maar vooral 
ook heel veel leuke dingen. Zo kijk ik zelf met 
veel plezier terug op de eerste benchmarkavond, 
de teambuildingssessies onder leiding van Rik 
van Asperen, de opening van GC Delden en de 
jaarlijkse personeelsfeestjes. 

Wanneer ik aan anderen vertel over mijn baan 
bij THOON, kan ik dit niet anders doen dan 
met heel veel trots. Niet alleen trots op al mijn 
gemotiveerde hard werkende collega’s die elke dag 
weer met veel plezier op kantoor bij THOON én 
in de huisartspraktijken hun uiterste best doen 
goed werk af te leveren. Ook trots dat THOON 
ruimte geeft voor persoonlijke ontwikkeling en 
groei. Maar bovenal trots dat ik zelf deel uit maak 
van zo’n geweldige club!

“De tIJD vLIeGt” zeI De BoeR, toen HIJ Met De weKKeR GooIDe. MAAR 
ooK In weRKeLIJKHeID IS vooR MIJ De  tIJD vooRBIJ GevLoGen.

Yvette HeSP
Manager stafafdeling & personeelsadviseur

PeRSoneeLSzAKen
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Ict

Omdat ik meer wilde begrijpen van de 
bedrijfskundige kant van de zorg, ben ik 
de opleiding HBO MER (Management 
Economie en Recht) gaan volgen. Toen 
het tijd was om een onderwerp voor mijn 
afstudeeropdracht te bedenken, werkte ik in 
de praktijk van Bert Sanders in Glanerbrug. 
Hij adviseerde mij om na mijn afstuderen 
contact op te nemen met Cees van Dijk. 
Ik reageerde destijds op de functie van 
longverpleegkundige bij THOON, maar met 
mijn MER diploma op zak zou ik me ook 
graag verder ontwikkelen. Bij THOON werd 
mij deze mogelijkheid geboden. Naast mijn 
werkzaamheden als longverpleegkundige en 
CIT consulent dacht ik mee over de inzet 
van ICT en optimalisatie van verschillende 
processen. 

Zorgprocessen zijn ingewikkeld en het is 
nooit zwart-wit, terwijl de vertaling naar 
ICT wel zwart-wit moet zijn. In 2014 startte 
THOON met het KOS. Binnen THOON 
werd ik aangesteld voor het beheer en 
onderhoud van KOS. Ik bied praktijken on-
dersteuning met het KOS en bij allerhande 
ICT-vraagstukken. Vanaf 2016 is daar ook 
de ondersteuning van Minddistrict bij geko-
men; een programma waarin GGZ-praktijk-

ondersteuners blended zorg kunnen bieden 
aan patiënten. Dit jaar ligt de focus op het 
patiëntenportaal; een portaal dat patiënten 
de mogelijkheid biedt inzage te krijgen in de 
voor hun belangrijke gegevens en daarmee 
de regie over de eigen gezondheid te kunnen 
nemen. Ik merk dat de zorg op ICT vlak 
continue in beweging is en dat iedereen bui-
ten de zorg met de ICT in de zorg bezig lijkt 
te zijn. Het is dan belangrijk om voldoende 
kennis te hebben, zodat weloverwogen de 
juiste keuzes gemaakt kunnen worden. Bin-
nen de zorg-ICT zijn privacy en informatie-
beveiliging actuele onderwerpen. Om mijn 
kennis op deze gebieden te vergroten, ben 
ik in september 2016 gestart met de master 
Health Informatics aan het AMC/UVA. 

tHoon StARtte In 2014 Met De IMPLeMentAtIe vAn Het 
KoS, ILSe MoeS BIeDt HIeRIn een onDeRSteUnenDe RoL 
RonDoM Het BeHeeR en onDeRHoUD.

ILSe MoeS
Adviseur informatievoorziening & E-health

DIenStveRLenInG



Twentse Vrouwenloop 2015

Startsymposium DM2 in 2008

Hart-vaat symposium 2017

Personeelsfeest 2015 Benchmarkavond 2013

24



Personeelsfeest 2015

Benchmark 2017Locatie THOON 2012

Gezondheidscentrum Delden 2017
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Opening gezondheidscentrum Delden 2017
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PeRSoneeL eXteRn

Met een grote hoeveelheid aan protocollen, 
richtlijnen, werkafspraken en standaarden 
voor de diabeteszorg is destijds  de basis voor 
hoogwaardige zorg gelegd. Het vormgeven 
van de kwaliteit en de organisatie van de 
diabeteszorg in de huisartsenpraktijk was een 
uitdaging waar ik met heel veel plezier aan 
heb meegewerkt! 
 
Inmiddels zijn we tien jaar verder en ben 
ik niet meer in de praktijk werkzaam als 
diabetesverpleegkundige maar ben ik 
als manager verantwoordelijk voor onze 
gespecialiseerde verpleegkundigen en onze 
praktijkmanagers die  werkzaam zijn in de 
huisartsenpraktijken binnen  ons THOON 
gebied. Oftewel van het coachen van 
de individuele diabetespatiënt  naar het  
coachen van extern werkende medewerkers 
van THOON. 

THOON is fl ink gegroeid, inmiddels zijn 
er 27 gespecialiseerde verpleegkundigen 
in dienst. Dit is een antwoord op 
de  toenemende vraag van huisartsen 
naar ondersteuning in de zorg voor de 
chronische patiënt. De kracht van onze 
verpleegkundigen is de specialisatie. Door 
verdieping in een (of maximaal twee) 
aandachtsgebieden binnen de chronische 
zorg is er veel specifi eke kennis  en een grote 
mate van zelfstandigheid bij het werken in 
de praktijk. De huisarts wordt deskundig 

ondersteund en ontlast!
In de loop van 2010 is voor het eerst een 
praktijkmanager van THOON ingezet in 
de huisartsenpraktijk en op dit moment zijn 
er vijf praktijkmanagers werkzaam  in 19 
praktijken! Ik kan niet anders zeggen dan dat 
ik supertrots ben op mijn team.  Het is een 
sterk team, bestaande uit bevlogen mensen 
met hart voor het werk en waarmee je goed 
kunt samenwerken.

Waaraan heeft de huisarts behoefte de 
komende jaren? Neemt de vraag naar 
praktijkmanagers verder toe? Blijft er ruimte 
voor de gespecialiseerde verpleegkundige? 
Naar mijn idee zal er behoefte blijven aan 
kwaliteit. Echter de wens om kosten te 
beheersen en van daaruit andere, wellicht 
goedkopere, oplossingen te kiezen kan de 
vraag naar ons personeel beïnvloeden.
Voor mij blijft het een uitdaging  de vragen 
vanuit de praktijk(en) centraal te stellen en 
daarbij op een creatieve manier een oplossing 
op maat te leveren.

 
 

ALS DIABeteSveRPLeeGKUnDIGe Ben IK In 2005 GeStARt 
BInnen De tzDe en HeB IK De ontwIKKeLInG vAn De 
zoRGGRoeP tHoon en De StARt vAn De eeRSte  DBc DIABeteS 
vAnAF Het BeGIn MeeGeMAAKt. 

StevAnne JAnSen
Manager personeel extern

DIenStveRLenInG
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In GeSPReK Met

wat was voor u aanleiding om 

met tHoon te gaan 

samenwerken?

Diabeteszorg heeft een grote patiëntenpo-
pulatie (met meer dan 1 miljoen patiënten). 
Met het ontstaan van het zorgprogramma 
diabetes bij THOON werd het doel gesteld 
meer expertise over diabetes over te brengen 
aan de huisartsen. Er was behoefte aan 
(regionale) nascholing en meer uniformiteit 
om huisartsen en praktijkondersteuners 
betere diabeteszorg te laten leveren.  

Kunt u iets over de 

samenwerking vertellen? 

Het is van groot belang voor een goede 
samenwerking dat de 1e en 2e lijn op een 
gestructureerde wijze op elkaar aansluiten. 
Mede door jarenlange ervaring en overleg 
is er een onderwijsprogramma opgezet, in 
samenwerking met (destijds) kaderarts Sietse 
van Turennout. Dankzij voorlopers en visita-
tie binnen de praktijken door THOON heeft 
het zorgprogramma DM een kwaliteitsinput 
gekregen. Hierbij is altijd in ogenschouw 
genomen  dat de zorg betaalbaar moet zijn. 
Belangrijke ontwikkeling in dit proces waren 
het opzetten van de e-consulten en de 
nascholing. Deze ontwikkeling is succesvol 
gebleken, met navolging van meerdere zorg-
programma’s.

THOON stimuleert samenwerking met 
de FEA, MST en ZGT, waarbij een 

professionele slag binnen de diabeteszorg is 
gemaakt. Daarbij ben ik trost op de samen-
werking en het contact met de huisartsen, 
waarbij we prima samen werken aan goede 
(diabetes) zorg in de regio. Mede hierdoor 
heeft een grote groep huisartsen zich aange-
sloten bij THOON.

Hoe ziet u de toekomst?

Er staan veel veranderingen binnen de zorg 
op stapel, waaronder nieuwe medicamenten 
en nieuwe technologie, waarbij maatwerk erg 
belangrijk is. Het is belangrijk om één regie 
functie te behouden: de patiënt moet in zijn 
totaliteit behandeld worden, waarbij de zorg 
niet te veel mag versnipperen, een gezamen-
lijk zorgdossier zou hierbij ideaal zijn. Er ligt 
een mooie uitdaging voor de komende jaren; 
de patiënt moet de beste zorg krijgen en zo 
lang mogelijk leven zonder complicaties.

GeRt KAnt
Internist vasculair geneeskundige MST



Het Twentse zorglandschap is in het 
afgelopen decennium steeds sneller 
aan het veranderen. Deze verandering 
en ontwikkeling van zorg staat naar 
mijn mening toenemend in het teken 
van kwaliteit, betaalbaarheid van zorg 
en toegevoegde waarde voor de klant. 
Vraagstukken die daarbij spelen, zijn o.m. 
welke uitkomstmaten zeggen echt iets over 
de (ervaren)kwaliteit? Hoe zorgen we er met 
elkaar voor dat de sterke groei van zorgkosten 
in Twente wordt beteugeld? Hoe gaan we 
om met de gevolgen van de afgebouwde 
WLZ-voorzieningen? Hoe stimuleren wij 
gezondheidswinst bij de Twentse burger?

Om adequaat in te kunnen spelen op de 
hiervoor geschetste ontwikkelingen, hebben 
de Twentse huisartsen 10 jaar geleden 
besloten om zich te organiseren in een 
tweetal regionale zorggroepen, te weten 
FEA en THOON. Zij zagen toen al in dat 
facilitering en ondersteuning op regionaal 
niveau noodzakelijk was. Op praktijkniveau 
alleen zou men het niet gaan redden. In 
de eerste jaren is de aandacht gericht op 
de chronische zorgketens. In de loop van 
de tijd  zijn hier ook andere doelgroepen, 

zoals de kwetsbare ouderen en patiënten 
met lichte GGZ-problematiek, en andere 
aandachtsgebieden, bijvoorbeeld inzet van 
praktijkmanagement, bij gekomen.

Specifi ek kijkend naar THOON in de 
afgelopen jaren valt mij vooral op dat het 
een zeer gemotiveerde en lerende organisatie 
is die graag ontwikkelt en groeit. Zij wil, te 
samen met haar aangesloten leden, kwaliteit 
leveren en een bijdrage leveren aan de 
beheersing van zorgkosten in Twente. Ook 
het bevorderen van zelfmanagement, e-health 
gebruik, gezondheidswinst en shared decision 
making krijgt steeds meer aandacht binnen 
de verschillende zorgprocessen.  In het oog 
springende initiatieven en projecten in de 
afgelopen jaren zijn o.m. geweest: kwetsbare 
ouderen in Hengelo en Losser, osteoporose-
zorg te samen met het MST en Zelfzorg 
Ondersteund. Contacten met categorale en 
provinciale patiëntenorganisaties worden 
daarbij  intensief onderhouden. 

Menzis is als preferente zorgverzekeraar 
erg blij met THOON, als regionale 
eerstelijnsorganisatie.  Voor het vinden 
van antwoorden op de hiervoor geschetste 

Graag kijk ik als vertegenwoordiger van Menzis terug op 

onze samenwerking in de afgelopen jaren. Daarnaast sta ik 

stil bij alle ontwikkelingen in de zorg en de belangrijke rol 

die tHoon daarbij speelt.

Regiomanager 1e lijn Menzis Oost

eRIc 
veLDBoeR

AAn Het wooRD
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vraagstukken zijn sterke, regionale netwerken 
nodig met partijen die bereid zijn over hun 
eigen grenzen en belangen heen te stappen. 
THOON is wat ons betreft een dergelijke 
organisatie.

Hoe zorgen we er voor, dat de zorg betaalbaar 
en beschikbaar blijft voor iedereen. Hoe 
zorgen we er voor, dat een voldoende 
toekomstbestendig Twents zorglandschap 
ontstaat enz. Belangrijke aandachtspunten 
voor THOON zijn daarbij wat ons betreft nog 
meer aandacht voor populatiegerichte zorg 
op lokaal niveau, persoonsgericht en minder 
gekoppeld aan geprotocolleerde zorgpaden, 
met meer nadruk op preventie. Ook de verdere 
vormgeving van de 1 ½ lijn zorg (diagnostiek, 
consultatie specialistische kennis, eerstelijns 
verblijf ) in Twente is erg belangrijk voor ons.

Ik heb er alle vertrouwen in dat THOON 
de geschetste uitdagingen voortvarend blijft 
oppakken en zich verder ontwikkelt tot een 
robuuste en geïntegreerde eerste lijnorganisatie. 

“voor de aankomende jaren 
liggen er belangrijke 

uitdagingen”
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coPD

Omdat deze groep patiënten altijd en eeuwig een uitdaging blijft. De 
gemeten parameters zijn weinig tot niet te beïnvloeden, de patiënt heeft 
in het merendeel van de gevallen zijn ziekte aan zijn eigen verslaving te 
danken… ondankbaar toch? Nou, beste lezer, nee! Hoe mooi kan het 
zijn om als verpleegkundige een aandeel te hebben in verandering van 
gedrag en om een patiënt trots te zien zijn hierop. Maar ook hoe mooi is 
het om samen met de patiënt te zoeken waarom verandering van gedrag 
(nog) niet tot de mogelijkheden behoort. U leest het: ik ben nog steeds 
erg tevreden met mijn werk. 

Maar hoe zit het nu met zes jaar zorgprogramma COPD? In 2011 werd 
er ‘afgetrapt’ met de pilot TOCHT. Een bescheiden groep huisartsen 
begon met het (her)diagnosticeren en in kaart brengen van deze patiënten- 
groep. Een goede diagnose stellen blijkt tijd te kosten. Daar waar een 
diabeet binnen een maand gediagnosticeerd kan worden, is voor deze 
patiëntengroep toch al snel 6 maanden tot een jaar nodig. 

Is het COPD? Is het astma? Is het COPD met een astmatische com-
ponent? Of? Een eeuwige puzzel en bij het afsluiten van ieder COPD 
Implementatie Traject (CIT) is dit wat ik van de praktijk terug hoor. 

Nu, zes jaar, later zijn veel van de huisartsen deelnemer aan het zorgpro-
gramma COPD en krijgt deze groep patiënten structureel zorg voor zijn 
ziekte. Het aantal rokende patiënten daalt helaas nog niet... Stoppen met 
roken begeleiding is dan ook een onderdeel dat de komende jaren nog veel 
aandacht nodig heeft. En bij dit punt komt alles samen, want gedragsver-
andering is gewoon moeilijk voor ons allemaal… voor de huisarts, voor mij 
en voor onze patiënten. 

toen ik in 2011 startte bij tHoon kreeg ik regelmatig 
de vraag: “coPD-patiënten vind je dat leuk? Die 
patiënten zijn zo lastig, die blijven maar roken, wat 
moet je daar toch mee?” en zie: het is 2017 en ik 
werk nog steeds met deze patiëntengroep. waarom? 

SAMARA weSteRHoF
Coördinator COPD

“Het was 
een hele 
puzzel 
met hele 
verrassende 
puzzel-
stukken” 

zoRGPRoGRAMMA
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GGz

Tot die tijd werd vooral uitvoering gegeven 
aan de huisartsen GGZ door de inzet van 
POH-GGZ al dan niet via de Stichting POH-
GGZ Twente. Het bestuur van deze stichting 
bestaat uit vertegenwoordigers van THOON 
en Mediant. Van het uitvoeren van E-health 
en consultatie van GGZ professionals in de 
huisartsen praktijk was nog geen sprake. Dit 
heeft THOON op dat moment opgepakt. 
THOON startte eind 2013 met het aanstellen 
van een kaderarts GGZ/medisch adviseur, 
een paar maanden later ben ik gestart als 
coördinator zorgprogramma GGZ.

Inmiddels is huisartsen GGZ een vast 
onderdeel van de basishuisartsenzorg 
in segment 1 en is in vrijwel iedere 
huisartsenpraktijk in de regio een POH-GGZ 
werkzaam. Ook wordt in toenemende mate 
GGZ E-health ingezet, ter ondersteuning van 
de behandeling/begeleiding van de patiënten. 
Vooral de mogelijkheid om een psychiater, 
psycholoog of andere GGZ hulpverlener te 
consulteren is enorm gegroeid het laatste 
jaar. Kortom, de geestelijke gezondheid 
krijgt steeds meer aandacht van de huisarts 
en waar eerder snel werd verwezen naar een 
vrijgevestigde psycholoog of GGZ instelling 
ligt de focus nu vooral op de behandeling 
dicht bij de patiënt, in de eigen woonplaats 
en bij de eigen huisarts. THOON wil de 

huisartsen GGZ graag verder ondersteunen 
en helpen ontwikkelen. Daarom wordt 
voortdurend gezocht naar manieren om nog 
meer aan te sluiten bij de behoefte van de 
huisarts en patiënten. Voorbeeld hiervan is het 
aanbieden van geïndiceerde GGZ preventie 
(groepstraining/cursus) voor patiënten van een 
aantal huisartsenpraktijken. Ook willen wij de 
ICT ondersteuning van huisartsen GGZ naar 
een hoger plan tillen. 

Huisartsen GGZ is echter een complexe 
materie. Het bestaat uit verschillende 
onderdelen en de daarbij behorende fi nanciële 
stromen. Voor de huisarts is GGZ een van de 
vele zaken waar hij/zij zich in moet verdiepen 
en iedere huisarts stelt eigen prioriteiten. 
Daarom werken wij aan een plan waarbij de 
toekomstbestendigheid van de huisartsen 
GGZ voorop staat en tegelijkertijd ruimte 
ontstaat voor nieuwe ontwikkelingen, 
kwaliteit van zorg en meer fl exibilisering van 
de huidige werkwijze. Voeg daarbij een reële 
en heldere fi nanciering, dan wordt er een heel 
mooi zorgproduct geleverd waarbij de huisarts 
samen met de POH-GGZ zich kunnen 
richten op dat waar het om gaat: de patiënt.

In de afgelopen jaren is de huisartsen GGz een steeds belangrijkere 
plek gaan innemen in het hele GGz zorglandschap. Logisch dan ook 
dat huisartsen, verenigd tHoon, op dit gebied steeds nadrukkelijk 
nadenken over hoe zij de geestelijke gezondheidszorg in hun praktijk 
en hun regio georganiseerd willen zien.  

tIetI HoeKStRA
Coördinator GGZ

GGz
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