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1 INLEIDING 

Aanleiding 

THOON (Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland) is een zorggroep van en voor 
huisartsen in Twente en directe omgeving. Bij THOON zijn circa 180 huisartsen aangesloten. 

Vanuit deze missie ontplooit THOON diverse activiteiten voor de eerstelijnszorg: 

Ontwikkelen, implementeren, borgen en actualiseren van: 
- Zorgprogramma’s voor de chronische aandoeningen DM (diabetes mellitus), CVRM 

(cardiovasculair risicomanagement), astma en COPD (Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease) en Osteoporose. 

- Het faciliteren van huisartsen in de organisatie van de zorg voor (kwetsbare) ouderen in 
samenwerking met het regionale ouderenzorgnetwerk (integrale zorg).  

- E- health en consultatie voor de GGZ.  
- Nieuwe producten/diensten voor de huisartsenpraktijk met als uitgangspunt juiste zorg op 

de juiste plek en ontzorgen van de huisarts. 
- ICT-faciliteiten ter ondersteuning van de huisartsenpraktijk bij de uitvoering van de 

hiervoor genoemde activiteiten.  

De komende jaren staat THOON voor grote uitdagingen: 

De zorg verandert 
De beschikbaarheid van goede, tijdige en betaalbare zorg staat onder druk. De stijgende 
zorgvraag en de afname van het aantal zorgverleners zorgt voor een toenemend gat tussen vraag 
en aanbod. Een landelijke aanpak kan deze problematiek niet oplossen, daarvoor is een regionale 
aanpak vereist. Immers, elke regio is anders. De inwoners, hun wensen en behoeften, hun 
gezondheid en daarmee de zorgvraag verschilt per regio. Regionale zorgaanbieders, gemeenten, 
inwoners en andere partijen zullen meer moeten gaan samenwerken om het toekomstig 
zorglandschap verder vorm te geven. 

De maatschappij verandert 
Een groeiende groep zelfbewuste patiënten en zorggebruikers wil zelf regie voeren over hun leven 
en hun zorgproces. De betrokkenheid van mensen bij hun gezondheid biedt mogelijkheden voor 
preventie, leefstijlverandering en zelfmanagement. Technologische innovatie en digitalisering 
ondersteunen deze ontwikkelingen. 

Ander perspectief op ziekte en gezondheid 
Onder invloed van deze maatschappelijke veranderingen verschuift ook het denken over ziekte en 
gezondheid. Het concept van positieve gezondheid plaatst gezondheid in een ander perspectief en 
definieert gezondheid als: ‘het vermogen van een persoon om zich aan te passen en eigen regie te 
voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’.  

Hanteerbaar en aantrekkelijk houden van de huisartsenzorg 
Voor de huisartsenzorg zijn deze veranderingen van grote betekenis. De toenemende omvang en 
complexiteit van de zorg in combinatie met de krapte op de (zorg)arbeidsmarkt stelt ons voor de 
vraag hoe we het werk voor huisartsen (en het ondersteunend personeel in de 
huisartsenvoorziening) hanteerbaar en aantrekkelijk kunnen houden.  

Samen werken aan een toekomstbestendige huisartsenzorg!
Kortom, voldoende aanleiding om een regioplan te ontwikkelen, waarmee de 
huisartsen(praktijken) voorbereid zijn op de toekomst en waarbij de handen ineen worden 
geslagen om te komen tot een goede balans tussen vraag en aanbod in de eerstelijnszorg.  

Missie 
• Het versterken van de positie van de huisarts door deze te ontzorgen bij de 

praktijkvoering in een steeds veranderende omgeving. 
• Een bijdrage leveren aan het realiseren van samenhangende, bereikbare en duurzame 

zorg voor alle inwoners binnen ons werkgebied. 
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Opbouw 

Het regioplan ‘Samen werken aan een toekomstbestendige huisartsenzorg’ kan beschouwd worden 
als een meerjarenbeleidsplan dat dient als onderlegger voor de activiteiten voor de periode 2021 
tot 2024. Per jaar wordt beschreven welke activiteiten op de agenda staan. In dit document staan 
de activiteiten voor 2021. 

Het regioplan is tot stand gekomen in samenwerking met het bestuur, een vertegenwoordiging van 
de raad van afgevaardigden en medewerkers van THOON. 

Het regioplan kent vier thema’s: 
1. chronische zorg; 
2. complexe ouderenzorg; 
3. continuïteit; 
4. samenwerken. 

En een overkoepelend thema: informatiemanagement. 
Informatiemanagement speelt bij alle thema’s een centrale rol, is van cruciaal belang voor de 
uitvoering van de verschillende activiteiten en de ontwikkeling van de organisatie. Als gesproken 
wordt over toekomstbestendige huisartsenzorg speelt informatiemanagement een sleutelrol. 

Speerpunten 
Voor de komende drie jaar zijn per thema de volgende speerpunten geformuleerd: 

Ambitie 2021-2024 
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2 CONTEXT 

Landelijke en regionale afspraken 

hoofdlijnenakkoord LHV 
vernieuwde kernwaarden LHV 
Inkoopbeleid Menzis 2020-2021 

Regiobeeld THOON 

Om te komen tot een regioplan is inzicht nodig in de ontwikkeling van de zorgvraag en het 
zorgaanbod in de regio. THOON heeft in afstemming met GGD-Twente een regiobeeld opgesteld 
voor het THOON-werkgebied. Zie bijlage 1 voor het volledige regiobeeld THOON. 
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3 INFORMATIEMANAGEMENT 

Inleiding 

In het THOON-gebied zijn vier huisartseninformatiesystemen (HISsen) operationeel, namelijk: 
CGM-huisarts, Promedico-ASP en Promedico-VDF en Medicom. Tevens wordt voor de ketenzorg 
een Keteninformatiesysteem van Philips VitalHealth gebruikt. Een deel van de huisartsen biedt 
voor patiënten inzage in het dossier middels een HIS-portaal aan. Er wordt in bepaalde gebieden 
met patiënten gecommuniceerd door middel van OZO-verbindzorg. Communicatie tussen 
zorgverleners onderling wordt op verschillende manieren ondersteund, onder andere: ZorgDomein, 
patiëntenoverleg, beeldbellen, (veilige) e-mail naast telefonisch contact.  

THOON vindt het van belang om samen met huisartsen een regionale visie en een plan op te 
stellen waarmee de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste zorgverlener aanwezig is 
binnen de kaders van wet- en regelgeving.  
Digitaliseren is geen doel op zich maar een middel om de zorg voor nu en de toekomst mogelijk te 
blijven maken. 

Consolideren en optimaliseren activiteiten 
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Speerpunten 2021 

4 CHRONISCHE ZORG 

Inleiding 

Het aantal patiënten bekend met een chronische aandoening in de huisartsenpraktijk, zal de 
komende jaren alleen maar toenemen, voornamelijk door de vergrijzing. De zorg voor deze 
patiënten wordt op dit moment zoveel mogelijk geleverd volgens zorgstandaarden en richtlijnen, 
die overwegend aandoeningsgericht zijn. Wanneer er sprake is van één chronische aandoening of 
van meerdere samenhangende chronische aandoeningen zijn zulke standaarden en richtlijnen 
veelal geschikt voor het verlenen van de zorg. Echter, wanneer meerdere aandoeningen om 
andere redenen samen voorkomen, is de waarde van een aandoeningsgerichte aanpak beperkt. 
Patiënten met chronische multimorbiditeit hebben bovendien vaker relatief hoge en complexe 
zorgbehoeften en zijn gebaat bij een persoonsgerichte benadering door de huisarts. Het centraal 
stellen van het patiëntenperspectief maakt een omslag wenselijk van de huidige 
aandoeningsgerichte ketenzorgprogramma’s voor individuele aandoeningen naar één integraal 
programma chronische zorg met een ziekte-overstijgende insteek.  
THOON wil hiertoe stappen ondernemen. THOON wil bijdragen aan toekomstbestendige zorg. 
THOON wil de huisarts ondersteunen bij de stapsgewijze omslag van protocollaire- naar 
persoonsgerichte zorg. Dat sluit ook aan bij de wens van haar leden om de zorg minder 
protocollair en meer op maat aan te kunnen bieden.
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Consolideren en optimaliseren activiteiten 

Speerpunten chronische zorg 2021 

4.3.1 Speerpunt persoonsgerichte zorg 

4.3.2 Speerpunt integratie zorgprogramma’s 
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5 COMPLEXE OUDERENZORG 

Inleiding 

Het aantal 75-plussers neemt de komende jaren explosief toe en daarmee ook het aantal ouderen 
met een of meer chronische aandoeningen. Onder invloed van transities wonen ouderen langer 
thuis. De combinatie van deze ontwikkelingen leidt tot druk op de zorgketen. 
Ouderen in een kwetsbare zorgsituatie hebben vaak met verschillende zorgverleners te maken. 
Daarom is een goed georganiseerde integrale aanpak nodig in de eerste lijn tussen betrokken 
organisaties vanuit zorg en welzijn. Hierbij gaat het om zorg die geboden wordt die past bij de 
oudere patiënt. Er wordt gekeken naar de leefsituatie waarbij persoonlijke besluitvorming voorop 
staat. Persoonsgerichte zorg is een van de sleutels voor succesvolle integrale zorg aan oudere 
mensen die thuis wonen. Wanneer integrale zorg is afgestemd op de behoeftes van de oudere is 
deze beter in staat om risico’s en complexiteit in iemands situatie terug te brengen. Het bespreken 
van behandelwensen en wensen ten aanzien van het levenseinde door vroegtijdige zorgplanning is 
daarin een belangrijk onderdeel, waarbij het delen van deze informatie in de hele keten een lastige 
maar essentiële stap is. 
THOON wil daarom de komende jaren huisartsen ondersteunen bij het organiseren van basis-
huisartsgeneeskundige zorg ter bevordering van behoud en herstel van functioneren van de 
(kwetsbare) oudere mens en doet dit in afstemming met zorg- en welzijnsorganisaties in de regio. 
Zodat de (kwetsbare) oudere op elk moment de juiste zorg op de juiste plek krijgt. 

Consolideren en optimaliseren activiteiten 

Organisatiedocument THOON - Huisartsenkring Twente 
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Speerpunten complexe ouderenzorg 2021 

5.3.1 Speerpunt samenwerking zorg en welzijn 

5.3.2 Speerpunt persoonsgerichte ouderenzorg (1) 

5.3.3 Speerpunt persoonsgerichte ouderenzorg (2) 
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6 CONTINUÏTEIT 

Inleiding 

Er bestaan grote knelpunten op de arbeidsmarkt van de huisartsenzorg. Praktijken hebben te 
maken met een toenemende zorgvraag en een afnemende capaciteit in de huisartsenzorg. Van de 
23 huisartsen (HA) die de komende vijf jaar willen stoppen met hun praktijk, hebben acht 
huisartsen nog geen opvolger. Meer dan 60% van alle capaciteit in de huisartsenzorg (in dit geval 
de dag-praktijkzorg) wordt geleverd door de doktersassistente (DA), praktijkondersteuner (POH) 
en andere professionals dan de HA. Zij vormen dus een groot ondersteunend team voor de 
huisarts. HA en DA ervaren een grote werkdruk en geven aan een groot tekort aan HA en DA te 
verwachten. Om in te spelen op de toekomstige problemen op de arbeidsmarkt in de 
huisartsenzorg zijn in opdracht van de Stuurgroep Continuïteit Huisartsenzorg Twente door THOON 
diverse maatregelen genomen, zoals (maatwerk)ondersteuning bieden bij praktijkbeheer, 
taakherschikking en praktijkhuisvestingsvraagstukken. THOON wil in afstemming met haar leden 
de komende jaren verder inzetten op praktijkbeheer, taakherschikking en taakdelegatie en 
hiermee een bijdrage leveren aan voldoende beschikbaarheid en toegankelijkheid in de 
huisartsenzorg. 

Consolideren en optimaliseren activiteiten 

Speerpunten continuïteit 2021 

6.3.1 Speerpunt praktijkbeheer 
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6.3.2 Speerpunt taakherschikking en taakdelegatie 
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7 SAMENWERKING IN DE REGIO 

Inleiding 

De landelijke huisartsenorganisaties LHV, NHG en InEen staan voor verregaande structurele 
samenwerking en organisatievorming in de huisartsenzorg en de eerste lijn. Door meer eenheid en 
kortere lijnen in de regio neemt ook de slagkracht van de huisartsenzorg en de eerste lijn toe. 
LHV, NHG en InEen stellen vast dat structurele samenwerking in de regio niet langer vrijblijvend 
kan zijn. Structurele samenwerking en regionale planvorming krijgen bij voorkeur vorm binnen 
één regionale huisartsenorganisatie. Waar mogelijk en gewenst kan deze worden uitgebreid met 
andere ketenpartners in de eerste lijn, met de tweede lijn, GGZ, Wlz-aanbieders en/of het sociaal 
domein. 
Huisartsen moeten aanspraak kunnen maken op een basisniveau van dienstverlening door de 
regionale organisatie. Als vertegenwoordiger moet de regionale organisatie beschikken over een 
adequaat mandaat van de huisartsen in de regio. Het is van belang naast de praktijkhoudende 
huisartsen ook de waarnemend huisartsen en huisartsen in loondienst in de regio actief te 
betrekken. 
Een sterke huisartsen- of eerstelijnsorganisatie draagt bij aan goede patiëntenzorg en 
ondersteunt zorgverleners bij de complexe uitdagingen die op hen afkomen. De urgentie is 
groot. Er zijn veel vraagstukken waar de eerste lijn een antwoord op moet zien te vinden, 
zoals de ICT-infrastructuur en toenemende complexiteit van de zorgvraag door langer 
thuiswonenden ouderen en mensen met GGZ-problematiek. De arbeidsmarktproblematiek en 
werkdrukbeheersing vormen onmiskenbaar de grootste uitdaging voor de toekomst. Dit zijn 
vraagstukken die gewoonweg effectiever en duurzamer worden aangepakt door het 
gezamenlijk te doen. Een regionale organisatie die met mandaat namens een regio kan 
spreken kan huisartsen hierin ontzorgen door vraagstukken aan te pakken op (praktijk-, wijk- 
of regio-) niveau waar dat het meest doelmatig en logisch is en door een duidelijk 
aanspreekpunt te vormen voor andere domeinen en stakeholders. 

Consolideren en optimaliseren activiteiten 
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Speerpunten samenwerking in de regio 2021 

7.3.1 Speerpunt JZOJP 

7.3.2 Speerpunt één huisartsenorganisatie 



Pagina 17 van 17

7.3.3 Speerpunt samenwerken eerstelijnszorg en welzijn 
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