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SAMEN WERKEN AAN EEN TOEKOMSTBESTENDIGE HUISARTSENZORG! 
2021 - 2024

 
 

Zorg voor kwetsbare groepen
Meer tijd voor en met de patiënt
Zorg in de avond-, nacht- en 
weekenduren
Versterken organisatiegraad 
ICT-zorginfrastructuur

Hoofdlijnenakkoord 
Huisartsenzorg

 
Toename vergrijzing
Toename zorgvraag
Afname zorgaanbod

Regio
Twente in 2030

Juiste Zorg op de Juiste Plek
Meer tijd voor en met de patiënt
Waardegerichte inkoopafspraken 
Continuïteit van de huisartsenzorg

Inkoopbeleid 
Zorgverzekeraar

Belangrijke acties in hoofdlijnen 2021

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt

Vanaf januari is de 
plusmodule hartfalen 
beschikbaar voor 
huisartsen.

Vanaf maart kunnen praktijken 
begeleid worden bij het organiseren 
van zorg voor mensen met beperkte 
gezondheidsvaardigheden.

Huisartsen hebben een 
ondersteuningstool ter 
beschikking om de 
samenwerking met het 
sociaal domein te 
bevorderen.

De huisarts/POH weet wat bedoeld wordt  
met persoonsgerichte zorg en voelt zich 
ondersteund door THOON in het 
vormgeven van het andere gesprek.

Het projectplan ‘inzet verbindingsmanager 
eerstelijnszorg’ is gereed.

Vanaf april kan THOON in opdracht van 
zorgverzekeraar en/of Hagro een praktijk 
tijdelijk (maximaal 2 jaar) overnemen.

THOON heeft voor- en nadelen van 
de integratie van de chronische 
zorgprogramma’s afgewogen en 
een besluit genomen hoe hiermee 
verder te gaan.

Vanaf augustus is de 
IT Governance (inrichting 
van de besturing van IT) 
gereed.

Er is regionale afstemming over 
digitale informatie-uitwisseling.

Ontwikkelen regionale visie digitalisering
Optimaliseren informatiemanagement en ondersteuning 
zorgprocessen

AMBITIE De huisartsenzorg wordt optimaal ondersteund door een 
passende, toekomstgerichte digitale zorginformatie-infrastructuur.
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Persoonsgerichte zorg
Integratie zorgprogramma’s

Chronische zorg

Tijdelijk praktijkbeheer 
Taakherschikking en 
taakdelegatie

Continuïteit

AMBITIE In de toekomst voldoende 
beschikbaarheid en toegankelijkheid van 
de huisartsenzorg waardoor patiëntenzorg 
en de kwaliteit van zorg gewaarborgd is. 

Samenwerken zorg en welzijn
Persoonsgerichte ouderenzorg

Complexe ouderenzorg

Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)
Eén huisartsenorganisatie
Samenwerken eerstelijnszorg 
en welzijn

Samenwerking in de regio

Thema’s

Consolideren en 
optimaliseren lopende

activiteiten

AMBITIE In de toekomst juiste zorg 
op de juiste plek (blijven) leveren 
afgestemd op de persoonlijke situatie 
van de patiënt met chronische 
aandoeningen.

AMBITIE In de toekomst kwalitatief goede 
zorg (blijven) leveren op de juiste plek door 
de juiste zorgverlener door verdergaande 
samenwerking tussen inwoners, 
zorgaanbieders en gemeenten.

AMBITIE Het (blijven) leveren van de 
juiste zorg op de juiste plek voor de 
(kwetsbare) oudere. De huisarts richt 
zich op het medische domein, VVT en 
gemeente richt zich op care en welzijn.
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OPEN fase 2
THOON biedt praktijkbeheer aan conform het opgestelde draaiboek
THOON faciliteert bij het inzetten van een praktijkscan in maximaal tien praktijken
Opleiden van twee PA’s door THOON en SHT
Procesvoortgang van één regionale huisartsenorganisatie bewaken en achterban informeren
Ouderenzorgnetwerk inrichten/verstevigen en onderhouden op plaatsniveau

Gedurende het kalenderjaar 2021:

Informatiemanagement


