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Het jaar 2020 zal blijvend worden herinnerd als het jaar dat onze samenleving 
ernstig werd ontregeld door een pandemie. De zorg en onze onderlinge 
solidariteit werden ernstig op de proef gesteld. Het werd echter ook duidelijk dat 
we in Nederland over veel veerkracht beschikken, voldoende financiële middelen 
om de maatschappij gaande te houden en een goede infrastructuur.

Cees van Dijk
directeur

‘In 2020 net 
zo productief  

geweest als 
in 2019’

(verder)



(vervolg voorwoord)

3THOON jaarverslag | 2020

Los van het vele individuele leed waarvan sprake was 

en nog steeds is en dat onze aandacht verdient, zijn we 

met ons allen dit jaar toch, met vallen en opstaan, boven 

verwachting doorgekomen. Dat geldt ook voor de THOON 

organisatie. De flexibiliteit van onze medewerkers en 

ketenpartners heeft ons daarbij aangenaam verrast. 

Die eigenschap heeft ervoor gezorgd dat we in 2020 

net zo productief zijn geweest als in 2019. Dat geldt 

voor de patiëntenzorg maar ook voor de organisatie-

ontwikkelingen. De bereidheid om op een andere wijze 

je werk te willen doen en gebruik te maken van nieuwe 

digitale mogelijkheden, ondanks dat dit extra inzet 

vraagt, heeft daarbij enorm geholpen. Een woord van 

dank ook aan Menzis die als onze grootste verzekeraar 

vanaf het begin van de pandemie onze financiering 

heeft gegarandeerd ongeacht de voor 2020 geldende 

contractuele afspraken.

Wij kunnen voor onze organisatie terugblikken op een goed jaar. Er is een stijging van het 

aantal patiënten in onze ketens en financieel hebben we de eindjes weer aan elkaar kunnen 

knopen. We zijn er trots op dat we mooie stappen hebben gemaakt met FEA/CHPA, SHT en 

Huisartsenkring Twente in ons gezamenlijke samenwerkingstraject en dat we een Regioplan tot 

aan 2024 hebben kunnen realiseren. Daarnaast hebben wij een ondernemingsraad ingesteld, 

konden wij het functiewaarderingstraject grotendeels afronden en hebben we samen met de 

zorgaanbieders in Glanerbrug een fraai gezondheidscentrum opgeleverd. Voor deze en nog veel 

meer onderwerpen verwijzen wij u graag naar de volgende pagina’s.

Ondanks alle drukte die de pandemie en zeker ook de vaccinaties in de praktijken bracht, 

hebben we via Zoom een aantal goede vergaderingen met de Raad van Afgevaardigden 

gehad. Dit gold voor zowel de reguliere als voor de extra vergaderingen in het kader van de 

samenwerking die soms op zeer korte termijn gepland werden. De betrokkenheid van de leden 

is groot en groeit. Daar zijn we trots op. 

Wij hopen dat u de moeite neemt dit jaarverslag te lezen.  
Wij zijn benieuwd naar uw mening, laat het ons weten!

Anneloes Richters
huisarts en bestuursvoorzitter

‘De betrokkenheid van de leden  
is groot en groeit ’
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2 Bestuur en organisatie

Samenstelling bestuur THOON Coöperatie 
en aandeelhoudersvergadering BV THOON 
31 december 2020:
· mevrouw A.K.G. Richters, voorzitter

· de heer E. M. Kluitman, vicevoorzitter 

· de heer E. van der Lek, penningmeester

· de heer C.P. van der Lugt, lid

· mevrouw M. Hamstra, lid (namens    

 bestuur LHV Huisartsenkring Twente)

· mevrouw M. Nijhof, lid (namens bestuur   

 LHV Huisartsenkring Twente)

Samenstelling Raad van Commissarissen 
BV THOON 31 december 2020
· de heer P.F.M. Verploegen, voorzitter

· mevrouw E.M. Koster

 

Directeur-bestuurder BV THOON
· de heer C.J. van Dijk

Wilt u informatie over de genomen besluiten?  

Neem dan contact op met mevrouw Y. Veekamp.
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2 Bestuur en organisatie

165 leden

THOON BV werkgebied
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Gestructureerd is ze. Uiterst precies ook en ze wil graag weten hoe iets in elkaar 
steekt. Sommigen vinden haar vast wel eens een zeurpiet, denkt ze zelf, want ze 
legt de lat graag hoog en vragen naar het waarom, hoe en wanneer zijn aan de 
orde van de dag. Maar haar kritische blik maakt haar wel uitermate geschikt voor 
haar taak: de kwaliteit en scholing van THOON steeds wat meer naar een hoger 
niveau brengen

Switch naar online THOON-scholing
‘Vóór corona deden we alle scholingen fysiek; een enkele online training besteedden we uit. 

Switchen naar een volledig online scholingsprogramma was dus een hele omslag. Het vraagt 

om andere capaciteiten van de docent, het systeem moet foutloos werken, de chatberichten die 

tijdens een sessie binnenkomen, moeten beantwoord etc. Met een werkgroep hebben we toen 

een handboek Online Scholingen gemaakt waarin onder andere precies staat wie welke taak 

heeft tijdens en rondom zo’n online sessie en welke stappen een docent moet doorlopen. Ik ben 

er trots op dat we dat zo mooi voor elkaar hebben gekregen. Ook docenten die dachten: Oh jee, 

moet ik dat gaan doen?, concludeerden na een paar keer dat het met de juiste ondersteuning 

best meevalt.’

Regioplan
‘In 2020 is er hard gewerkt aan ons regioplan. Landelijke ontwikkelingen - onder andere het 

huisartsentekort, de groeiende zorgkosten en digitalisering- dwingen zorggroepen om na te 

denken over toekomstbestendige huisartsenzorg en hiervoor een meerjarenbeleidsplan op te 

‘Kijken hoe het 
efficiënter, 

gemakkelijker  
en vooral  

leuker kan’

2 Bestuur en organisatie

(verder)

Hilde Harmsma
managementadviseur 
kwaliteit en scholing
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2 Bestuur en organisatie

stellen. In dat plan staan de speerpunten, de bijbehorende activiteiten en de samenwerking die 

je hierbij zoekt met regionale partijen. Onze thema’s voor de komende jaren zijn: chronische 

zorg, complexe ouderenzorg, samenwerking in de regio en continuïteit van de huisartsenzorg. 

Een vijfde, meer overkoepelend thema is informatiemanagement. 

Per thema is een werkgroep aan de slag gegaan om voor het komende jaar (2021) een 

activiteitenplan op te stellen. Zo is binnen het thema chronische zorg persoonsgerichte zorg 

een speerpunt. We organiseren hiervoor onder andere scholing om een andere manier van 

werken te stimuleren die meer plezier gaat brengen voor de huisarts en de POH. De kern van 

persoonsgerichte zorg is dat je als zorgverlener niet de klacht of aandoening centraal stelt, 

maar de persoon in zijn geheel. Meer aansluiting dus bij de behoeften en mogelijkheden van de 

patiënt en minder focus op het afvinken van een standaard lijstje. Dat is overigens een landelijke 

tendens, “van vinken naar vonken” noemen ze dat.’ 

Informatie moet goed vindbaar zijn
‘Met een groeiende organisatie groeit ook de noodzaak van een goede structuur. Daarom zijn we 

in 2020 op zoek gegaan naar een geschikt kwaliteitssysteem en hebben dat gevonden in NPA. 

NPA sluit aan bij het ‘Kwaliteitsbeleid op maat’ van InEen dat wij ook als basis hanteren voor ons 

kwaliteitsbeleid. Verder gaan we intern een documentatiesysteem inrichten. Nu vult iedereen 

dat naar eigen inzicht in waardoor niet altijd duidelijk is waar welk document staat en of het de 

laatste versie is. Dat documentatiesysteem is overigens deels toegankelijk voor leden, dus ook 

zij profiteren daarvan. Hetzelfde systeem, Corpio, gebruiken we nu al voor scholing en dat bevalt 

goed.’

Als het goed is, is het goed
‘Zo werken we dus continu naar een hogere kwaliteit, zowel binnen THOON als in de 

huisartsenpraktijken. Ik ben daarin een Pietje Precies; het moet goed. Maar ik weet ook: als het 

goed is, is het goed. Het hangt zelfs als een reminder bij mij thuis op een tegeltje aan de muur. Ik 

wil dat ook uitdragen naar anderen. Wanneer ik met mensen in gesprek ga over kwaliteit wordt 

dat namelijk nog wel eens als ongemakkelijk ervaren, alsof ze het niet goed zouden doen. Maar 

het verbeteren van de kwaliteit draait met name om hoe het werk efficiënter, gemakkelijker en 

vooral leuker kan.’

Raad van Afgevaardigden
De Raad van Afgevaardigden hield in 2020 vier keer een reguliere 

vergadering en twee keer een bijzondere vergadering samen met de 

afgevaardigden van SHT, de Huisartsenkring en de FEA/CHPA.

Wilt u informatie over de genomen besluiten? Neem dan contact  

op met mevrouw Y. Veekamp. 

RvA
21 leden

64% 
opkomst

(vervolg interview Hilde Harmsma)



Ouderenzorg
THOON ontwikkelde de pilot intervisie POH-O. In deze pilot wordt samen met de 

zorgprofessional gereflecteerd op persoonlijke vraagstukken en knelpunten uit de eigen 

werksituatie. Uit evaluaties komt naar voren dat dit bevrijdend, relativerend en inzichtgevend 

werkt.  

GGZ
Uitbreiding van consultaties in 2020 niet gelukt. Naar aanleiding van de uitbraak van de 

pandemie besteedden wij veel aandacht aan beeldbellen. Ook werd Minddistrict tijdelijk gratis 

gemaakt voor de POH-GGZ. 

3 Optimale zorg 
voor  de patiënt

Ilse Moes
managementadviseur 
informatiemanagement: 

“Mijn WOW moment? Het oprichten van  
de werkgroep en later adviesgroep TWIINZ. 
Een gezamenlijk regionaal initiatief van  
alle Twentse huisartsenorganisaties.”
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*praktijk-unieke AGB code

Deelname  
zorgprogramma’s 2020 2019

Aantal praktijken*  
aangesloten bij THOON

130 130

Deelname aan:
Aantal 
patiënten

Aantal 
patiënten

DM 100% 21.018 100% 20.627

CVRM 98% 42.721 96% 41.335

COPD 87% 3.578 80% 3.653

Osteoporose 48% 2.646 42% 2.336

Astma 35% 2.073

Atriumfibrilleren 59% 3.229

De patiëntenraad van THOON 
bestaat uit een afvaardiging van 
verschillende patiëntenverenigingen 
die vertegenwoordigd werden door vijf 
deelnemers. In 2020 is een start gemaakt 
met de transitie van patiëntenraad naar 
cliëntenraad. De patiëntenraad kwam  
zes keer bij elkaar.

Thema’s 2020
• Project ZO!

• Transitie van patiëntenraad naar cliëntenraad

• Wet medezeggenschap cliënten in de zorg

• Vitaal Twente

• Regioplan THOON

Patiëntenraad

Klachtenprocedure

Wij hebben een klachtenregeling en 

zijn aangesloten bij het Klachtenpunt 

Huisartsenzorg Twente en de Stichting 

Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. 

In 2020 ontvingen wij geen klachten. 

9THOON jaarverslag | 2020

3 Optimale zorg voor de patiënt
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Jolande: ‘Je gaat minder goed horen en zien, krijgt te maken met artroseklachten, je geheugen 

kan achteruit gaan en chronische ziektes kunnen zich anders presenteren als je ouder wordt. 

Voor zorgverleners is het van belang alert te zijn op meerdere combinaties van ziekten. Voor het 

wegbrengen van je vuilnis heb je een pasje nodig en voor het aanvragen van toeslagen of maken 

van afspraken moet je kunnen inloggen op internet. Werkt je geheugen niet meer goed, dan zijn 

zulke, ogenschijnlijk eenvoudige taken best lastig uit te voeren.

Persoonsgerichte zorg: van reactief naar proactief
‘Ouderen gaan vaak pas naar de huisarts als ze echt ergens last van hebben. Maar ben je slecht 

ter been, dan stel je het maken van een afspraak nóg langer uit. En zo raak je langzaam maar 

zeker uit beeld. In de twee praktijken waar ik werk gaan we daarom proactief te werk. Heeft de 

huisarts het gevoel dat er meer speelt of krijgt hij de vinger er niet helemaal achter, dan vraagt de 

huisarts of ik een huisbezoek wil plannen. 

De overheid stimuleert dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 
En ouderen willen dat zelf ook. Dat maakt ouderenzorg tot een broodnodige en ook 
boeiende specialisatie binnen de huisartsenpraktijk.

Interview

‘Ouderenzorg 
is een 

broodnodige 
specialisatie’

Jolande Huizinga
praktijkverpleegkundige ouderenzorg 
en coördinator zorgprogramma 
ouderenzorg

(verder)

3 Optimale zorg voor de patiënt



(vervolg interview met Jolande Huizinga)
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Ik kom vanuit de huisartsenzorg, maar ook let op welzijn en wonen. Aan de hand van een 

geriatrisch assessment stel ik de vragen. Ik kom bijvoorbeeld mensen tegen met beginnende 

geheugenproblemen die nog steeds zelf spuiten voor diabetes. Dat hun bloedwaarden minder 

goed gereguleerd zijn, daar kun je je dan wel wat bij voorstellen. Maar ook verminderde 

mobiliteit, vallen en overzichtsverlies bij medicatiegebruik zijn voorbeelden. Huisartsenpraktijken 

in achterstandswijken hebben bovendien vaak te maken met complexere zorgvragen. Patiënten 

komen vaker met terugkerende klachten en vragen over schulden, somberheid, ruzie en 

eenzaamheid.’

Samenwerking is essentieel
‘Ouderenzorg is multidisciplinaire zorg; dat kun je niet alleen. Samen met onze kaderhuisarts 

ouderengeneeskunde proberen we daarop te anticiperen. Zo hebben we in 2020 in 

samenwerking met andere partijen de observatiebedden in de regio op de kaart gezet; via één 

meldpunt. Ik kan in mijn werk sowieso niet zonder samenwerking met de wijkverpleegkundige, 

de specialist ouderengeneeskunde, de wijkcoach, de casemanager dementie, paramedici 

enzovoort. Daarvoor zijn lokale samenwerkingsverbanden nodig; korte lijnen met betrekking tot 

maatschappelijke en sociale vraagstukken.’

Handige flowcharts
‘Ook de samenwerking met de zorginstellingen is belangrijk. In 2020 hebben we daarom een 

voorzet gemaakt om de flowchart Dementie voor huisartsen te actualiseren. Een huisarts kan 

namelijk prima zelf met ondersteuning van POH-O een diagnose stellen, maar soms is een casus 

complex. In dat geval toont de flowchart precies wie hij kan inschakelen of naar wie hij kan 

doorverwijzen. Denk aan specialisten, ziekenhuizen, GGZ-instellingen enzovoort. THOON wil op 

deze manier de processen voor de huisartsen vergemakkelijken. Deze flowchart wordt in 2021 

definitief gemaakt.’

Op de Jolande-manier
‘Heel eerlijk: waar we nu zijn, daar had ik eerder willen komen. Toen ik in een achterstandswijk 

ging werken, is een wereld voor me open gegaan. Ik kwam in kwetsbare situaties, kwam bij 

mensen met een hele kleine portemonnee. Dan ga je niet met een wijzende vinger zwaaien, maar 

moet je meebewegen met wat mogelijk is. Samen met de mensen kijk ik dan waar ze tegenaan 

lopen. Zo kom je achter zaken als: het lukt me niet meer om voor mezelf te koken en daarom 

ben ik zo mager. Of: ik red me niet met de financiële papieren en dat geeft stress en buikpijn. 

Dan neem ik contact op met de wijkcoach voor hulp bij de administratie. In dat maatwerk vind ik 

de meeste voldoening. En ik ben trots op de samenwerking die we hebben opgezet. Kwetsbare 

ouderen hebben vaak een team nodig om langer veilig thuis te blijven wonen. Niet iedereen 

heeft namelijk een steunnetwerk/mantelzorg. Om dat voor elkaar te boksen moesten we buiten 

de kaders denken, flexibel zijn en volhouden. Daarom ben ik ook trots op de positief ontvangen 

pilot Intervisie voor POH Ouderen. We maken best veel mee en dan is het fijn daarover te kunnen 

sparren. In 2021 gaan we daar dus mee door.’

3 Optimale zorg voor de patiënt
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Oogzorg Inzet optometrist voor diagnostiek in de eerste lijn.
Deelname van 5 gecontracteerde optometristen.
In totaal zijn 8185 patiënten door de huisarts naar de optometrist 
verwezen, waarvan 3973 in 2020. Dat is ondanks de verwijsdip in het 
voorjaar ten gevolge van corona, een stijging van 69% t.o.v. 2019.
70% is binnen 2 weken gezien door de optometrist.
80% hiervan is na diagnostiek optometrist in de eerste lijn behandeld.
91% van de THOON-huisartsen heeft meer dan 1 keer verwezen naar de 
optometrist, dat is een stijging van 11% t.o.v. 2019.

OSAS Screening op slaapapneu in de eerste lijn.
In totaal zijn 3955 patiënten gescreend op OSAS, waarvan 1441 in 2020. 
In Q2 zijn er door de effecten van Corona minder mensen gescreend op 
OSAS waardoor er in 2020 t.o.v. 2019 een afname is te zien van 27%.
34% van de patiënten is na het uitsluiten van slaapapneu in de eerste lijn 
behandeld. 66% is alsnog verwezen naar de tweede lijn.
70% van de THOON-huisartsen maakt gebruik van de screeningstool.

ECMS Aanbod vanuit MST en ZGT.
In totaal zijn in 2020 1473 ECMS-consulten uitgevoerd door 
deelnemende specialismen, waarvan 1/3 fysiek en 2/3 digitaal.
70% van de patiënten is in de eerste lijn behandeld na ECMS.
65% van de THOON-huisartsen maakt gebruik van de 
verwijsmogelijkheid.

GLI Contractering van een GLI in Twente vond in 2020 rechtstreeks door 
een GLI aanbieder met de zorgverzekeraar plaats. THOON heeft in 
afstemming met haar leden en de huisartsenkring besloten om de GLI in 
2020 (nog) niet te contracteren. De belangrijkste reden is dat de rol van 
de huisarts en de randvoorwaarden voor THOON als contractpartner, 
nog onvoldoende duidelijk zijn. THOON ondersteunde huisartsen bij 
de informatievoorziening over de GLI en het efficiënt inrichten van het 
verwijsproces.

Zorgvernieuwingsprojecten

Samara Westerhof
coördinator longzorg: 

“Mijn WOW moment is de start van 
het zorgprogramma Astma en dat 
tijdens de coronapandemie.”
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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 
huisartsenpraktijk te coördineren en faciliteren. 

In 2020 hield het TNH zich bezig met: 
-  RED-CVD studie. Samen met het Julius Centrum onderzoek naar vroegdetectie cardiaal lijden 

binnen de chronische zorg.  

-  Urimon studie: micro RNA monitoring in urine als middel van vroegdetectie maligniteiten en 

neurodegeneratieve ziektes. Opzet studie met minimale inzet huisarts en maximale opbrengst 

onderzoeksgegevens.

-  Practice based evidence middels data analyses in plaats van evidence based medicine met 

moeizame studies door stoffige wetenschappers en moeizaam te motiveren zorgverleners. 

Ontdekking mogelijkheden samen met VHS / Philips, Stizon, PacMed en Zorg Net Oost.

-  Effecten ECMS in Twente; A practice-based, mixed-method evaluation of the initiative Single 

Consult Medical Specialist.

-  PRefferal: Beslissingsondersteuning voor een gepersonaliseerd verwijsadvies van patiënten 

met chronische pijn in het bewegingsapparaat naar eerste, tweede of derdelijnszorg.

Onderzoek

Erica de Goeij
manager zorg en innovatie:

“Mijn WOW-moment?  
We maakten beeldbellen  
binnen veertien dagen  
beschikbaar voor de uitvoering 
van (chronische) zorg in de 
huisartsenpraktijken.”

4 Zorgvernieuwing
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‘Marinka 
Hamstra: 
ambitieus, 
nieuwsgierig 
en betrokken’

Marinka Hamstra
een van onze leden-huisartsen 
en lid van ons bestuur

4 Zorgvernieuwing
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Huisarts en bestuurslid
De huisartsenjas zit Marinka als gegoten. ‘Ik ben oprecht nieuwsgierig naar mensen. Voor anderen 

zorgen, zit in m’n bloed, denk ik - mijn moeder is verpleegkundige - en je komt heel dichtbij 

mensen op bijzondere momenten. Ze zijn heel blij of hebben groot verdriet. Hoe mooi is het 

dan, dat je op die momenten wat voor ze kunt betekenen? Ik hou erg van de afwisseling binnen 

mijn werk, van het leren van nieuwe dingen en van de interactie met mensen. Ook al zijn de 

ziektebeelden hetzelfde, de mensen hebben andere verhalen en worden omringd door andere 

familieleden. 

Ook interessant is het bestuurswerk dat ik doe. Dat laat me op een ander niveau nadenken over 

ons vak binnen het totale zorglandschap. Het is heel boeiend om andere praktijken te zien – van 

de solist tot en met de grote centra en de commerciële praktijken – en te horen welk thema’s er 

De Bornse Marinka Hamstra is praktijkhouder, getrouwd en moeder van drie jonge 
kinderen. Professionele ambitie en moederschap gaan prima samen, weet ze, 
het is simpelweg een kwestie van goed organiseren. Op dinsdagen werkt ze niet, 
maar de overige vier dagen per week is ze te vinden in haar praktijk in Hengelo. 
Stipt om vijf uur trekt ze daar dan de deur weer achter zich dicht om met haar 
gezin te eten en in alle rust de kinderen naar bed te brengen. Is het werk dan nog 
niet af, dan doet ze ’s avonds nog wat. En dat ritme bevalt het hele gezin goed. 

(verder)



(vervolg interview SMarinka Hamstra)
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spelen. Bij de LHV HuisartsenKring Twente gaat het vooral om de belangenbehartiging. Bij THOON 

is dit meer faciliterend naar de leden. Maar die tweedeling is onnatuurlijk, daarom kijk ik uit naar de 

verdergaande Twentse samenwerking van de verschillende huisartsenorganisaties.’

Corona veranderde mijn vak het afgelopen jaar
Inmiddels is Marinka 5,5 jaar werkzaam bij huisartsenpraktijk Contrast, samen met nog vijf 

praktijkhoudende huisartsen, twee waarnemende huisartsen plus de praktijkondersteuners, 

assistentes en huisartsen in opleiding. Het afgelopen jaar week in veel opzichten sterk af van de 

voorgaande. ‘Ik kwam in maart 2020 terug van zwangerschapsverlof en draaide mijn eerste dienst 

op de coronapost. Het voelde alsof ik ineens een ander vak had. Tijdens de eerste golf onderzocht 

ik meerdere jonge mensen die echt heel ziek waren. Wat apart was: ze hadden hele slechte 

bloedwaarden zonder dat je dat aan ze afzag. Normaal gesproken val je tijdens zo’n onderzoek 

terug op patroonherkenning, maar dat moesten we nu eerst samen opbouwen. 

Mensen motiveren en de zorgkwaliteit waarborgen
Ook binnen de praktijk was het zoeken: Hoe zorgen we ervoor dat we als team goed blijven 

functioneren en dat de gewone zorg kwalitatief gewaarborgd blijft? Gelukkig 

hebben we intern veel ruimte, dus we konden al vrij snel coronaveilig 

op de praktijk werken. We richtten een coronaspreekuur in en legden 

beschermde visites af. En verder waren we regelmatig aan het 

beeldbellen en bezig met het motiveren van patiënten om tóch naar 

de praktijk te komen. Want tijdens een consult bespreek je vaak dingen 

waar mensen geen afspraak voor maken, maar die wel belangrijk zijn. Zo 

van: nu ik hier toch zit, kunt u dan ook nog even naar dit plekje op mijn 

arm kijken? En je bespreekt gelijk even hoe het thuis gaat. Dat soort dingen.’

Ondertussen draaide THOON mee in het regionale crisisteam en boog ze zich over 

nieuwe protocollen en het uitwerken daarvan plus de bijbehorende scholing. Bijvoorbeeld voor het 

vervroegd ontslag bij COVID-19 zodat mensen met zuurstof eerder naar huis kunnen. Het is fijn dat 

zulke zaken regionaal opgepakt worden.’

Impact
‘Ik merk in de praktijk overigens dat ook de coronamaatregelen een flinke impact hebben op de 

mensen. Je ziet grote eenzaamheid bij alleenstaande senioren, volwassenen en studenten. De 

jeugd heeft sociale contacten nodig voor hun identiteitsontwikkeling. En ondernemers bijvoorbeeld 

hebben altijd invloed gehad op hun ondernemen en er echt last van dat ze de controle kwijt waren. 

En zo hebben de maatregelen geleid tot de ontwikkeling van psychische stoornissen en fysieke 

klachten. Wat ik dan doe? Als huisarts ben ik er om duidelijkheid te geven over klachten met 

betrekking tot de oorzaak, de consequenties en de mogelijkheden. Maar soms is het bieden van een 

luisterend oor al voldoende. En zo hoop ik dat iedereen die mijn spreekkamer uitloopt het gevoel 

heeft weer (even) vooruit te kunnen.’

Bezig met het 
motiveren van 

patiënten

4 Zorgvernieuwing
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Projectontwikkeling praktijkhuisvesting

In 2020 begeleidden wij diverse huisartsen bij uiteenlopende 

huisvestingsvraagstukken. Hieronder een korte uiteenzetting;

-  Contact met verschillende partijen rond een mogelijke nieuwe vestiging 

op een nieuwe locatie. Onderdeel hiervan was het onderzoeken en 

verwoorden van motieven en drijfveren. 

- Oplevering gezondheidscentrum Glanermaten.

-  Trajectbegeleiding onderzoek haalbaarheid verbouwing versus 

nieuwbouw gezondheidscentrum. 

-  Organisatie van brainstormsessies met huisartsen en 

projectontwikkelaar.

-  Netwerkcontact onderhouden met diverse gemeenten in Twente. Doel 

was inventarisatie in hoeverre gemeenten maatschappelijk vastgoed 

bezitten dat mogelijk gebruikt kan worden als gezondheidscentrum.

-  Gesprekken met waarnemers over mogelijke associatie in combinatie 

met de wens voor een nieuw pand. 

5 Praktijkdienstverlening
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Ondersteuning in de huisartsenpraktijk

Verdeling inzet verpleegkundigen

Personeel extern werkend Aantal 
werknemers

Uren inzet per week 
per zorggebied

Aantal  
praktijken

THOOZ / praktijkverpleegkundigen/ 

-ondersteuners
35 677 50

THOFAS / praktijkmanagement 7 117 24

THOON / secretariële ondersteuning 2 3 2

Physician Assistant i.o 2 64 2

Totaal 46 861 78

Verdeling inzet verpleegkundigen

DM

CVRM

ASTMA

OUDERENZORG

COPD

OSTEOPOROSE (0%)

39%

1%

28%

13%

19%

5 Praktijkdienstverlening
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Interview

‘Omdat je zo’n kleine organisatie bent, groeien dingen organisch. Op een gegeven moment is er 

een omslagpunt. Dan moet je gaan professionaliseren. En in die periode werd ik ziek. Gelukkig 

nam Ingrid Morskieft, interim HRM professional, die taak van mij over. Inmiddels heb ik mijn 

werkzaamheden hervat.’

Functiebeschrijvingen en functiewaarderingen 
‘De inrichting van het functiehuis was een lang en intensief traject. We vallen onder de huisartsen-

cao en veel THOON functies staan daar niet in beschreven. Dus beschreven we deze functies 

zelf en lieten wij ze waarderen door een objectieve externe partij. Eind 2020 was dit traject bijna 

Yvette werd ooit bij THOON aangenomen voor P&O en om een 
professionaliseringsslag te maken in de dienstverlening van THOON aan de 
huisartsen. Toen drie van de aangesloten huisartsenpraktijken in een HOED een 
praktijkmanager nodig hadden, pakte zij dat vanuit THOON op. ‘Het eerste dat ik 
daar deed, was in overleg treden met de zorgverzekeraar over de financiering. 
Daar was op dat moment nog geen standaard voor. THOON was nog een jonge 
organisatie. Ik geloof dat we met ons tienen waren. In de jaren erna groeiden 
we flink. Vooral het aantal praktijkverpleegkundigen nam toe en er kwamen 
praktijkmanagers en stafmedewerkers bij’.

‘We hebben heel 
wat stappen 
gezet in 2020’

Yvette Veekamp
Manager bestuurszaken en 

Managementadviseur HRM

(verder)

5 Praktijkdienstverlening



(vervolg interview Yvette Veekamp)

5 Praktijkdienstverlening
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afgerond. In 2021 ligt de focus op het vervolg daarvan: de kadering van de loopbaanpaden zodat 

duidelijk is hoe je vanuit een bepaalde functie kunt doorgroeien naar een volgende.’ 

Komst van de OR
‘Nog een gevolg van onze groei is de installatie van een OR. Dat daar ook directe collega’s zitting 

in namen, was voor alle partijen wel even wennen. Doordat vier van de OR-leden direct op 

kantoor werken en daarmee ook nauw betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken van de 

bedrijfsvoering, ontstonden soms ongemakkelijke situaties. Maar, zoals dat gaat bij THOON, we 

hebben dat uitgesproken en dan komt er lucht en groei je er samen in.’

Een druk jaar
‘Mijn directe collega Maureen Bosveld, adviseur HRM, ondersteunt mij 

onder andere bij werving en selectie en bij ziekte- en verzuimbegeleiding. 

Die samenwerking is heel prettig. Dan sparren we over bepaalde 

onderwerpen, werkt zij het uit en kijken we er daarna samen naar. Zo is 

zij bijvoorbeeld gestart met het schrijven van het personeelshandboek. 

Ondertussen pak(te) ik samen met Ingrid Morskieft klussen op als de 

opzet van het functiehuis en - daarmee samenhangend - de persoonlijke 

ontwikkeling van ons personeel: waar staan ze, waar zitten ontwikkelpunten en 

waar zitten iemands sterke kanten? Verder zijn we een onderlegger gaan gebruiken 

voor onze jaargesprekken en bogen we ons over het vraagstuk van de continuïteit in de 

huisartsenzorg. Al met al hebben we aardig wat stappen gezet vorig jaar.’ 

Eind 2020 is mijn functie uitgebreid. Ik ondersteun nu ook de bestuursorganen als 

bestuurssecretaris. Voor THOON en voor mijzelf een geheel nieuwe functie die wij samen 

inrichten. Zo ben ik gestart met een opleiding bestuurssecretaris aan de VU.’

Gedreven en kwaliteitsgericht
‘Ik wil dingen graag goed georganiseerd hebben; vind het heerlijk wanneer ik mensen verder kan 

helpen. Door de juiste medewerker te vinden voor een functie bijvoorbeeld. Ook het voeren van 

sollicitatiegesprekken vind ik echt superleuk. Het is een drukke baan, maar tegelijkertijd hoort 

die drukte ook wel bij mij. Ik heb vier kinderen, mijn partner heeft drie kinderen, we hebben 

twee honden, ik sport graag, was actief betrokken bij de scholen van mijn kinderen, zat in het 

bestuur van de volleybal en heb veel andere interesses. Toen ik ziek werd, stond ineens alles stil. 

in 2020 zat ik nog volop in het hersteltraject. Best lastig voor een type als ik. Ik moest soms gas 

terug nemen of keuzes maken en dan baalde ik daar echt van. Ook ontdekte ik afgelopen jaar 

hoe moeilijk re-integreren eigenlijk is, zelfs in een organisatie als THOON die heel betrokken en 

meedenkend is. Een nieuw inzicht dus en dat is dan weer mooi meegenomen. Kortom: het was 

een druk jaar, leerzaam ook, en ik ben heel tevreden over al het werk dat we hebben verzet.’

Samen sparren 
over bepaalde 
onderwerpen
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Enkele onderwerpen: 
- Corona (monitoring en voorraad persoonlijk beschermende middelen, informatie website).

-  Vanuit het regionale huisartsen crisisteam is een protocol gemaakt voor vervroegd ontslag uit het 

ziekenhuis. Dit was een project in samenwerking met FEA, MST en ZGT. Tevens is hier scholing 

voor huisartsen over georganiseerd.

- Voorbereiding hartfalen en praktijkbeheer.

- Uitrol beeldbellen (huisartsen en eerste lijn naar behoefte).

-  Uitwerken regionale samenwerking huisartsenorganisaties en voorbereiden conceptbesluit RvA’s/

ledenvergaderingen.

- Samenwerking rondom ouderenzorg; procedure opname in VVT (thuiszorg)instellingen.

-  Formularium inhalatie medicatie (FIhT): tijdens de pandemie bleef de focus op voorschrijven 

vanuit het formularium. Omdat spirometrie niet mogelijk was, was het lastig nieuwe patiënten te 

identificeren. Wel zijn met de regionale partners manieren gevonden om online les te geven aan 

zorgverleners over astma en inhalatietechniek, waarbij de inhoud van het formularium altijd aan 

bod kwam.

- Regionale samenwerkingsafspraken eerste en tweede lijn chronische zorg.

Samenwerkingspartners

WGV

ZGT

ENSCHEDE
HENGELO

OVERIGE GEMEENTES

FEA

ROSET

VVT

HUISARTSEN-
OPLEIDING

MEDION

SHO

TAO

MST

MENZISSHT

MEDIANT
SPGT

HUISARTSENKRING
TWENTE

WDH

THOON

6 Regionale samenwerking
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THOON maakt deel uit van de Stuurgroep Continuïteit Huisartsenzorg Twente. In 2020 riepen 

wij een werkgroep en denktank in het leven om de plannen voor tijdelijk praktijkbeheer 

en praktijkovername verder vorm te geven. Verder voerden wij diverse gesprekken met 

waarnemers en aiossen om hun behoefte te peilen en zo tot een gedegen dienstverlening 

te komen die aansluit bij zowel de startende als de stoppende huisartsen. Ook hielden wij 

nauw contact gehad met de huisartsenopleiding VUmc dependance Twente en voerden wij 

gesprekken met andere zorggroepen om van hun ervaringen te leren. 

Dit had als gevolg dat twee praktijken zich tot THOON wendden om de mogelijkheden rond 

tijdelijk praktijkbeheer en praktijkovername te exploreren. Onderlegger hiervoor waren onze 

geactualiseerde draaiboeken.

Continuïteit huisartsenzorg

6 Regionale samenwerking

Gedeeld WOW-moment

“Toen wij na de uitbraak van de 
pandemie niet meer fysiek bij 
elkaar konden zijn, verzorgden onze 
medewerkers al heel snel digitaal 
nascholingen en webinars”
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Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim steeg ten opzichte van 2019 van 5,34% naar 5,64%. In de meeste gevallen ging 

het om niet werk-gerelateerd verzuim. 

1 januari 2021 1 januari 2020

Aantal FTE’s  
per functie

Aantal 
medewerkers FTE Aantal  

medewerkers FTE

Kaderhuisartsen/medisch 
adviseurs (in dienst) 3 1,1 3 0,7

Kaderhuisartsen/medisch 
adviseurs (freelance) 4 4

Uitleen (praktijkpersoneel) 40 22,6 36 20,5

Secretariaat 5 3,7 3 2,5

Staf incl. 
consulent uren 18 11,8 17 12,1

Directie 1 1,0 1 1,0

Totaal 70 40,2 64 36,5

Personeel

7 Optimaliseren THOON organisatie



Balans per 31 december 2020

  31-12-2019  31-12-2020 
ACTIVA

Vaste activa    
Financiële vaste activa  3.767.532  4.164.763 
    
Som der vaste activa  3.767.532  4.164.763 
    
Vlottende activa    
Vorderingen  4.575  2.777 
    
Liquide middelen  122.006  139.779 
Som der vlottende activa  126.581  142.556 

  3.894.113  4.307.319 

PASSIVA

Verenigingsvermogen    
Vrij verenigingsvermogen 3.885.455  4.297.782  

  3.885.455  4.297.782 
    
Kortlopende schulden  8.658  9.537 

  3.834.081  4.307.319 

Winst-en-verliesrekening over 2019 
  2019  2020 

Overige bedrijfsopbrengsten  25.239  10.000 
Overige bedrijfskosten  20.818  4.296 
Bedrijfsresultaat  4.421  5.704 

Financiële baten en lasten   - 229    198 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  4.192  5.506 

Belastingen resultaat uit 
gewone bedrijfsuitoefening  838  908 
  3.354  4.598 
Aandeel in resultaat van ondernemingen
waarin wordt deelgenomen  318.214  397.229 

Nettoresultaat  321.568  401.827 

Jaarrekening
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7 Optimaliseren THOON organisatie
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THOON BV
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