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In 2021 werd de gezondheidszorg (en de maatschappij) in Nederland nog 
grotendeels bepaald door de coronapandemie. Het was echter ook het jaar 
waarin de vaccins in ons land in voldoende mate beschikbaar waren.  
Ondanks de vaccinaties laaide in het najaar, na een zomer met meer vrijheden, 
covid weer op. De maatschappij ging opnieuw voor een deel op slot.

Guus Bruins
directeur THOON

‘Al met al was 
2021 een jaar 
waarin veel 
gebeurd is.’

(verder)
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Toch werkten wij hard door binnen onze organisatie. 

We zagen weer groei in het aantal patiënten dat gebruik 

maakt van de via ons geleverde ketenzorg. We benutten de 

verkregen mogelijkheid om in het belang van de continuïteit 

van zorg zelf praktijken te gaan beheren dan wel zelf te 

gaan exploiteren. De eerste noodzaak tot praktijkbeheer 

diende zich binnen drie maanden na goedkeuring van de 

plannen al aan; rond de kerstdagen werd getekend voor 

de overname van twee praktijken die per 1 januari 2022 

daadwerkelijk tijdelijk in eigendom kwamen. THOON neemt 

alleen praktijken over op verzoek van en met steun van de 

HAGRO ter plekke. Ons doel is de continuïteit te garanderen, 

de betrokken praktijk aantrekkelijk te maken voor overname 

en hem dan weer van de hand doen.

In het voorwoord van het vorige jaarverslag las u dat een regioplan was opgesteld met de FEA/CHPA, 

SHT en Huisartsenkring Twente. Onderdeel van dat plan was als eerste stap de oprichting van een 

regionale overlegtafel tussen deze organisaties. Deze overlegtafel; HZT (Huisartsen Zorg Twente) 

ging september 2021 van start. De tweede stap vormde de fusie tussen SHT en THOON. Deze fusie 

is in grote lijnen voorbereid in 2021. Eigenlijk ontbrak het ultimo 2021 alleen nog aan de formele 

besluitvorming in de diverse gremia, zoals de ALV van de SHT en de RvA van THOON.

En, last but not least, 2021 was ook het jaar van de eerste directiewissel sinds de oprichting van 

THOON in 2007. Cees van Dijk, één van de oprichters van THOON, nam afscheid in verband met het 

bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ik mocht Cees opvolgen en snap nu al waarom Cees 

zo lang met zoveel plezier met en voor de huisartsen heeft gewerkt. Daarnaast is THOON een leuke 

organisatie en zijn er zowel intern (fusie-opdracht, regionale samenwerking) als extern (continuïteit en 

capaciteit van de huisartsenzorg) bestuurlijke uitdagingen.

Al met al was 2021 een jaar waarin veel gebeurd is. Een jaar waar wij als THOON trots op zijn. Wij 

hopen dat u dit jaarverslag met plezier leest. En mocht u opmerkingen hebben, laat het ons weten!

Mede namens Anneloes Richters, voorzitter huisartsenbestuur

Guus Bruins

Directeur THOON

‘Ik mocht Cees, één van de  
oprichters van THOON opvolgen in 2021.’

Anneloes Richters
huisarts en bestuursvoorzitter
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2 Bestuur en medezeggenschap

Samenstelling bestuur THOON Coöperatie 
en aandeelhoudersvergadering BV THOON 
31 december 2021:
· mevrouw A.K.G. Richters, voorzitter

· de heer E. M. Kluitman, vicevoorzitter 

· de heer E. van der Lek, penningmeester

· mevrouw M. Hamstra, lid (namens bestuur LHV  

 Huisartsenkring Twente)

· mevrouw M. Nijhof, lid (namens bestuur LHV  

 Huisartsenkring Twente)

· mevrouw K. Arnold, lid

Samenstelling Raad van Commissarissen 
BV THOON 31 december 2021
· de heer P.F.M. Verploegen, voorzitter

· mevrouw E.M. Koster

 

Directeur-bestuurder BV THOON
· de heer G.P. Bruins

Wilt u informatie over de genomen besluiten?  

Neem dan contact op met Y. Veekamp.
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Hof van Twente
Haaksbergen

Enschede

Hengelo

Borne

Oldenzaal

Losser

Dinkelland

Hardenberg

168 leden
B.V. THOON

THOON 
Praktijken B.V.

B.V. THOOZ 
THOON zorg

Thofas B.V. 
Facilitair

THOON
Vastgoedbeheer B.V.

Bouwmeester
Haaksbergen V.O.F.

Madloenstraat
B.V.

Bleekhofstraat
B.V.

100%

C.V. THOON
100%

RvC:
7 Bijeenkomsten 
door aanstelling 

nieuwe directeur en 
voorgenomen fusie
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‘Ik ben een Drents huisartsenkind. Mijn vader was huisarts en mijn moeder 
verloskundige. We hadden de praktijk en de apotheek aan huis en onze 
woonkamer fungeerde regelmatig als spreekkamer. Dat liep bij ons in en uit. Ik ben 
letterlijk opgegroeid tussen de patiënten, pillen en dikke buiken. Soms was mijn 
vader visites aan het rijden en kwam er een spoedgeval. Dan kreeg ik de opdracht 
om op de fiets een rondje door het dorp te rijden om te kijken waar de auto van 
mijn vader stond. De gesprekken die ik nu voer en de dingen die ik nu hoor sinds ik 
bij THOON werk, liggen heel dicht bij wat ik vroeger ook hoorde. Ik voel me erg thuis 
in deze wereld.’

Tropenarts, elektricien en vliegveldbouwer
‘Na mijn medische opleiding ben ik naar Tanzania verhuisd om te gaan werken als tropenarts. De 

meeste tropenartsen blijven hooguit vier jaar, wij keerden pas na zes jaar terug − vlak voor de oudste 

zes werd en naar school moest. Je bent daar met je kennis en je extra paar handen zó nodig. Ik was er 

medical officer in charge, maar heb ook het ziekenhuis aangesloten op het elektriciteitsnet en gezorgd 

dat er bij het ziekenhuis een vliegveld werd aangelegd. Daardoor kon er elke twee maanden een Flying 

Doctors vliegtuigje landen om een medisch specialist af te zetten die vervolgens een week bleef. Het 

maakte voor de gezondheidszorg voor de lokale bevolking alle verschil.’

Rijdende trein
‘Na in vijf ziekenhuizen gewerkt te hebben als directeur, koos ik bewust voor de eerstelijns zorg. Ik was 

toe aan wat nieuws en de transmurale portefeuille heeft mij altijd geboeid. Bij THOON stapte ik op 

een rijdende trein met als eerste taak het realiseren van de fusie tussen SHT en THOON, een traject 

dat al in gang was gezet onder leiding van Cees van Dijk. Ik ben heel trots op hoe we het fusietraject 

gezamenlijk met de SHT en het huisartsenbestuur hebben opgepakt.  

‘Nait soez’n, 
moar broez’n’

(verder)

Guus Bruins,
sinds juli 2021 directeur 
van THOON
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We hebben alle belangrijke vraagstukken aan de leden voorgelegd. 

De feedback die we terugkregen, hebben we verwerkt in een voorstel 

en dat is opnieuw naar de leden gegaan ter controle. Het was 

intensief, maar het resultaat is ernaar. Er is veel draagvlak voor deze 

fusie.’

Persoonsgerichte zorg en continuïteit
‘Behalve de fusie liggen er meer uitdagingen op ons bord. Zo is er 

met de komst van de zorggroepen die ketenzorg ondersteunen 

medisch-inhoudelijk enorme winst geboekt. De slag die we nu 

moeten gaan maken is dat we persoonsgerichte zorg bieden. Heeft 

iemand twee aandoeningen, dan is het veel efficiënter om diegene in één keer voor beide te 

behandelen. Je zet dan de persoon centraal in plaats van de aandoening en het wordt er efficiënter 

en leuker van voor zowel huisarts als patiënt. Wat verder speelt, is de opvolgingsproblematiek in onze 

regio. We moeten die praktijken in de benen houden. Per 1 januari 2022 krijgen we twee praktijken in 

eigendom. Die bemannen we, met als doel ze aantrekkelijk te maken voor opvolging. Je kunt niet alle 

praktijken overnemen, maar willen wel kijken hoe we jonge huisartsen duidelijk maken dat werken in 

Twente ”onmeunig” leuk is!’

Als radertjes in een klok
‘Er is genoeg te doen dus, maar ik duik er met veel enthousiasme en met een lach in. Samen met alle 

medewerkers: van de schoonmaker tot en met de voorzitter van het bestuur en alles wat daartussenin 

zit. We zijn allemaal radertjes in dezelfde klok en als één radertje het niet meer doet of niet meer 

met plezier ronddraait, dan loopt de klok vast en komt hij stil te staan. Ik vind het belangrijk dat we 

met plezier en passie ons werk kunnen doen. En als je iets wilt veranderen, dan moet je het gewoon 

proberen; vaak lukt het dan ook. In Groningen zeggen ze dan “Nait soez’n, moar broez’n”, oftewel: niet 

lullen maar poetsen. Ik heb al gemerkt dat de mensen van SHT en THOON daar op dezelfde manier in 

staan. Ik wist vanaf de start dat ik van SHT en THOON een samengesteld gezin moest maken met twee 

kinderen die me beiden even lief zijn. De kunst is om te zorgen dat de kinderen dat merken, maar als 

je het echt zo voelt, gaat dat goedkomen. Ik vind het dan ook een voorrecht om dit werk met en voor 

de huisartsen te mogen doen.’

Raad van Afgevaardigden 2021
De Raad van Afgevaardigden trof elkaar vijf maal. Een daarvan was fysiek.  

Twee van de vergaderingen waren THOON-bijeenkomsten, drie samen  

met de afgevaardigden van SHT. Verder vonden twee digitale 

informatiebijeenkomsten plaats. 

Wilt u informatie over de genomen besluiten?  

Neem dan contact op met Y. Veekamp. 

RvA
20 leden

(vervolg interview Guus Bruins)

Gedeeld  
WOW-moment
Het afscheid van directeur  

Cees van Dijk was een prachtige 

dag. Met collega’s, bestuur en 

leden leerden we over apenstreken 

en vlooibehandelingen.
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Activiteiten Resultaat

Het persoonsgerichte 
gesprek onder de aandacht 
brengen en vormgeven

• Er is een visiedocument PGZ.
• Training positieve gezondheid bij verschillende praktijken  

gegeven.
• POH’s zijn geënthousiasmeerd over de PRISMA training voor 

diabetespatiënten.
• Tijdens de praktijkbezoeken van de consulenten komt 

persoonsgerichte zorg en het voeren van het andere gesprek 
regelmatig aan de orde: de meeste praktijken geven aan hier op hun 
manier mee bezig te zijn.

Inzet van eHealth Plan om zorgverleners te trainen en coachen met betrekking tot het 
ontwikkelen van digitale vaardigheden is ontwikkeld.

Meer tijd voor de patiënt Inventarisatie gedaan bij huisartsen middels interviews. Hiervan verslag 
geschreven en voor discussie op HAWeb geplaatst. Conclusie: zeer 
beperkte rol THOON, meer Kring activiteit. Wel vraagbaak zijn, inspireren 
en informatie delen.
Actie: inspiratiebijeenkomst met FEA gepland te organiseren.

Kwaliteit van zorg borgen • Groen licht voor pilot patiëntervaringsonderzoek in 2022. Qualizorg 
zal dit gaan uitvoeren. Plan van aanpak wordt gemaakt; praktijken 
zullen benaderd worden om mee te werken aan de pilot.

• Plan van aanpak spiegelinformatie bijeenkomsten goedgekeurd door 
achterban.

• De eerste pilot spiegelinformatie bijeenkomst staat ingepland voor 
medio januari 2022.

Deelname Nationale 
Diabetes Challenge (NDC)

De kick-off bijeenkomst van Samen14 is geweest. De groepen zullen 
voorjaar 2022 starten. Huisartsen en POH’ers zullen enthousiast 
gemaakt worden om door te verwijzen.

Verkennen 
integratie chronische 
zorgprogramma’s

• RvA ondersteunt het idee om met elkaar de weg richting toekomst 
chronische zorg te verkennen en gaandeweg tot een route te komen.

• RvA is akkoord gegaan met de eerste stap in de verkenning: het 
peilen van de beleving van de huidige en toekomstige situatie met 
betrekking tot de chronische zorg door middel van individuele 
interviews met een aantal huisartsen en POH’ers.

Chronische zorg

Deelname zorgprogramma’s 2021 2020
Aantal praktijken*  
aangesloten bij THOON 123 129

Deelname aan: Aantal patiënten Aantal patiënten

DM 100% 21.441 100% 21.018

CVRM 98% 44.247 98% 42.721

COPD 90% 3.519 87% 3.587

Osteoporose 61% 2.968 48% 2.646

Astma 54% 2.988 35% 2.073

Atriumfibrilleren 66% 3.492 59% 3.229

*praktijk-unieke AGB code

4



9THOON jaarverslag | 2021

Activiteiten Resultaat

Optimaliseren van lokale 
ouderenzorgnetwerken

81% van de huisartsenpraktijken binnen het adherentiegebied van 
THOON heeft integrale ouderenzorg opgezet waarvan 75% ook een 
kernteam heeft ingericht. Dat is een mooie ontwikkeling! Echter, de 
samenhang tussen de netwerken op plaatsniveau kan nog versterkt 
worden. Afgelopen jaar zijn -met subsidie van Zon Mw –en inzet van 
netwerktrekkers, drie bestaande netwerken in Enschede, Hengelo en 
Dinkelland aan de slag gegaan met de (door)ontwikkeling, versterking 
en professionalisering van hun netwerk, conform de methodiek van het 
dementienetwerk.

Flowchart Dementie Plan om zorgverleners te trainen en coachen met betrekking tot het 
ontwikkelen van digitale vaardigheden is ontwikkeld.

WZD (Wet Zorg en Dwang) THOON participeerde in een lerend netwerk. Praktijken zijn geschoold 
op de praktische uitvoering van de wettelijke verplichtingen krachtens 
de wet.

Vervolgzorg (ELV, 
observatiebedden)

THOON heeft in samenwerking met alle stakeholders in Twente een 
procesbeschrijving opnamebeleid voor huisarts/POH opgesteld.

ACP ( Advanced Care 
Planning)

THOON heeft twee (online) scholingen georganiseerd voor huisartsen 
over gespreksvoering en het gebruik van ondersteunende tools. 
Huisartsen zijn via nieuwsbrief en website geïnformeerd over 
(bijgestelde) regionale afspraken (tools en richtlijnen).

Ouderenzorg, samenhangende persoonsgerichte 
ondersteuning

Het GGZ Pluspakket is uitgebreid met meer modules e-health en werd daarnaast uitgebreid met extra 

uren inzet POH-GGZ. Drie extra praktijken besloten deel te gaan nemen aan ons Pluspakket. 

De samenwerking met de gemeentes Enschede en Hengelo inzake POH-Jeugd werd voortgezet. 

Ook de geïndiceerde preventie cursussen vonden ondanks corona plaats, meest digitaal. In totaal 

werden 24 cursussen aangeboden. 

GGZ

5

6
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Activiteiten Resultaat

Voortgang samenwerkingstraject 
dat is ingezet met SHT,  Kring en 
FEA bewaken en de achterban 
voortdurend informeren

Informeren van medewerkers van de verschillende 
organisaties.
Centraal Bestuur Twente is van start gegaan (naam is later 
veranderd in Huisartsen Zorg Twente (HZT)).
De eerste fase om te komen tot een regionaal scholingsbureau 
is ingezet.

Overlegstructuren JZOJP THOON is bestuurlijk vertegenwoordigd bij de stuurgroep 
‘Samen Werken aan Waarde’ van het MST en ‘Zorg voor 
Morgen’ van het ZGT. Daarnaast neemt THOON per thema 
deel aan regionale overlegtafels.
Drie projectideeën zijn ingebracht in de RvA (PHIZI, 
vrouwenspreekuur, COPD in beeld).

Hartfalen Programma is inhoudelijk gereed, samenwerkingsafspraken 
zijn vormgegeven. 45 POH’ers zijn geschoold. Flowcharts HF 
kwamen beschikbaar voor huisartsen.

Wondzorg Met de huisartsen van THOON, TAO-UA, ZGT, MST, FEA 
en thuiszorgorganisaties werden afspraken gemaakt over 
werkwijze, keuze van verbandmiddelen, overlegvormen en 
verwijzing in de keten.

Versterking samenwerking  
sociaal domein

De stuurgroep continuïteit organiseerde kennissessies 
tussen huisartsen en Twentse gemeenten over versterking 
samenwerking sociaal domein. 
THOON bereidde in opdracht van de stuurgroep continuïteit 
samen met FEA en ROSET een subsidieaanvraag pilot inzet 
maatschappelijk werker huisartsenpraktijk bij de provincie 
Overijssel voor.

Hagromanagement In afstemming met HZT de inzet hagromanagement 
voorbereid.

Oogzorg Steeds meer huisartsen verwezen naar de optometrist: een 
stijging van 55% doorverwezen patiënten

OSAsense Bij 39% van de verwezen patiënten kon OSAS worden 
uitgesloten.

ECMS Digitale ECMS bleek een goed fundament voor veilig zorg in de 
coronaperiode. Er was een toename van 15% ten opzichte van 
2020.

Vrouwenspreekuur Een nieuw project. De inzet van kaderhuisartsen uro-
gynaecologie in een deel van ons werkgebied kreeg vorm.

ECS Het aanbod gespecialiseerde schouderfysiotherapeut als extra 
verwijsmogelijkheid bij schouderklachten kreeg vorm.

Samenwerken in de regio en zorgvernieuwing7
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Activiteiten Resultaat

Draaiboeken continuïteit 
huisartsenzorg

Draaiboeken (ondersteuning bij tijdelijk praktijkbeheer, 
tijdelijke praktijkovername en praktijkstart) zijn geactualiseerd 
en beschikbaar voor huisartsen.

Tijdelijke ondersteuning 
praktijkbeheer in twee praktijken.

Continuïteit van patiëntenzorg waarborgen door 
ondersteuning bij tijdelijk praktijkbeheer. 

Inzet van de praktijkscan in 
vijf huisartsenpraktijken met 
achterstandspostcodegebieden.

De praktijkscan gaf de deelnemende praktijken inzicht in de 
praktijkvoering- en organisatie en de samenhang tussen alle 
onderdelen en de relatie tot achterstandsproblematiek. Door 
het doorvoeren van verbeterpunten kan de praktijkorganisatie 
efficiënter worden ingericht; dit kan bijdragen aan het vitaler 
maken van de praktijk. Een vitale praktijk kan het werkplezier 
bevorderen en is voor een startende huisarts aantrekkelijker 
om over te nemen.

THOON heeft een bijeenkomst 
georganiseerd voor startende en 
stoppende huisartsen.

“Starters en stoppers” ontmoetten elkaar. Elkaar leren kennen 
vergroot de kans op praktijkopvolging.

Twee (tijdelijke) praktijkovernames 
in voorbereiding.

Doel: binnen twee jaar na overname overdracht aan nieuwe 
praktijkhouder.

Opleiden twee PA’s (Physicians 
Assistants) door THOON/SHT

Een mooie bijdrage aan de continuïteit van de huisartsenzorg.

Continuïteit8

Het afgelopen jaar werd een informatieplan 

opgesteld voor de komende vijf jaar voor 

toekomstbestendige Twentse huisartsenzorg. 

Vijf verschillende programmalijnen werden 

hiervoor opgesteld. Onze CMIO, Marten Berghuis, 

organiseerde de scholing ‘Kijkje in de digitale 

keuken’. Deze werd goed bezocht en kreeg als 

waardering een mooie 8.

Ook het OPEN project kreeg aandacht in 2021. 

Huisartsen werden begeleid en regionale scholing 

over patiëntenportalen en PGO’s werd verzorgd. 

De regionale samenwerking in TWIINZ! kreeg 

verder gestalte en de podcast daarover werd 

gewaardeerd. Onze huisartsen werden via onze 

nieuwsbrief op de hoogte gehouden. 

Intern stelden we beleid op met betrekking tot 

informatiebeveiliging (NEN 7510).

Informatiemanagement
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‘Toen ik tien jaar oud was, viel er tijdens een turnwedstrijd iemand van de balk. “Is er 
ook in de dokter in de zaal?”, werd er geroepen. De vader van mijn vriendin stond op 
en ik dacht alleen maar: dat wil ik ook, mensen redden. Dat toekomstplan verdween 
jarenlang naar de achtergrond tot ik me na de havo hardop afvroeg of ik via het vwo 
naar de universiteit wilde. Mijn mentor reageerde daarop met de woorden: “Waarom 
niet?” Ik liet me overhalen en werd uiteindelijk ingeloot voor geneeskunde, maar het 
had ook zomaar een andere richting kunnen zijn. Ik vind heel veel leuk.’

Sinds 2004 is Karin praktijkhouder van De Driehoek, een huisartsenpraktijk in de Hengelose wijk Groot 

Driene. In de loop der jaren groeide De Driehoek gestaag en inmiddels telt de praktijk vijf huisartsen 

plus een huisarts in opleiding, en een PA in opleiding vanuit THOON en SHT. ‘Aan het begin van mijn 

studie wist ik zeker dat ik kinderarts zou worden. Maar gaandeweg ontdekte ik: het ziekenhuis is niet 

mijn wereld. Ik liep coschappen bij een huisarts en zag dat hij echt oog had voor de mensen die op zijn 

spreekuur kwamen. Toen wist ik: zo wil ik het ook. Wij kiezen er in onze praktijk bijvoorbeeld voor om 

relatief weinig patiënten per dokter te hebben en 15 minuten per consult uit te trekken in plaats van 10 

minuten. Dat geeft meer ruimte. Ik vind het belangrijk dat je aan het eind van de dag kunt zeggen dat 

je klaar bent met je werk, dat je een leuke dag hebt gehad omdat er tijd was voor een echt gesprek met 

je patiënten en voor het eten van een broodje tussen de middag terwijl je met je collega’s bijpraat. Tijd 

hebben is belangrijk. Daarom ben ik ook SCEN-arts geworden. Je hebt dan alle tijd om iemands verhaal te 

horen. Ik heb bovendien veel geleerd over de medische besluitvorming rondom euthanasie.’ 

Bestuurslid
‘Als praktijkhouder ben je ook ondernemer, je hebt een bedrijf te runnen. En dus hou je je bezig met 

dingen als jaarrekeningen en moet je altijd nadenken over de mogelijke consequenties van je keuzes. 

Toen THOON-bestuursvoorzitter Anneloes Richters mij vroeg toe te treden tot het bestuur, dacht ik eerst: 

Dat is niets voor mij. Maar ze liet me een periode meelopen en er valt veel te ontdekken. THOON is vele 

Interview

(verder)

‘Waarom wel? 
Waarom niet!’

Karin Arnold
huisarts en bestuurslid

9
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malen groter dan onze praktijk, hoe organiseren zij de dingen eigenlijk? Na 

een tijdje dacht ik: Waarom ook niet? En dus besloot ik eind 2021 alsnog JA te 

zeggen.’

Over vaccinaties, afstand en aio’s
‘In 2021 waren we vooral enorm druk met het toedienen van vaccinaties tegen 

COVID-19. Eerst moesten we bedenken hoe we dat gingen organiseren en vervolgens 

veranderde de minister steeds de regels en konden we de werkwijze weer aanpassen. Het was voor ons 

allemaal iets helemaal nieuws, het betekende extra werk en leverde hier en daar best wat frustratie op. 

Daar heb ik af en toe wel slecht van geslapen, maar uiteindelijk liep het en daar ben ik wel trots op. 

Ook de consulten en mijn visites als SCEN-arts moesten natuurlijk met de grootst mogelijke 

voorzichtigheid worden uitgevoerd. De meeste gesprekken deden we persoonlijk, maar op afstand. En 

wanneer ik als SCEN-arts bij iemand op bezoek ging, dan testte ik me altijd van tevoren. Wat hielp, was dat 

mijn collega’s in de praktijk er net zo relaxed instonden als ik. Dat scheelde een boel. En in overleg met de 

patiënt kwamen we er altijd uit. 

Een andere ontwikkeling in 2021 betreft de AIOS. Ik ben ook huisartsopleider en de huisartsenopvolging 

in onze regio is echt een punt van zorg. Gelukkig neemt in Twente het aantal huisartsen in opleiding weer 

toe. In maart 2021 startte er een groep van 13 aio’s; dat zijn er ook wel minder geweest. En de meeste 

AIOS die hier hun opleiding doen, willen vaak ook wel blijven. Dus dat biedt hoop!’

Niet wachten, maar doen
‘Wat mijn manier van werken typeert? Ik ben in mensen geïnteresseerd. Van de meeste mensen in mijn 

patiëntenbestand ben ik al 18 jaar hun huisarts. Dat persoonlijke, dat je al meer hebt meegemaakt met 

elkaar en dat ik er ben als ze me nodig hebben, dat vind ik mooi. Wat ook kenmerkend is voor mij is 

dat ik alles doe met 100% inzet. En: niet wachten, maar doen. Zo ben ik ook buiten het werk om. Ik doe 

vrijwilligerswerk bij de zwemclub, zwem inmiddels zelf ook weer – ik was vroeger wedstrijdzwemmer – en 

we zijn met de kinderen de hele wereld al rond geweest. Waarom wachten tot je met pensioen gaat om te 

doen wat je leuk vindt? Als het kan, doen we het gewoon nu. Ik bedoel… waarom niet?’

In overleg met de 
patiënt kwamen  

we er altijd uit.

Kwaliteitsbeleid kreeg in 2021 meer 

vorm. Een basisplan werd opgesteld van 

waaruit verschillende activiteiten die tot 

kwaliteitsverbetering moeten leiden kunnen 

worden ontwikkeld. 

De volgende ontwikkelingen en activiteiten 

vonden plaats: 

• Voorbereiding documentatiesysteem in Corpio.

• Plan gemaakt voor patiëntervaringsonderzoek 

chronische zorg.

• Plan gemaakt voor spiegelinformatie-

bijeenkomsten met hagro’s.

• Voorstel gemaakt om te komen tot een 

regionaal scholingsbureau.

• Plan opgesteld om te komen tot regionale 

NPA certificering, te beginnen met zorggroep 

certificering. 

• Interviews met huisartsen en POH’s om te leren 

welke verwachtingen en behoeften zij voor de 

toekomst van de chronische zorg hebben.

Kwaliteit10



11 Patiëntenraad / cliëntenraad
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Projectontwikkeling 
praktijkhuisvesting
In 2021 gaven we vastgoedadvies aan THOON 

leden over onder andere het samenbrengen van 

huisartsen voor de ontwikkeling van een nieuw 

gezondheidscentrum in Enschede Zuid. Ook werden 

verkennende gesprekken gevoerd met huisartsen in 

het centrum van Enschede om hun mogelijkheden 

te verkennen. Verder onderhielden wij contacten 

met de gemeenten Enschede en Hengelo over 

maatschappelijk vastgoed.

Klachtenprocedure

Wij hebben een klachtenregeling 

en zijn aangesloten bij het 

Klachtenpunt Huisartsenzorg 

Twente en de Stichting Klachten en 

Geschillen Eerstelijnszorg. In 2021 

ontvingen wij geen klachten. 

Samenstelling
Jan Dreteler - voorzitter

Harm Pol

Trudeke Kappert

Rolf van de Walle

Ondersteuning: Charles de Vries (NCZ)

Transitie
In 2021 vond de transitie plaats van 

patiëntenraad naar cliëntenraad.

20 april 2021: tekenmoment. Het eerste 

gezamenlijke orgaan van SHT-THOON is een feit.

Onderwerpen
• Corona

• Regioplan THOON

• Werven nieuwe leden

• Continuïteit huisartsenzorg

• Verandermanagement

• Voorgenomen fusie SHT-THOON

• Digitalisering patiëntenzorg

Patiëntenraad
3 

bijeenkomsten

Cliëntenraad
6 

bijeenkomsten

2021
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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 2021 hield het TNH zich onder andere bezig met: 
De Preferral studie die door samenwerking van onderzoekers en huisartsen kan gaan leiden tot een 

ondersteunende tool bij het verwijzen van mensen met chronische pijn naar de beste plek.

Onderzoekers en huisartsen werden samengebracht met als doel het verbeteren van de zorg in de 

huisartsenpraktijk.

Ontwikkelingen, activiteiten en projecten in 2021 vindt u op onze website.

Onderzoek

WOW-moment 
Mieke Wijnen, projectleider 

persoonsgerichte zorg:

Het positieve effect van de 
plusmodule atriumfibrilleren.  
Een voorbeeld van zinnige zorg  
op een eenvoudige manier.

13



Interview

 
Janneke, 
enthousiaste 
duizendpoot

Janneke Alberts
huisarts en kaderarts 
Eerstelijns Ouderenzorg in 
opleiding.

14
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Huisarts in de huisartsenpraktijk, kaderhuisarts in opleiding, huisarts voor de 
geestelijke gezondheidszorg en voor de avond-, nacht- en weekenddiensten 
in het verpleeghuis, en moeder van twee meiden van 3 en 5 jaar oud. Janneke 
Alberts actief en energiek noemen is een understatement. De basis van haar werk 
is haar functie als waarnemend huisarts bij huisartsenpraktijk ‘t Dijkhuis in Borne. 
De overige dagen en uren is ze te vinden bij THOON, Mediant, TMZ of schuift ze in 
de collegebanken van het LUMC. ‘Ik heb veel behoefte aan nieuwe impulsen en 
indrukken, dus stilstaan is gewoon geen optie. Ik wil graag bezig blijven met m’n 
eigen ontwikkeling.

Ouderenzorg
Janneke is sinds 2021 medisch adviseur ouderenzorg bij THOON. ‘Wat me verbaasd heeft binnen 

ouderenzorg is hoe afhankelijk je bent van je netwerkpartners. Maar ook hoeveel mensen op 

verschillende vlakken bezig zijn met ouderenzorg. Het zijn er veel meer dan waar ik me als 

waarnemend huisarts bewust van was. Veel leuke, goede initiatieven bereiken de huisarts dus niet. 

Daar heb ik veel van geleerd.

Bij THOON vorm ik een duo met Jolande (Huizinga), zij is praktijkverpleegkundige ouderenzorg. 

Samen werken we eraan de kwaliteit van ouderenzorg binnen huisartspraktijken een impuls te geven. 

Bijvoorbeeld door scholingen te organiseren, te participeren in werkgroepen en scherp te zijn op 

signalen bij huisartspraktijken. Het geeft me een goed gevoel een bijdrage te kunnen leveren aan de 

ouderenzorg in de regio. Als je echt iets wilt betekenen, dan moet je niet op je plek blijven zitten, maar 

in beweging komen.’

(verder)



(vervolg interview Janneke Alberts)
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Actueel in 2021: de naderende komst van de Wet zorg en dwang
‘In 2020 begon de overgangsfase van de Wet BOPZ naar de Wet zorg en dwang. Je merkt dat in de 

overgangsfase in 2021 nog veel gedacht werd: Dat komt straks wel. Begrijpelijk, gezien de tijdsdruk waar 

we allemaal mee te kampen hebben. De nieuwe wet schrijft voor dat je herhaaldelijk moet onderzoeken 

of je aanpak richting de patiënt versoepeld kan worden. Dat kost tijd en het zal vaak genoeg zo zijn dat de 

conclusie is: we laten het zo. Dat nodigt niet echt uit, maar we moeten ons er wel op voorbereiden dat dit 

soort evaluaties onderdeel gaan vormen van het standaard proces.’ 

Kwaliteitsimpulsen geven
‘Nog zo’n doorlopend project is het subsidietraject van ZonMw. Die kregen we 2020 en hebben we in 2020 

en 2021 gebruikt om de ouderenzorg in Denekamp, Hengelo en Enschede door te ontwikkelen.  

We participeren in heel veel werkgroepen: met verpleeghuizen, ziekenhuizen en psychiatrie, maar ook 

met gemeentes. De afstemming zoeken met al die organisaties in de regio maakt het helaas een log 

gebeuren. Maar ouderenzorg is netwerkzorg: alleen door met andere sociale partners samen te werken, 

bereik je echt iets.’

Je weg vinden in het ouderenlandschap
‘Verder hebben we in 2021 de Flowchart Dementie herontwikkeld en daar scholing over gegeven. Daar 

was veel animo voor en de scholing zelf viel in goede aarde. Ik vond het zelf een van de leukste dingen 

om te doen. Daarnaast zetten we het HA-web en onze wekelijkse nieuwsbrief in om informatie te 

verspreiden, bijvoorbeeld over hoe dat nou precies zit met die crisisbedden en hoe je zo’n bed regelt voor 

een van je patiënten. Alles bij elkaar hopen we dat het voor huisartsen zo makkelijker wordt de weg te 

vinden in het ouderenzorglandschap.’

En ontspan…
‘Of ik ook weleens niks doe? Ja hoor. Bij thuiskomt gaat eerst al mijn aandacht uit naar de kinderen, al het 

andere kan wachten tot ze naar bed zijn. En als ik daarna nog tijd over heb, ga ik lekker hardlopen. Een 

uurtje door het bos van Twickel en ik kom verfrist weer thuis.’

Ondersteuning in de huisartsenpraktijk

Personeel extern werkend Aantal 
werknemers

Uren inzet per week 
per zorggebied

Aantal  
praktijken

THOOZ / praktijkverpleegkundigen/ 
-ondersteuners 35 821 57

THOFAS / praktijkmanagement 8 167 28

THOON / secretariële ondersteuning 2 3 2

PA i.o 2 64 2

Totaal 42 1055 89
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Interview

28 uur per week buigt ze zich over cijfers, in de overige uren staat ze tussen de 
koeien. Letterlijk. Haar man heeft een melkveehouderij en met 80 koeien en 30-
40 stuks jongvee is er altijd wel wat te doen. Bovendien: buiten zijn is heerlijk, 
vindt Karin, managementadviseur financiën bij THOON. ‘Als geboren en getogen 
Hengeveldse is het platteland bekend terrein voor me, maar… cijfers zijn echt mijn 
ding. Ik zei vroeger al: “Ik wil Gerda worden.” Gerda was de boekhouder van het 
engineeringsbedrijf van mijn vader. Bij Gerda heb ik vele uurtjes doorgebracht.’

De blauwen
Karin heeft bij THOON een adviserende rol richting de bestuurder en een vooral informerende rol 

richting de Raad van Commissarissen en de Raad van Afgevaardigden. ‘Samen met Renate, Angela en 

Jan-Willem vorm ik de financiële afdeling. Wij zijn de blauwen, degenen die scherp zijn op ieder detail. 

Begrotingen moeten kloppen en is er achteraf een afwijking dan moeten analyses boven tafel halen 

hoe dat komt. Dan is een zakelijke, kritische blik een must. Ik weet nog goed dat ik hier in 2016 voor 

De brede blik van 
Karin Meutstege: 
‘1+1 is vaak 3’

(verder)

Karin Meutstege
managementadviseur financiën

15



(vervolg interview Karin Meutstege)
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het eerst naar binnenliep en ontdekte dat er op je werk ook tijd 

en ruimte kan zijn voor het persoonlijke. Dat is typisch de zorg: 

hard werken maar ook aandacht hebben voor elkaar. Hier werken 

mensen met een karakter en omgang die daarbij passen en dat 

bevalt me goed.’ 

2021 stond in het teken van…
‘2021 werd grotendeels in beslag genomen door de aanloop naar 

de fusie. Regelmatig kwam Cees van Dijk even binnenlopen: we 

hebben dit bedacht, we willen het zo vorm geven, wat vind jij? Ook 

de komst van Guus, onze nieuwe directeur-bestuurder, had effect op 

de financiële afdeling. Mijn taak bleef dezelfde als bij Cees, maar we moesten elkaar ook leren kennen: 

hoe werkt hij, hoe werken wij en hoe sluiten we op elkaar aan? Ik vind het heel belangrijk dat Guus op 

basis van de juiste financiële informatie zijn besluiten neemt. Ik probeer die informatie dan zo aan te 

leveren dat het past bij zijn manier van werken. Daarnaast waren er de terugkerende activiteiten van 

de financiële afdeling, waaronder het declareren van zorgtarieven, het uitbetalen van zorggelden aan 

huisartsen en ketenpartners, het opstellen van begrotingen, kwartaal- en jaarcijfers, het analyseren 

van afwijkingen en het onderhandelen over tarieven met de zorgverzekeraar. En we zijn bezig geweest 

met de voorbereidingen voor één regionaal scholingsbureau; ook daarin hebben we meegedacht.’

1 + 1 is vaak 3
‘Wat helpt in mijn werk is een brede blik. Als ik een kwestie moet analyseren, dan haal ik daar veel 

dingen bij. Ik kijk altijd verder dan het voor de hand liggende. Afwijkende resultaten hebben namelijk 

vrijwel nooit één oorzaak. Dus als ik bij een bepaalde kwestie één oorzaak kan aanwijzen die precies 

past, dan blijf ik alert en graaf ik verder. Het kan namelijk best zo zijn dat er ergens anders nog een 

plus en een min zitten. Zonder te graven mis je die. In de accountancy is 1 + 1 vaak 3.’ 

Die brede blik is een terugkerend thema bij Karin. Het maakt bijvoorbeeld ook dat ze zich goed kan 

verplaatsen in niet-financiële collega’s die maar wat blij zijn dat ze al die cijfers voor hen begrijpelijk 

weet te maken. En eenmaal thuis, aan het eind van de werkdag, maakt ze moeiteloos de switch 

naar het gezinsleven op het platteland. Dan komt de trompet tevoorschijn, trommelt ze mee met de 

drumoefeningen van haar achtjarige tweeling of neemt ze melkmonsters in de stal. ‘En dan ’s avonds 

marshmallows roosteren boven het vuur. Heerlijk.’

WOW-moment   
Wiyanti Nieuweweme, projectleider 

praktijkdienstverlening:

Tijdelijke praktijkovername 
en -beheer. Na grondige 
voorbereiding de eerste projecten 
kunnen opstarten. Een prachtige 
bijdrage aan de continuïteit van 
huisartsenzorg in Twente

‘Ik kijk altijd verder dan  
het voor de hand liggende’
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In 2021 vond een directeurswissel plaats. Ook werden voorbereidingen getroffen voor de aanstaande 

fusie in 2022. De vertrouwenspersoon werd een aantal keren door een medewerker benaderd. Dit 

werd tussen hen beiden goed afgerond.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim bleef ten opzichte van 2020 met 5,64% nagenoeg gelijk met 5,66% in 2021.  

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

1 januari 2022 1 januari 2021

Aantal FTE’s  
per functie

Aantal  
medewerkers FTE Aantal 

medewerkers FTE

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

Kaderhuisartsen/medisch 
adviseurs (freelance) 5 4

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

Secretariaat 5 3,7 5 3,7

Staf incl. 
consulent uren 19 12,9 18 11,8

Directie 1 1,0 1 1,0

Totaal 74 36,5 70 40,2

Personeel

16 Optimaliseren THOON organisatie
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Balans per 31 december 2021

  31-12-2021  31-12-2020 
ACTIVA

Vaste activa    
Financiële vaste activa  4.297.849  4.164.763 
    
Som der vaste activa  4.297.849  4.164.763 
    
Vlottende activa    
Vorderingen  527  2.777 
    
Liquide middelen  143.207  139.779 
Som der vlottende activa  143.734  142.556 

  4.441.583  4.307.319 

PASSIVA

Verenigingsvermogen    
Vrij verenigingsvermogen 4.439.655  4.297.782  

  4.439.655  4.297.782 
    
Kortlopende schulden  1.928  9.537 

  4.441.583  4.307.319 

Winst-en-verliesrekening over 2021 
  2021  2020 

Bedrijfsopbrengsten  10.000  10.000 
Bedrijfskosten  2.964  4.296 
Bedrijfsresultaat  7.036  5.704 

Financiële baten en lasten   - 228    -198 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  6.808  5.506 

Vennootschapsbelasting  -1.020  -908 
   
Resultaat deelnemingen  133.085  397.229 

Nettoresultaat  138.873  401.827 

Jaarrekening
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