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VOORWOORD 

 
In het jaarplan 2014 schreef ik in het voorwoord dat het samengaan van ZEL en ELO naar verwachting veel 
zou opleveren voor de regio. Tevens schreef ik dat samenwerken binnen de eerste lijn en met andere lijnen 
beter ondersteund kan worden door een organisatie die zich richt op de volle breedte van de 
veranderingen die er op de eerste lijn afkomen. Die aanname is juist gebleken. Niet alleen vindt er intern 
kruisbestuiving plaats van kennis en kunde. Projecten en programma’s worden ook in toenemende mate 
vanuit eenzelfde opzet benaderd. We hebben daartoe rond de zomer met elkaar goed nagedacht over waar 
we voor zijn, wat we doen en hoe. Dit heeft nog meer  bijgedragen tot de vorming van de nieuwe 
Zorgorganisatie Eerste Lijn. In 2015 zetten we die lijn voort.   
 
Voor ons werk is de persoonsgerichte benadering in 2014 leidend geweest. In dit kader is ook nagedacht 
over hoe we onze achterban beter van dienst kunnen zijn. We hebben als uitgangspunten benoemd dat we 
de pro-actieve, praktische en professionele partner willen zijn voor de eerste lijn en intern, voor elkaar.  
 
Ondanks de soms tumultueuze tijd intern die het samengaan van twee organisaties nou eenmaal met zich 
meebrengt zijn de doelstellingen die we hebben geformuleerd in het jaarplan behaald. Dat is een groot 
compliment waard voor zowel de medewerkers van de ZEL als voor de eerstelijns zorgverleners die dit 
hebben weten te realiseren in een zorgveld dat door alle veranderingen flink onder druk staat. 
 
Sietske Herder, directeur - bestuurder 
Naaldwijk 2015 
 
Omzien en vooruit kijken 2014 
Het jaar 2014 kenmerkte zich door de opbouw van Zorgorganisatie Eerste Lijn. Als Raad van 
Commissarissen hebben we van nabij mee kunnen maken hoe dit verlopen is.  Twee organisaties in één 
organisatie integreren kost moeite en inspanning, maar geeft ook enorm veel kansen. Onder de structurele 
leiding van Sietske Herder en met inzet van alle medewerkers is er een duidelijk en werkzaam gebouw tot 
stand gekomen.  Wij als RvC zijn blij dat het ondersteunende en kwaliteit verbeterende werk in de eerste 
lijn zo kan continueren en verbeteren.  
 
Als Raad hebben wij naast  persoonlijke ondersteuning natuurlijk ook de gebruikelijke taken op ons 
genomen zoals het beoordelen van de inhoudelijke en financiële verslagen van 2014 en de plannen en 
begrotingen voor de toekomst. Het is duidelijk dat er accentverschuivingen zullen plaats vinden temeer 
daar de financiële vergoedingen in de toekomst zullen veranderen. Het is zaak hier tijdig op in te spelen en 
als ZEL flexibel mee om te gaan. 
 
‘Het roer moet om’ is een manifest dat op dit moment speelt bij de huisartsen , maar eigenlijk geldt deze 
slogan voor de gehele eerste lijn.  We zijn nu in de greep van de Mededingingswet, terwijl het concurrentie-
denken in de eerste lijn nauwelijks een rol speelt. Wij willen toch allen een optimale zorg waar de patiënt 
centraal staat en niet de structuren?  Wel willen we goede kwaliteit leveren en wat gezamenlijk gedaan kan 
worden ook met elkaar doen.  Daar is de ZEL de juiste partner voor en daar zal de ZEL zich ook de komende 
jaren op richten. 
 
Sietske Herder wensen we veel enthousiasme en energie toe om het mooie werk van de ZEL de komende 
jaren te leiden. En wij hopen dat u, in samenwerking met alle eerstelijns werkers en organisaties die daar 
mee te maken hebben, allen veel werkplezier zult hebben. 
  
Namens de Raad van Commissarissen  
Harm Spijker, voorzitter RvC 
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1. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE  

2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS 

 

Naam verslag leggende rechtspersoon Zorgorganisatie Eerste Lijn  

Adres Stokdijkkade 21a 

Postcode 2671 GX  

Plaats Naaldwijk 

Telefoonnummer Tel:0174 210440 

Fax Fax: 0174 631818 

Nummer Kamer van Koophandel 24436035 

E-mailadres secretariaat@zel.nl 

Internetpagina www.zel.nl  

 

2.2 STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE 

 
In 2014 is ELO opgenomen in de juridische structuur van de ZEL zoals die sinds 2009 bestaat. De BV ZRO 
(ZEL Regionale ondersteuning) is toegevoegd onder de Beheer BV.  
 

 
 
De aandeelhouders van de ZEL Beheer BV zijn de Stichting Phoenix en Huisartsen Coöperatie WSD.  
 
  

Aandeelhouders 

HC WSD en St. 
Phoenix

RvC

Beheer BV 

Directie 

Chronische zorg 
BV

Regionale 
Ondersteuning 

BV

Deskundigheid-
bevordering 

BV 

Ondersteuning 
BV 

http://www.zel.nl/
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Stichting Phoenix 
In de regio’s Delfland, Westland, Oostland en Nieuwe Waterweg Noord stimuleert de Stichting Phoenix al 
enkele jaren de regionale gezondheidszorg. De Onderlinge Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar 
(uitvoerder van de Zorgverzekeringswet) is bestuurlijk gelieerd aan de Stichting Phoenix. De stichting kan 
daardoor gebruik maken van de expertise van DSW. DSW en de Stichting Phoenix zijn twee financieel 
zelfstandige organisaties.  
 
HC WSD 
De Huisartsen Coöperatie Westland Schieland Delfland U.A. (HC WSD) is opgericht door de huisartsen in de 
regio met het doel te zorgen voor ondersteuning van huisartsenpraktijken en te streven naar kwaliteit 
verbeterende activiteiten. HC WSD heeft een bestuur van vier leden. Vier maal per jaar wordt een 
Algemene Leden Vergadering gehouden.  
 
De Raad van Commissarissen 
Het is de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen (RvC) om de grote lijnen van het beleid te 
bewaken.  
De samenstelling van de RvC was in 2014 als volgt:  

 één huisarts Voorzitter; 

 één afgevaardigde DSW;  

 één onafhankelijk lid; 

 één huisarts.  

In Bijlage 1 staan de leden van de RvC vermeld. 
 
De RvC heeft in 2014 vijf maal vergaderd. Dit is inclusief de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met 
voorafgaand het overleg tussen de RvC en de accountants. 
 
De agenda van de vergaderingen werd voorbereid door de voorzitter van de RvC samen met de algemeen 
directeur van de ZEL. De belangrijkste onderwerpen die tijdens de vergaderingen in 2014 aan de orde zijn 
gekomen, zijn: 

 Financiën ZEL; jaarrekening en begroting 

 Visieontwikkeling nieuwe organisatie en jaarplan ZEL 

 Voortgang fusie van voorheen ZEL en ELO 

 Ontwikkeling personeelsbeleid en inrichting functies 

 Ontbinding Stichting ZEL 
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2.3  ORGANOGRAM 

Binnen de ZEL is het management duaal vorm gegeven. Dit houdt in dat elke afdeling een algemeen 
coördinator en een medische coördinator heeft. Binnen de Chronische Zorg zijn meerdere medisch 
coördinatoren werkzaam, namelijk per keten-DBC een kaderarts. In de diverse werkgroepen zijn ruim 134 
werkgroep leden actief (twee derde daarvan is huisarts). In bijlage 1 staat een overzicht van de 
werkgroepen en werkgroep leden. Bij ZEL Regionale Ondersteuning is het management op onderdelen 
duaal ingericht.  
 

 
 
Kerngegevens 
Kernactiviteiten en nadere typering 
De ZEL stimuleert de eerste lijn en biedt ondersteuning om de kwaliteit van multidisciplinaire zorg te 
organiseren en te verbeteren. Daar samenwerking tussen zorgverleners daarbij onontbeerlijk is, biedt de 
ZEL tevens ondersteuning bij het stimuleren en aangaan van samenwerking tussen eerstelijns zorgverleners 
en met de nulde, tweede en derde lijn.  

Beroepsgroep Totaal 
Beroepsgroep Aantal zorgverleners  

Apothekers  74 

Diëtisten 54 

Fysiotherapeuten  468 

Huisartsen  235 

Logopedisten 82 

Oefentherapeuten 45 

POH-GGZ  50 

POH-S 113 

Psychologen 50 

Verloskundigen 46 

Totaal aantal zorgaanbieders 1.217 1.217 
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Personeel  
De ZEL had in 2014 23 medewerkers op contractbasis in dienst (in totaal 15,3 Fte), 4 medewerkers met een 
nul-uren contract, 6 medewerkers op basis van een ‘Overeenkomst van Opdracht’ en 1 medewerker op 
detacheringsbasis. 
 
Directie 
In 2014 bestond de directie uit de directeur-bestuurder, mevr. drs. S. de Witt – Herder.  
 
Doelstellingen 
De Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) is op 1 januari 2014 ontstaan uit het samengaan van de Zorggroep 
Eerste Lijn en ELO. Het jaar 2014 werd gekenmerkt door het neerzetten van onze nieuwe organisatie met 
een nieuwe structuur en een gezamenlijke missie en visie. Het samengaan werpt nu al mooie vruchten af.  
 
De doelstelling van de ZEL in 2014 was: 
De ZEL is er voor alle eerstelijnszorgverleners in de regio DWO en NWN. Wij faciliteren hen om kwalitatief 
hoogwaardige geïntegreerde zorg te realiseren en landelijke en regionale ontwikkelingen naar hun praktijk 
te vertalen. 
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2. RESULTATEN 2014 

2.1   CHRONISCHE ZORG 

De uitgangspunten voor ketenzorg zijn: 
1. Van kwalitatief hoog niveau en evidence based; 
2. Multidisciplinair, partners in de regio kennen en versterken elkaar; 
3. Lokaal waar mogelijk, regionaal waar het moet; 
4. Gericht op zelfmanagement van de patiënt; 
5. Zo doelmatig mogelijk. 

 
Op basis van deze uitgangspunten wil de ZEL Chronische Zorg praktijken faciliteren een 
toekomstbestendige zorg voor chronische zieke patiënten in de regio te borgen en verbeteren. De 
uitgangspunten hangen met elkaar samen. Door op elk onderdeel te verbeteren wordt de zorg op alle 
fronten beter. 
 
De ketenzorg is toe aan een volgende stap. Deze ontwikkelt zich door van een ziektespecifieke benadering 
in aparte ketens tot een generalistische en multidisciplinaire benadering gericht op zelfmanagement van de 
patiënt. De verschillende ketens zijn daarin in opzet grotendeels gelijk aan elkaar.  
 
Evalueren van de kwaliteit van zorg en papieren visitatie 
N.a.v. de papieren visitaties zijn de praktijken niet opnieuw geclassificeerd. In plaats hiervan is er een 
beoordeling gekomen of praktijken wel of niet “ aan de basiseisen” voldoet. Praktijken die niet aan de 
basiseis voldoen ( en degenen die in het oude systeem een Classificatie C of D kregen of “ geen 
classificatie”)  zullen  in 2015 op de werkplek zelf gevisiteerd worden door de visitatiecie. 
 
Blik op de toekomst 
Het meten van kwaliteit van zorg zal principieel anders worden. Er zal minder waarde worden gehecht aan 
de indicatoren zoals die jaarlijks ( of zelfs 2x per jaar) door IPCI uitgespoeld worden. Steeds meer praktijken 
zullen hun registratie in een KIS gaan invoeren. Dit past in de trend om instrumenten te ontwikkelen 
waarmee  de kwaliteit van zorg gemonitord kan worden en waarbij de individuele patiënt meer centraal 
komt te staan.  
 
 

Kerngegevens 2013 Chronische Zorg 2014 2013 2012 2011 

Aantal inwoners in het  gebied DWO-
NWN1 

448.015 449.606 448.118 443.803 

 

 

2.1.1 KETEN INDICATOREN 

 
Interpretatie indicatoren Diabetes Mellitus 2014 
In 2014 (peildatum 01-01-2015) namen 103 praktijken met in totaal 14.990 DM patiënten deel aan de 
keten-DBC Diabetes Mellitus.  

De prevalentie van Diabetes Mellitus (type 1 en type 2) in de deelnemende praktijken, was in 2014 met 5,7 
vrijwel gelijk aan de prevalentie in 2013. Ruim 91% van deze diabetes populatie wordt gevormd door  type 
2 diabeten. Dit percentage is hetzelfde gebleven als in  2013. Van deze type 2 diabeten was, net als in 2013, 

                                                 

1 Dit is de actieve populatie, dat wil zeggen de populatie waarover IPCI (Interdisciplinary Processing of Clinical 

Information, ontwikkeld vanuit de vakgroep Medische Informatica aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam) heeft 

uitgespoeld.  
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ongeveer 10% onder behandeling van de specialist Het percentage van de diabetes type 2 populatie dat  in 
2014 in zorg was bij de huisarts is met 3% toegenomen: van  78,8% in 2013 naar 81,9% in 2014.  

De waarden van de in 2014 geregistreerde indicatoren laten t.o.v. de in 2013 geregistreerde waarden geen 
opvallende verschillen zien. De uitkomst van de ketenzorg DM in de ZEL praktijken toont  een stabiele 
continuïteit in de waarden van de belangrijkste parameters zoals HbA1c en bloeddruk en gebruik van 
bloedglucose verlagende medicatie.  

Op basis van de toenmalige adviezen uit de NHG standaard Diabetes mellitus werd tot 2013 de indicator 
LDL-cholesterol binnen de keten-DBC DM jaarlijks bepaald en geregistreerd. Sinds de herziening van de 
NHG standaard diabetes mellitus in 2013 wordt voor de indicatiestelling voor behandeling en voor controle 
van hoge bloeddruk en afwijkend vetspectrum verwezen naar de NHG standaard cardiovasculair 
risicomanagement. Deze in 2012 herziene standaard vermeldt over de controle van het LDL cholesterol dat 
het LDL- cholesterol  in de instelfase en 3-maandelijks bepaald dient te worden en daarna alleen bij 
wijzigingen (of controle) van het risicoprofiel. Over de indicator lipiden verlagende medicatie is consensus 
dat lipiden verlagende medicatie  aan iedere diabeet aangeboden mag/moet worden, ongeacht  de 
uitgangswaarde van het LDL van een patiënt. De Werk Groep Diabetes Mellitus (WGDM) heeft er daarom 
voor gekozen om de indicator "LDL gemeten" te vervangen door " gebruik lipiden verlagende medicatie” . 
Deze indicator laat zien dat het percentage patiënten dat lipiden verlagende medicatie gebuikt de 
laatste  jaren geleidelijk toeneemt: van 67,4% in 2013 naar 68,7 % in 2014, een stijging van 1,3%". 

Het percentage patiënten bij wie de SIMM’S classificatie, een belangrijke parameter voor dreigend 
vaatlijden aan de voeten, werd  vastgelegd, nam in 2014 met 3,2% toe t.o.v.  2013 Het aantal DM 
ketenzorgpatiënten dat een voetcontrole onderging steeg van 72,6% in 2013 naar 74,2 % in 2014.  

Interpretatie indicatoren COPD 2014 
De prevalentie van COPD in de aan de keten DBC COPD deelnemende praktijken is met 2,1% stabiel 
gebleven. In 2014 namen 89 praktijken met ruim 4.000 COPD patiënten deel aan keten-DBC COPD. Een 
opvallende bevinding is dat bij gelijkblijvende prevalentie van COPD  het percentage patiënten dat bij de 
specialist onder behandeling is in 2014 met 2,8% is toegenomen t.o.v. 2013. Gelijktijdig is het percentage 
patiënten dat onder behandeling is in de eerste lijn (keten DBC COPD) ook toegenomen van 52,8% in 2013 
naar 54,2% in 2014, een toename van 1,4%. Dit is naar alle waarschijnlijkheid toe te schrijven aan de betere 
registratie van de indicator hoofdbehandelaar. De IPCI cijfers laten nog steeds een gestage verbetering zien 
in de registratie van  COPD indicatoren ten opzichte van eerdere jaren. Zo is de ziektelast in 2014 bij 54% 
van de COPD-patiënten vastgelegd. Dit is vergeleken met  de vastlegging van de ziektelast bij 45% van 
COPD-de patiënten in 2013 een registratie toename van 9%. 
 
Het afgelopen jaar hebben we specifiek op ziektelast extra inspanning geleverd. Praktijken die  minder dan 
50% scoorden op deze indicator, kregen een brief toegestuurd met extra uitleg over ziektelast en hoe het 
gebruik van ziektelast in de praktijk verbeterd kan worden. Praktijken die bij deze indicator een 0% score 
hadden, zijn benaderd door een longverpleegkundige. Hierbij is de longverpleegkundige naar de praktijk 
gegaan om te helpen bij de invoeren van het meten en registreren van de indicator ziektelast. 
Omdat ook de indicatoren van praktijken die recent aan de keten-DBC zijn gaan deelnemen onderdeel 
uitmaken van het percentage geregistreerde ziektelast komt de grootte van het effect van de interventie 
die we in de zomer van 2014 op ziektelast hebben ingezet, slechts deels tot uiting in de toename van het 
percentage geregistreerde ziektelast. Het effect van deze interventie  wordt naar verwachting pas echt 
zichtbaar in de cijfers over 2015. 
Verder hebben we ingezet op uitleg van  het belang van exacerbaties en het registreren daarvan als 
meetwaarde.  Exacerbaties (of longaanvallen, zoals de huidige benaming is) zijn de belangrijkste factor voor 
de mate van ziektelast die iemand ervaart. In scholingen, spiegelbijeenkomsten en het Zorgbulletin  is 
geadviseerd hoe en wanneer je deze meetwaarde moet registreren. Met de landelijke uitrol van het 
zorgpad “COPD longaanval”,  zal het belang van het registreren van exacerbaties de komende jaren nog 
meer aandacht krijgen. De uitkomst op groepsniveau van deze indicator is nu nog geen goede maat voor 
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geleverde zorg, maar slechts een weergave van het bewust omgaan met een exacerbatie door de 
zorgverlener. Pas indien alle zorgverleners altijd de zich voordoende exacerbaties als meetwaarde 
vastleggen,  kan op groepsniveau een uitspraak gedaan worden over de geleverde zorg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretatie indicatoren HVZ 2014 
In 2014 namen 88 praktijken met 4.460 HVZ patiënten deel aan de keten-DBC HVZ.  
Er is sprake van een minimale stijging (0,2%) van het totaal aantal HVZ patiënten. Het percentage patiënten 
waarvan het hoofdbehandelaarschap bekend is, is zowel bij huisarts als bij specialist, is gestegen met resp. 
1,4 en 4,3%. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een betere registratie van het hoofdbehandelaarschap 
door de deelnemende praktijken. Ook het percentage patiënten waarvan de huisarts hoofdbehandelaar is 
en is opgenomen in het zorgprogramma is gestegen met 1,2% en telt nu 4096 patiënten.  
 
Verder valt op dat de bloeddruk over het geheel beter gereguleerd lijkt te zijn. Het aantal HVZ patiënten 
met een systolische bloeddruk onder de 140 is met 3,6% gestegen en het aantal HVZ patiënten met een 
systolische bloeddruk boven de 140 die antihypertensiva gebruiken is met 1,7% gedaald. 
Het LDL cholesterol is bij 90% van de HVZ patiënten bepaald, dat is 4,4% meer dan het jaar ervoor. Ook het 
aantal patiënten met een verhoogd LDL (>2,5) en daarvoor geen cholesterolverlagend medicijn gebuikt is 
met 2,6% gestegen.  
 
Op het gebied van leefstijl-indicatoren, een zeer belangrijk onderdeel in de preventie van nieuwe HVZ, is er 
over het geheel een duidelijk stijgende lijn zichtbaar.  
Het aantal patiënten waarvan de rookstatus bekend is en het stop-rook-advies gegeven is met resp. 6,6 en 
9,8% gestegen.  
Ook op het gebied van beweging en voeding is er een duidelijke verbetering. Dit geldt voor zowel de 
controle (beweging +9,9%, voeding +4,4%) als op leefstijladvies dat gegeven wordt (bewegingsadvies 
+13,7%, voedingsadvies  +14,4%) 
 
De registratie van het aantal patiënten binnen het zorgprogramma HVZ met huisarts als hoofdbehandelaar 
die multidisciplinair verwezen zijn, is met 0,8 % erg laag. Dit kan te maken hebben met de manier hoe dit in 
de verschillende behandelprotocollen van de verschillende HISsen wordt geregistreerd.  
Kijkend naar de landelijke cijfers van Ineen*, zijn er geen grote verschillen in de indicatoren voor HVZ 
secundaire preventie, ten opzichte van de andere zorggroepen en liggen de percentages veelal rond de 
mediaan.  
 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

COPD-prevalentie 2,3 2,5 2,1 2,1 2,1 2,1 

COPD Eerste lijn 85 83 85 76 55 55 

COPD 1e lijn in zorgprogramma     53 57 

Recente rookstatus 23 42 60 70 77 81 

Roker 38 46 42 47 42 42 

Recent SMR advies 0 50 70 77 76 80 

BMI 27 40 49 61 70 73 

Inhalatie techniek 0 8 18 36 55 59 

Spirometrie 16 27 32 53 55 58 

MRC of CCQ 1 12 28 47 59 62 

Beweging 7 17 33 52 64 65 

GOLD 14 26 54 79 86 89 

Ziektelast   0 29 45 54 

Twee of meer exacerbaties     2 2 
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* Op moment van schrijven zijn de cijfers van ineen van 2014 nog niet beschikbaar. Het betreft hier dan ook 
cijfers van Ineen van 2013.  

2.1.2 BELEIDSRESULTATEN DM 

Doelstelling:  
De ZEL wil op de DM keten een verbetering van de zorg bereiken door op een aantal indicatoren die van 
grote invloed zijn op de kwaliteit van zorg en de kosten van zorg, een verbetering te realiseren. Het gaat 
hierbij om de indicatoren: Controle voeten op basis van Simm’s classificatie, fundusfotografie, % ingevulde 
individuele Zorgplannen (in het KIS) 
 
In 2013 is de expertgroep DM ( met leden van de ZEL en internisten uit beide ziekenhuizen: Vlietland 
Ziekenhuis en Reinier de Graaf) van start gegaan  om de Landelijke Transmurale Afspraken (LTA) te 
bespreken en deze te transformeren naar een RTA (Regionale Transmurale Afspraken). In het voorjaar van  
2014 zijn deze RTA afgerond. Om de betrokken zorgverleners te informeren en te zorgen dat de afspraken 
worden geïmplementeerd, heeft de kaderarts een feuilleton geschreven.  Dit feuilleton is in 5 delen in het 
ZorgBulletin verschenen.  
 
In 2014 is in het kader van DM een Langerhanscursus over de nieuwe NHG-standaard georganiseerd en een 
avond over voetonderzoek bij diabeten. Tevens werd in samenwerking met Lilly, een insulinecursus voor 
gevorderden ontwikkeld en ontwikkelde de kaderarts DM van de ZEL een cursusavond over de nieuwe 
NHG-standaard. De reden om de cursusavond NHG standaard zelf te ontwikkelen was omdat de ZEL de 
groep wilde bedienen die deze cursus nog niet had gevolgd.  
 
Om fundusfoto’s dichter bij de patiënt aan te kunnen bieden is er een voorziening getroffen voor 
fundusfoto’s in Maassluis. 
 
Tevens zijn de afspraken rondom de voetzorg voor diabetespatiënten afgestemd met pedicures, 
podotherapeuten en beide ziekenhuizen. Deze zijn te vinden op de ZEL website 
 

2.1.3 BELEIDSRESULTATEN COPD 

In 2014 waren de doelstellingen voor COPD: 
1. Het verbeteren en borgen van de regionale kwaliteit van zorg aan COPD-patiënten.  
2. Het procentueel verhogen van de registratie van exacerbatie (1) en de ziektelast (2) door 

huisartsen. Door middel van de registratie kan de kwaliteit worden gemeten en waar nodig 
bijgestuurd worden. Als de registratie, met name van de ziektelast, op orde is, is dit een begin voor 
stepped care en dus voor een regierol voor de patiënt m.b.t. zijn/haar gezondheid  

3. Longverpleegkundigen een structurele rol geven bij de zorg voor palliatieve patiënten, 
gepositioneerd tussen ziekenhuis en huisarts (3) = substitutie. Hiermee wordt de zorg voor deze 
patiënten beter omdat de schotten rondom de behandeling van de patiënt worden weggenomen 
(een aanspreekpunt, eenduidige informatie). 

 
Doelstellingen 1 en 2 zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het verhogen van de kwaliteit 
bereik je onder anderen door te sturen op de inhoud van kwaliteit van zorg. De middelen die wij gebruiken 
zijn visitaties, scholingen en het meten van de bestaande kwaliteit. 
 
De visitatiecyclus voor 2015 is qua systematiek gelijkgesteld aan de visitaties voor diabetes en CVRM.  
In 2014 werden voor het eerst spiegelbijeenkomsten op het gebied van COPD georganiseerd voor A-
praktijken. De focus voor deze bijeenkomsten lag, behalve op het uitwisselen van ervaringen en het 
vergelijken van de IPCI cijfers, ook op het belang van exacerbaties. Hiermee werd doelstelling 2 ook 
ondersteund. De bijeenkomsten werden beide hoog gewaardeerd.  
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Startende praktijken en praktijken die niet voldeden aan de basiseisen kregen ondersteuning door middel 
van het COPD Implementatie Traject (CIT). Er zijn tien CIT’s opgestart waarvan er drie zijn afgerond in 2014. 
 
Naast de focus op de ondersteuning van praktijken, werd ook aandacht besteed aan de patiënt. Zo werden 
patiënten via het Longpunt d.m.v. een bijeenkomst (1 bijeenkomst in NWN en 1 in DWO) direct benaderd 
en geïnformeerd over hoe de COPD zorg in de regio is georganiseerd.  
 
Om het gebruik van de ziektelast te stimuleren hebben wij ons gericht op praktijken die  onvoldoende 
scoren op de indicator voor ziektelast. Zo kregen praktijken die <50% scoren op ziektelast een brief 
toegestuurd met extra uitleg over ziektelast en handvatten hoe je dit in de praktijk kan gebruiken. 
Praktijken die bij de ziektelast IPCI-cijfers een 0% score hadden, kregen uitleg van een longverpleegkundige 
over ziektelast en kregen advies over hoe zij het in de praktijk kunnen gaan toepassen. 
 
Om de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn te optimaliseren heeft de ZEL zich aangemeld voor 
het LAN-project Zorgpad exacerbatie in onze regio. Er waren 31 aanmeldingen, voor slechts 6 beschikbare 
plaatsen. Helaas zaten wij niet bij de uitgekozen regio’s. We blijven wel betrokken in 2015 bij de uitrol van 
dit zorgpad en gaan proberen om delen van het zorgpad uit te voeren. In 2018 zal het zorgpad landelijk 
worden uitgerold. 
 
De regionale protocollen Astma en COPD zijn aangepast en te vinden op de ZEL website 
 
De palliatieve COPD zorg is bij uitstek een gebied waarvoor tussen specialist en huisarts veel samenwerking 
is vereist, maar voor huisartsen is dit vaak maar een heel klein deel van de praktijkpopulatie (vaak maar 1 of 
2 patiënten per normpraktijk). Daarom heeft de werkgroep besloten er geen project van te maken maar de 
informatie te verwerken in de scholingen.  

2.1.4 BELEIDSRESULTATEN HVZ 

In 2014 heeft de ZEL zichzelf voor HVZ als doelstelling gesteld om geïnteresseerde praktijken te 
ondersteunen bij de implementatie van ketenzorg voor patiënten met een hartvaatziekte met als 
uiteindelijk doel, het aantal events op geaggregeerd niveau in de regio omlaag te brengen en de kwaliteit 
van leven van de patiënt te verhogen.  
 
Het HVZ  implementatie traject is bij 116 huisartsen (ongeveer 80) praktijken opgestart. In het kader van de 
HVZ keten zijn 12 nascholingen georganiseerd voor de aan de keten deelnemende praktijken.  Tevens zijn 
er 17 audits gedaan bij de pilotpraktijken. 
 
Er is een eerste aanzet gemaakt om de samenwerking met de specialisten neurologen, cardiologen, 
vaatchirurgen en vasculair internisten te verbeteren. Het ging hierbij vooral om verbeteringen in de 
verwijzingen van huisarts naar de 2e lijn en om de terugkoppeling vanuit de 2e lijn naar de 1e. Verder 
besprak de ZEL met bovengenoemde specialisten de zorgpaden en het zorgplan HVZ. Deze werden indien 
nodig aangepast n.a.v. deze besprekingen.  
 
Ook met de diëtisten is er een plan van aanpak gemaakt om de zorg voor wat betreft de diëtetiek in 
huisartsenpraktijken waar ketenzorg wordt geleverd te optimaliseren. Tevens heeft de ZEL de huisartsen 
geïnformeerd over wie ze kunnen benaderen voor diëtetiek en de wegen die daarvoor bewandeld moeten 
worden. 
 
In 2015 zullen concrete afspraken gemaakt die aan alle zorgverleners gecommuniceerd zullen worden en 
vervolgens geïmplementeerd worden. 
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2.1.5.  KEUZEMODULES  

In 2014 konden de huisartspraktijken voor het eerst gebruik maken van de mogelijkheid om naast de 

gebruikelijke ketenzorg-afspraken voor de huisartsenzorg deel te nemen aan maximaal twee van de drie 

keuzemodules. In een keuzemodule kregen de praktijken de ruimte en begeleiding om te werken aan een 

specifiek kwaliteit verbeterend onderwerp. De ZEL bood de volgende drie keuzemodules aan: 

1. Patiënttevredenheid  

2. Zelfmanagement (ondersteuning) in de praktijk 

3. Therapietrouw (samen met een apotheker) 

Voor elke keuzemodule waren voorwaarden opgesteld voor deelname. Het module bedrag werd 

uitsluitend aan de praktijken en zorgverleners uitgekeerd wanneer aan bepaalde voorwaarden, resultaten 

en uitkomsten werd voldaan.  

Keuzemodule Patiënttevredenheid 
Om ervaring op te doen met het meten van patiënttevredenheid heeft de ZEL in 2014 een pilot gestart. 
Hieraan namen 16 praktijken deel met 476 patiënten. De metingen zijn gedaan met tablets die de gegevens 
doorsturen naar een centrale database. Allereerst is er met de deelnemers de thema’s binnen het 
onderzoek geselecteerd. Gekozen is voor de tevredenheid over de inzet van de POH, de eenduidigheid in 
de communicatie tussen diverse zorgverleners, zelfmanagement en de diabeteszorg als geheel. 
 
De pilot toonde aan dat het op deze manier meten van patiënttevredenheid werkbaar is in de praktijk. 
Tevens geeft de enquête een redelijke mate van inzicht in de tevredenheid. 
Vooralsnog duiden de uitkomsten er op dat patiënten tevreden zijn over de diabeteszorg (gemiddelde 
score 9,2), zoals die geboden wordt vanuit de huisartsenpraktijken.  
 
Duidelijk werd ook dat de enquête geen grote verschillen tussen praktijken in beeld bracht, wat er samen 
met de gemiddeld hoge score op kan wijzen dat deze te algemeen is opgesteld om er informatie uit te 
halen die kan helpen de zorg te verbeteren. 
 
Keuzemodule Zelfmanagement  
Om te zorgen dat de praktijken de mogelijkheden van zelfmanagement ondersteuning voor de patiënt in de 

eigen praktijk kennen, is het afgelopen jaar gestart met de keuzemodule zelfmanagement. In 2014 hebben 

15 praktijken gekozen voor deze keuzemodule. Vanuit elke gemeente in de regio nam dit jaar een 

huisartsenpraktijk deel aan de keuzemodule zelfmanagement in de praktijk. Zeven praktijken zijn in het 

voorjaar gestart en acht in het najaar.  

In de module werd aandacht besteed aan alle elementen behorende bij zelfmanagementondersteuning 

met als doelstelling dat de deelnemende praktijken kennis en ervaring opdoen met de basisbeginselen van 

zelfmanagementondersteuning voor de patiënt.  

 
De module was als volgt opgebouwd: 

1. Z-scan (Zelfdiagnose Zelfmanagementondersteuning Zorgprofessional). Dit instrument is 

ontwikkeld door het Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement. Elke betrokken zorgverlener deed 

de scan. De resultaten van de zelfmanagementscans werden besproken tijdens de multidisciplinaire 

scholing. Tijdens de scholing werd een verbeterplan opgesteld. Na een half jaar, in 2015, wordt de 

zelfscan herhaald.  

2. Alle zorgverleners die meededen aan de module zelfmanagement werden uitgenodigd om deel te 

nemen aan de aanvullende scholingen op het gebied van zelfmanagement 

 De patiëntencoach 
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 Motiverende gesprekstechnieken 

 
Vanuit de resultaten van de keuzemodule is een handreiking “zelfmanagement bij beperkte 
gezondheidsvaardigheden” ontwikkeld in samenwerking met Vilans en huisartsenpraktijk Damzicht  
 
Tevens is in Maassluis in samenwerking met Zorgbelang Zuid een patiëntenpanel bijeenkomst 
georganiseerd om aan de hand van een spiegelgesprek inzicht te krijgen in de wensen van de patiënt ten 
aanzien van zelfmanagement ondersteuning. De spiegelbijeenkomst is een bruikbaar instrument om 
hiertoe in te zetten.   
 
Tenslotte is in 2014 door de Hagro Wateringen-Kwintsheul en De hoed Maassluis hebben een 
visiedocument op zelfmanagement geschreven.; 
 
Met een aantal koploper praktijken zal zelfmanagement verder worden uitgewerkt zodat in 2015 een 
vervolgmodule kan worden aangeboden voor nieuwe instromers en voor de gevorderde praktijken.  
 
Keuzemodule Therapietrouw  
ZEL en Zorggroep Eerste Lijn Apothekers (ZELA) hebben samen de keuzemodule therapietrouw voor nieuwe 
ketenpatiënten opgezet. Gebleken is dat van deze groep 50% na een jaar de voorgeschreven medicatie niet 
meer of niet op de juiste wijze inneemt.  

7 Samenwerkingsverbanden verdeeld over de regio (een samenwerkingsverband bestaat uit één of 

meerdere huisartsenpraktijken met één of meerdere apothekers) namen deel. Zij volgende gezamenlijk de 

scholing therapietrouw en werkten ook een plan uit om hier gezamenlijk verbetering in aan te brengen.  

 

De wijze waarop de samenwerkingsverbanden de informatie uitwisselden en met patienten in gesprek 

gingen verschilden zeer van elkaar. ZEL en ZELA bekijken of de meest bruikbare ingezet kunnen worden in 

de ketenzorg. 

2.1.6 ZELFMANAGEMENT EN LEEFSTIJL  

Zelfmanagement is een belangrijk onderdeel van de ketenzorg. Een patiënt die goed toegerust is om zelf 
zijn of haar ziekte te beheersen ervaart een betere kwaliteit van zorg en zal betere resultaten boeken. Het 
doel van zelfmanagement is om patiënten de mogelijkheid te bieden de regie te nemen in het eigen 
zorgproces. Daarbij wordt uitgegaan van de kracht en mogelijkheden van de patiënt: de patiënt neemt een 
actieve rol waar hij/zij dat wil en kan.  
 
Op het gebied van zelfmanagement werd samen met de werkgroepen van de verschillende ketens (DM, 

COPD, HVZ) aandacht besteed aan de lacunes op het gebied van zelfmanagementondersteuning binnen de 

ketens. Dit heeft geresulteerd in een aantal acties:  

- Het zorgplan HVZ werd herschreven vanuit het oogpunt van zelfmanagement ondersteuning; 

- In het zorgplan van COPD is een onderdeel zelfmanagement opgenomen; 

- De leefstijlroute kaarten zijn in 2014 weer herzien en aangepast zodat ze ook door de patiënt 

kunnen worden gebruikt; 

- De folder zelfmanagement is ontwikkeld en als test uitgezet in de praktijken.  

- Om de kennis en het draagvlak voor zelfmanagement onder de zorgverleners in de regio te 

vergroten is in 2014 om de zes weken een zelfmanagement katern toegevoegd aan het 

ZorgBulletin met updates, interessante links en een agenda met de zelfmanagement scholingen.  
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2.1.7 VISITATIES 

In juni 2014 is met de aanwezige huisartsen op de Huisartsen Vergadering van de ZEL gesproken over de 

visitaties, classificaties en kwaliteitstoetsing van de chronische zorg door de ZEL. Hier zijn door de 

huisartsen ook suggesties gedaan over hoe de ZEL hier in 2015 vorm aan kan geven. De conclusie was dat 

de voorkeur uitging naar het inzetten van een gezamenlijke regionale verantwoordelijkheid in een 

continuüm met de (0de) 2de (en 3de) lijn waarin gebruik wordt gemaakt van collegiale toetsing. Het 

benoemen van een ondergrens waaraan de zorg minimaal moet voldoen bij deelnemers aan de zorggroep 

werd hierin als voorwaarde genoemd.  

De visitatiecommissie en de werkgroepen DM, COPD en HVZ hebben een ondergrens/basiseis bepaald voor 

de kwaliteit van zorg die door een praktijk moet worden geleverd. Deze ondergrens is voor de drie ketens 

uniform opgesteld met daarnaast enkele keten specifieke elementen.  

Eind 2014 heeft de ZEL een nieuwe kwaliteitstoetsingsprocedure opgesteld die tevens bruikbaar is in het 

model voor persoonsgerichte zorg.  
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2.2   DESKUNDIGHEIDBEVORDERING 

Doelstelling 
De doelstelling van de ZEL voor deskundigheidbevordering is om het curriculum van de nascholingen verder 
te verbeteren en te verbreden. Dit wil de ZEL realiseren door het ontwikkelen van (para-) medisch 
inhoudelijke (keten)nascholingen, nascholingen op het gebied van methodische (multidisciplinaire) 
scholingen en het coördineren van een curriculum voor de brede eerste lijn.  
 
Kerngegevens 

Kerngegevens Deskundigheidbevordering  2014 2013 2012 2011 

Nascholingen voor huisartsen (de HVZ, COPD en DM 
nascholingen niet meegerekend) 

33 38 53[1] 39[2]  

Nascholingen voor POH’ers (de HVZ, COPD en DM 
nascholingen niet meegerekend) 

6 7 13 14 

Nascholingen voor doktersassistentes (de HVZ, COPD en 
DM nascholingen niet meegerekend) 

8 10 16 19 

Nascholingen in het kader van de keten-DBC Diabetes 10 12 7 8 

Nascholingen in het kader van de keten-DBC COPD 11 12 14 14 

Nascholingen in het kader van de keten-DBC HVZ 12 2 4 4  

Nascholingen in het kader van keuzemodules 11 nvt nvt nvt 

Nascholingen in het kader van Ouderenzorg 1 nvt nvt Nvt 

Nascholingen vanuit ZRO 11    

Totaal aantal deelnemers  1627 1346 1283 1115 

 
 
Het nascholingsaanbod ten opzichte van 2013 is met 21% toegenomen. In totaal hebben 1.627deelnemers 
de ZEL scholingen bezocht. De kwaliteit van de scholingen is gelijk gebleven. 
 
De ZEL staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en heeft daardoor een 
BTW vrijstelling voor het organiseren van nascholingen. Elke 4 jaar wordt de organisatie geauditeerd door 
het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) t.b.v. continuering van de registratie. In 2014 heeft 
deze audit plaatsgevonden en is de registratie van de ZEL tot juli 2018 verlengd.  
 
Het beleid rondom keten-nascholingen is gewijzigd. In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft de ZEL in 
2014 geen verplichte nascholingspunten voor alle huisartsen binnen een groepspraktijk gehanteerd. In 

                                                 
[1] In het aantal over 2012 zijn tien AED en negen DTO scholingen meegenomen.  
[2] De Eendaagse telt voor twee en de Tweedaagse voor vier nascholingen. 
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plaats daarvan werden huisartscoördinatoren benoemd die de verantwoordelijkheid kregen om de 
kwaliteit van de ketenzorg in de praktijk hoog te houden. Het wegvallen van de puntenverplichting en de 
verplichting voor het volgen van specifieke scholingen bleek nauwelijks tot geen effect te hebben op het 
aantal deelnemers aan de scholingen.  De niet-coördinatoren bleven de nascholingen bezoeken ondanks 
dat de verplichting wegviel.  
Het curriculum was ten gevolge van het wegvallen van het beleid van verplichte nascholingspunten, vooral 
gericht op het zorgdragen voor en/of continueren van het normatief vastgestelde basis kennisniveau. 
Tevens hebben de georganiseerde nascholingen bijgedragen aan de bevordering van implementatie van 
zorgstandaarden en regionale protocollen. Een voorbeeld daarvan waren de bijeenkomsten voor de 
voetzorg waarin de samenwerkafspraken tussen POH, (medisch) pedicure en podotherapeut werden 
belicht en tevens inhoudelijke informatie werd verstrekt over het vaststellen van de Simms classificatie.  
 
In 2014 heeft de ZEL de tweede verdieping van het kantoor in Naaldwijk ingericht als nascholingsruimte. 
Hierdoor is er meer grip op de kwaliteit van de scholingsruimte en catering. Ook was het daardoor mogelijk 
om de kosten bij de sterk toename van scholingen en deelnemers, niet het budget te laten overschrijden.  
 
Vanwege de fusie tussen de ZEL en ELO zijn de algemene voorwaarden voor scholingen opnieuw 
vastgesteld. Naast het feit dat de voorwaarden nu voor alle (multidisciplinaire) scholingen van kracht zijn, 
was aanpassing van de annuleringsvoorwaarden een andere belangrijke wijziging. De nieuwe voorwaarden 
zijn afgestemd met de HCWSD en gecommuniceerd aan de regio.  

2.3  REGIONALE ONDERSTEUNING  

2.3.1 INTEGRALE ZORG VOOR KWETSBARE OUDEREN 

De doelstelling van de ZEL op het gebied van de zorg voor kwetsbare ouderen was om in 2014 te komen tot 
een werkwijze voor geïntegreerde ouderenzorg vanuit de huisartsenpraktijk ten einde individuele 
problemen op het gebied van gezondheid, functioneren en verzorging beter in beeld te brengen en zo 
nodig, in overleg met de oudere, passende ondersteuning te bieden. De aanbieders van preventie, cure, 
care, wonen en welzijn werken hierin samen; de huisarts houdt de regie. Uiteindelijk is het doel om een 
actief multidisciplinair zorgnetwerk per patiënt te hebben waarin doelstellingen en onderlinge 
werkafspraken zijn gemaakt voor de doelgroep en de individuele patiënt waarbij sprake is van meervoudige 
complexe zorg. De patiënt participeert bij de doelstellingen. 

 
In samenwerking met de partijen uit zorg en welzijn in de geriatrische netwerken DWO en NWN is de 
gewenste werkwijze in de zorg voor kwetsbare ouderen beschreven. De betrokken partijen zijn: 

 Argos  

 Careyn  

 DSW  

 Huisartsen van de praktijken: Centrum Huisartsen Schiedam, Copenhaege, De Hoge Hoed, Het Anker, 
Huisartsenpraktijk Essellanden, Huisartsenpraktijk Smit-Warlé en de huisartsen mw. M. Ham en mw. F. de 
Witte.  

 Frankelandgroep 

 Gemeenten Maassluis en Westland  

 GGZ Delfland  

 Kubiek  

 LHV kring WSD  

 Participe  

 Pieter van Foreest  

 Reinier de Graaf  

 Seniorenwelzijn  

 Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker Nootdorp  

 Vitis  

 Vlietland ziekenhuis  



18 

 

 Welzijn Midden Delfland  

 Zonnehuisgroep Vlaardingen  

 Zorgorganisatie Eerste Lijn 
  

Tevens is afgestemd met ouderen:  

 Ouderenberaad DWO  

 Samenwerkende ouderenbonden Maassluis 

 
De samenwerking is vastgelegd in de handreiking ‘Persoonsgerichte zorg voor kwetsbare ouderen.’ 
Uitgangspunt was de ervaring zoals die in een aantal praktijken al vorm had gekregen en waarbij duidelijk 
werd dat huisarts, POH, wijkverpleegkundige en (indien mogelijk) welzijn een sterk team vormen om de 
kwetsbare oudere te ondersteunen. Tevens is gebruik gemaakt van ervaringen elders in het land. 
Op basis van de handreiking vond in 2014 de eerste startbijeenkomst plaats voor huisartsen en 
praktijkondersteuners.  
 
Voor 2015 een implementatieplan met multidisciplinaire scholingen ontwikkeld en zijn in de regio DWO 
door de bij de zorg voor kwetsbare ouderen betrokken organisaties reanimatie afspraken vastgelegd. 
 
Voor zowel de regio NWN als DWO is een subsidie toegekend vanuit het Nationaal Programma 
Ouderenzorg. 

2.3.2 WELZIJN OP RECEPT  

De hoofddoelstelling van het Welzijn op recept is het ontsluiten van het welzijnsaanbod en het oprichten 
van een netwerk rond mensen met psychosociale problematiek. 
 
In Delft zijn vanaf de start van de pilot tot eind 2014 40 patiënten verwezen naar de welzijnscoach van 
Participe Delft. Het grootste deel van de verwijzingen kwam van de deelnemende huisartsenpraktijken in 
de Vermeertoren en aan de Händellaan. Maar ook fysiotherapeuten, diëtistes en wijkverpleegkundigen 
hebben verwezen. De welzijnscoach heeft uiteindelijk 37 patiënten kunnen begeleiden naar een activiteit. 
Het gaat hier met name om activiteiten als wandelen, gezamenlijk sporten, koken, maar een aantal heeft 
ook een coachingstraject gedaan. Drie patiënten stroomden uiteindelijk niet in, enerzijds omdat er 
ernstiger problematiek was en anderzijds omdat er inmiddels betaald werk was gevonden. Twee groepen 
studenten van de Haagse Hogeschool zijn aan de slag gegaan met het maken van een business case. Doel is 
om te zien of door verwijzing naar een welzijnsactiviteit het aantal huisartsconsulten afneemt. De 
resultaten hiervan worden begin 2015 verwacht.  
 
In Westland was Welzijn op Recept een project waarin Vitis Welzijn, Huisartsenpraktijk De Watering, 
Huisartsenpraktijk Stokdijkkade en de ZEL samenwerkten aan het verbinden van zorg en welzijn. 
Zesentwintig patiënten zijn door de huisarts verwezen naar de welzijnsadviseur van Vitis. Zij 
inventariseerde de wensen en vragen van cliënten en zocht een passende oplossing. Dit heeft er toe geleid 
dat patiënten onder meer vrijwilligerswerk zijn gaan doen, zijn gaan sporten of een cursus zijn gaan volgen. 
In enkele situaties zijn vrijwilligers ingezet ter begeleiding van de patiënt. Bij één patiënt bleek te 
problematiek te groot voor de inzet van welzijn. Voor huisartsenpraktijken was het niet altijd eenvoudig 
patiënten te includeren. Om dit te vereenvoudigen zijn inclusiecriteria ontwikkeld. Gezien het positieve 
resultaat wordt beoogd het aantal praktijken dat samenwerkt met Vitis in 2015 te vergroten. 
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2.3.3  GGZ 

Binnen de GGZ is per 2014 met de invoering van de Basis GGZ veel veranderd. Doel van de invoering 
is patiënten die nu nog in de tweedelijns GGZ worden behandeld maar ook in de eerste lijn behandeld 
kunnen worden, zoveel mogelijk door de huisarts/POH GGZ of in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) te 
behandelen. Deze verplaatsing van zorg heeft een grote impact op de eerstelijns GGZ. Vergroting van de 
kennis van de eerstelijns zorgverleners over de GGZ, versterking van de positie van 
de POH GGZ, consultatie en e-mental health is een greep uit de veelheid aan thema’s die de transitie 
met zich meebrengt en waar de focus voor GGZ bij de ZEL lag in 2014. 
 
In 2014 is een verwijshulp binnen huisartsenpraktijken ontwikkeld.  

 

Verder is het Platform GGZ opgezet, Hierin heeft een vertegenwoordiging van de verschillende GGZ-
partijen in de regio zitting. Doel van het platform is om gezamenlijk de GGZ in de regio verder invulling te 
geven, afspraken met elkaar af te stemmen en het beleid gezamenlijk te borgen.  

De samenwerkingsafspraken zijn opgesteld en gecommuniceerd met de achterban.  

 

Tussen de ZEL, de Kring en GGZ Delfland en tussen de ZEL, Psyzorg Hoflanden en GGZ Delfand zijn 
samenwerkingsovereenkomsten getekend ten einde de kwaliteit van zorg voor GGZ patiënten te 
verbeteren  

 

Tevens is in 2014 een platform opgericht voor POH GGZ waarin zij kennis & ervaringen kunnen uitwisselen, 
actuele zaken bespreken met betrekking tot de functie, inhoudelijke thema’s bespreken en beleid 
ontwikkelen voor POH-GGZ.  

 

Andere activiteiten die in 2014 in het kader van GGZ zijn uitgevoerd door de ZEL zijn; begeleiding van 
praktijken die een aanvraag of een uitbreiding voor de module POH GGZ willen + informatieverstrekking, de 
jaarevaluatie POH GGZ voor DSW, het verrichten van onderzoek naar de mogelijkheden van e-mental 
health; het aanbod en de aanbieders. 

 

Bovendien zijn de mogelijkheden voor consultatie door HA of POH GGZ van een psycholoog of psychiater 
zijn in kaart gebracht. De zorggroep voor psychologen “Psyzorg Hoflanden” is in juni 2014 formeel 
opgericht. De vernieuwde zorgpaden Depressie, Angst en Alcohol voor huisartsenzorg en BGGZ zijn 
opgesteld. 

 
In 2015 zal de ZEL in samenwerking met de GGZ instanties in de regio zorgpaden opzetten. 
Tevens zal e-mental health in 2015 worden uitgerold.  
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2.3.4  WMO EN JEUGDZORG  

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor meer taken op het gebied van zorg en welzijn. Het sociale 
en zorgdomein veranderen ingrijpend. In het nieuwe zorgstelsel blijven mensen langer thuis wonen. Zorg en 
ondersteuning moeten dichtbij in de wijk georganiseerd worden. Dit heeft grote consequenties voor 
zorgverleners. De twee belangrijkste transities zijn de overheveling van AWBZ naar WMO waarbij gemeenten 
verantwoordelijk worden voor zorg aan huis (WMO), zorgverzekeraars voor medische zorg (ZVW) en de 
langdurige zorg blijft een taak van de overheid (AWBZ). Daarnaast is er de transitie jeugdzorg: gemeenten 
worden verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Om dit zo efficiënt mogelijk te organiseren is 
(nauwere) samenwerking tussen de eerste lijn en gemeenten noodzakelijk.  
 
In alle gemeente in het ZEL-werkgebied zijn werkgroepen opgezet van huisartsen, gemeenteambtenaren en 
een adviseur van ZEL. De vragen en behoeften bij de huisartsen zijn in beeld gebracht en er is per gemeente 
een overlegagenda opgesteld.  
Uit de bijeenkomsten tussen Huisartsen en gemeenten zijn per gemeente samenwerkingsafspraken 
uitgewerkt, waarin de samenwerking met de sociale wijkteams en/of jeugdteams is beschreven, en op 
sommige plekken vastgesteld. Er zijn verschillende samenwerkingsafspraken met de gemeenten binnen onze 
regio gemaakt. Op de ZEL website staat van elke gemeente het lokale beleid ten aanzien van de WMO en 
jeugdzorg.  

2.3.5  GEBOORTEZORG 

Doelstelling 
- In de verloskundige kringen is een visie op geïntegreerde geboortezorg ontwikkeld, zodat zij goed 

voorbereid participeren in het VSV en bij de ontwikkelingen van de moeder-kindcentra in de beide 
ziekenhuizen 

- Verloskundigen, medewerkers van CJG's/JGZ en kraamzorg maken en implementeren 
samenwerkingsafspraken over o.a. digitale communicatie en zijn geïnformeerd over actuele regionale 
ontwikkelingen. 
 

Beleidsresultaten 
Integrale geboortezorg heeft dit jaar nadrukkelijk op de agenda gestaan in de regio’s DWO en NWN. In de 
regio DWO werken verloskundigen en het RdGG met ondersteuning van een extern projectleider aan een 
structuur en werkwijze voor geïntegreerde geboortezorg. De ZEL is enkele malen betrokken geweest, met 
name gericht op het informeren van de verloskundigen, het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en het 
creëren van draagvlak.  
In 2013 startte ELO een traject met het VSV Delft, gericht op versterking van het VSV. Dit is opgegaan 
bovengenoemd project integrale geboortezorg. 

 

Ook in NWN is integrale geboortezorg een belangrijk onderwerp geworden binnen de praktijken en in 
samenwerking met het Vlietland ziekenhuis. De praktijken hebben met begeleiding van de ZEL een 
gezamenlijke visie ontwikkeld en besloten zich te verenigen, zodat zij zich als gesprekspartner in de regio 
beter kunnen profileren. De doelstelling van de gezamenlijke praktijken is gericht op het integrale 
geboortezorg, waarbij de vrouw het uitgangspunt is en zwangerschap en geboorte in principe een 
fysiologisch proces is. Zij doen dit bijvoorbeeld door te werken aan meer continuïteit tijdens de 
zwangerschap en geboorte en casemanagement. ZEL begeleidt zowel het proces van vereniging, als een 
deel van de inhoudelijke trajecten. 

Binnen het Platform geboortezorg, waarin eerstelijns partners elkaar ontmoeten, is in 2014 gewerkt aan 
digitale informatie-uitwisseling en zijn samenwerkingsafspraken gemaakt naar aanleiding van het 
document 'Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!' (september 2013 gepubliceerd 
door KNOV en ACTIZ). 
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Praktijken en CJG’s dragen nu allen veilig informatie over via Zorgmail. De inhoud van de overdracht is 
onderling afgestemd, op basis van de landelijke richtlijn. Doordat alle praktijken van  verloskundigen 
gebruik maken van Zorgmail is een infrastructuur beschikbaar waarmee zij met de huisartsenpraktijk 
kunnen communiceren.  

Partijen hebben scholingsplannen uitgewisseld en elkaar geïnformeerd over ontwikkelingen binnen hun 
vakgebied. 

Gezamenlijk is geïnventariseerd of het werken in kleinschalige kraamzorgteams te realiseren is, zodat 

kraamverzorgenden en verloskundigen elkaar beter kennen. Vooralsnog bleek dit lastig te organiseren. 

2.3.6  FAW-PROJECT SAMENWERKING HUISARTS EN WIJKVERPLEGING  

Maart 2013 gaf de Klankbordgroep van Fonds Achterstandswijken (FAW) Westland, Schieland Delfland 
opdracht aan Curenz en ELO (nu ZEL) voor een project om de samenwerking tussen huisartsen en 
wijkverpleging in deze regio te verbeteren. De doelen van dit project waren:  
 
Doel 1. Huisarts en wijkverpleegkundige (HA en WV) kennen elkaar persoonlijk, kennen elkaars werkwijze 
en hebben zicht op elkaars visie op de eerstelijnszorg. Aan het einde van de bijeenkomst weten ze: welke 
diensten de verschillende organisaties aan de patiënt/bewoner/klant bieden en door wie deze zorg 
geleverd wordt. Ze weten hoe ze op welk moment bereikbaar zijn. 
Doel 2. HA en WV hebben een beeld van wat ze voor elkaar kunnen betekenen in het leveren van 
wijkgerichte zorg aan de inwoners van hun werkgebied. Tijdens de bijeenkomst hebben ze minstens drie 
concrete ideeën daarover uitgewisseld. 
Doel 3. HA en WV die de samenwerking willen verbeteren hebben afspraken met elkaar gemaakt op het 
gebied van verbetering van de samenwerking. 
Doel 4. Een plan van aanpak op maat voor verbetering van de samenwerking aan partijen die hier verder 
invulling aan willen geven.  
 
De beoogde doelen zijn nagenoeg allemaal bereikt. Het project is in 2014 afgesloten. In alle gemeenten in 
de regio werden de voorbereidingen gestart voor onder meer het vormen van wijkteams, waarin de 
wijkverpleegkundige een belangrijke rol speelt. 
 
In dit traject zijn 7 groepen van huisartsen en wijkverpleegkundigen uit Delft, ’s Gravenzande en 
Vlaardingen begeleid. Elke groep heeft aangegeven met welke thuiszorgorganisatie zij de 
samenwerkingsafspraken wilde maken. Ter voorbereiding op de gezamenlijke bijeenkomst van de groep 
huisartsen met de wijkverpleegkundigen hebben de deelnemers een quick scan ingevuld ten aanzien van 
de huidige vorm van samenwerking. In de bijeenkomst zijn de resultaten van deze vragenlijst en een 
wijkscan met vraag & aanbod van zorg in de wijk gepresenteerd. Vervolgens hebben de deelnemers elkaars 
wensen ten aanzien van de samenwerking verkend. De begeleiders hebben hen reeds ontwikkelde 
praktijkvoorbeelden van eerstelijns zorgpaden laten zien. Daarna is de groep aan de slag gegaan met het 
maken van concrete samenwerkingsafspraken.  

2.4 ICT 

In 2013 hadden 62 normpraktijken het geïntegreerde Huisarts Informatie Systeem (HIS)/ Keten Informatie 
Systeem (KIS) Pamires aangeschaft. In 2014 werden dat er 74. De ZEL heeft zichzelf voor 2014 ten doel 
gesteld om de verdere uitrol van het HIS/KIS en KIS Pamires (nu CGM huisarts en CGM integraal) te 
begeleiden, niet alleen in de huisartsenpraktijken, maar in de brede eerste lijn. De verwachting is dat het 
gebruik van het KIS voor zorgverleners en patiënten in de hele regio een grote stap vooruit betekent. 
De HIS implementatie verliep helaas niet geheel vlekkeloos. De ZEL heeft daarom de benodigde actie 
ondernomen en die hebben ertoe geleid dat ontbrekende functionaliteiten alsnog zijn opgeleverd of in 
2015 zullen worden opgeleverd. Tevens is de bereikbaarheid van de helpdesk op verzoek van de ZEL 
verbeterd.  
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Wat betreft de HIS-KIS Koppeling wilde de ZEL dat de database van het HIS en het KIS altijd overeenkomen 
zodat er geen informatieverschillen of extra werk ontstaat. Het is in 2014 nog niet gelukt om de koppeling 
tot stand te brengen. Vanuit CGM is wel de harde toezegging gedaan dat vanaf de update in mei 2015 de 
continue synchronisatie tussen HIS en KIS functioneert. Na de update van CGM HIS en KIS zal de koppeling 
tussen CGM KIS en het HIS van praktijken die geen gebruik maken van het CGM HIS worden uitgerold.  
 
Tijdens de pilot in 3 praktijken bleek sprake van geslaagde gegevensoverdracht tussen het KIS 
van CGM en de niet-CGM HIS-en. 
 
Ter ondersteuning van de ouderenzorg is gekeken naar een geschikt pakket. In 2015 zal een pilot worden 
gedaan met Zorgverband. Deze software ondersteunt de asynchrone communicatie tussen zorgverleners 
onderling en tussen de patiënt, diens mantelzorger en de zorgverleners. 
 
Verder zijn in overleg met de regionale stuurgroep ICT voorbereidingen getroffen om de 
informatiebehoefte ten bate van regionale ketensamenwerking in kaart te brengen. DSW heeft voor dit 
project een subsidie ter beschikking gesteld.  
 
In 2015 zal de uitvoering plaatsvinden. Tevens zal invulling worden gegeven aan e-health voor de GGZ en 
zal het KIS in pilot vorm worden uitgerold naar paramedici. 
 

2.5  SAMENWERKING ZIEKENHUIZEN 

Dialoog met de ziekenhuizen 
Het Reinier de Graaf Ziekenhuis en het Vlietland Ziekenhuis zijn de twee ziekenhuizen waar het merendeel 
van de huisartsen in de regio het meest intensief mee samenwerkt. De ZEL heeft samen met de Kring WSD 
sinds 2010 met de Raad van Bestuur en de Medische Staf van het Vlietland Ziekenhuis en het Reinier de 
Graaf Ziekenhuis eens per kwartaal een overleg. De doelstelling van dit overleg is kwaliteitsverbetering in 
de gezondheidszorg in de regio door optimalisering van de samenwerking tussen 1e en 2e lijn en het 
kanaliseren van overlegstructuren binnen de samenwerking.  
Het overleg met de ziekenhuizen wordt per ziekenhuis voorbereid in een vooroverleg. Aan dit overleg 
nemen zes huisartsen uit de regio deel.  
 
Reinier de Graaf ziekenhuis 
In de bijeenkomsten in 2014 zijn de volgende thema’s besproken 

- Verandering in de financiering van de zorg en de mogelijke effecten op de samenwerking 

- De fusie van het Reinier de Graaf Gasthuis en het Haga ziekenhuis is een terugkerend 
onderwerp. De mogelijke effecten hiervan voor de huisarts en de transmurale samenwerking 
worden hierin bewaakt. 

- Het is van de belang dat de juiste zorg op de juiste plaats wordt gegeven. In de chronische zorg 
wordt dit door de ZEL en het RdGG al uitgewerkt. In het overleg is geanalyseerd hoe dit ook op 
andere gebieden gerealiseerd kan worden. In 2015 is dit een belangrijk onderwerp in het 
overleg tussen de ZEL, de Kring, de zorgverzekeraar en de ziekenhuizen 

In september 2014 hebben de ZEL en het RdGG een visiebijeenkomst gehouden. Aanleiding was een 
veelheid aan samenwerkingsinitiatieven is, zonder eenduidig gedragen visie. Men is uitgegaan van de 
missies  van de ZEL en het RdGG.  Daaruit is de gezamenlijke visie op samenwerken geformuleerd: Onze 
gemeenschappelijke visie op samenwerking is dat wij in de regio met zorg voor de patiënt en elkaar, zorg 
verlenen. Dit betekent dat wij de patiënt zo soepel mogelijk door het gehele zorgproces laten lopen waarbij 
de meest optimale zorg (juiste zorg op de juiste plaats) verleend wordt en waarbij zowel de patiënt als de 
betrokken zorgverleners steeds op de hoogte zijn van elkaars rol/bijdrage in het zorgproces en de menselijke 
maat nooit uit het oog verloren wordt. 
Het Reinier zet naar aanleiding hiervan binnen haar eigen organisatie een Transmuraal Bureau op om tot 
een structurele planmatige aanpak te komen.  
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Vlietland ziekenhuis 
De volgende thema’s zijn in het overleg met het Vlietland Ziekenhuis aan de orde gekomen: 

 Intentieverklaring  eerstelijnsdiagnostiek:  Hierin is de intentie vastgelegd  dat het aanbod van 
diagnostiek zo veel mogelijk wordt  toegesneden op de wensen van de huisarts. 

 Fusietraject Vlietland ziekenhuis en het Sint Franciscus Gasthuis en de positie van de huisarts hierin. 
Er wordt in dit overleg vooral gekeken naar de gevolgen van de fusie voor de positie van de huisarts 
en diens patiënten in het zorgtraject en de gevolgen voor de patiënt en de transmurale 
samenwerking. De regionale transmurale parels worden als uitgangspunt gehanteerd. 

 Knelpunten op het gebied van ontslagprocedures, verwijsafspraken en terugrapportage hebben 
geleid tot verbeteracties in het Vlietland Ziekenhuis. Eén van de afspraken is dat de huisarts binnen 
24 uur na ontslag van de patiënt  de voorlopige ontslagbrief in bezit heeft. 

 Eind 2014 is Transmuraal Incidenten Melden (TIM) gerealiseerd. 

 De SEH en CHP hebben een gezamenlijke triage van de binnenlopers. In de nabije toekomst zal de 
samenwerking verder uitgebouwd worden. 

 Beleid inzake behandelbeperking. In het Vlietland ziekenhuis is een beleid voor behandelbeperking 
vastgesteld. Ook de huisartsen spelen hierin een belangrijke rol. In 2015 zal hierover  een 
gezamenlijk plan van aanpak opgesteld worden. 

3. INTERNE ORGANISATIE 

De Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) is op 1 januari 2014 ontstaan uit het samengaan van de Zorggroep 
Eerste Lijn en ELO. Het jaar 2014 werd gekenmerkt door het neerzetten van onze nieuwe organisatie met 
een nieuwe structuur en een gezamenlijke missie en visie.  
De ZEL heeft door de fusie een breed aanbod van eerstelijns activiteiten. De goede interne afstemming, 
samenwerking en inzet van elkaars expertise maakt dat de oude organisaties complementair aan elkaar 
zijn. Zo kan de ZEL de gehele eerste lijn steeds betere ondersteuning bieden. Dat is ook nodig. De eerste lijn 
krijgt immers een steeds prominentere rol in ons zorgstelsel. Overheidsbeleid en wetswijzigingen 
stimuleren sterk de ‘afschaling’ van zorg tot aan zelfredzaamheid van burgers. Als gevolg hiervan vindt er 
overheveling van zorg naar de eerste lijn plaats. De eerste lijn krijgt steeds meer de rol van regisseur in 
verbinding met andere ‘lijnen’ waaronder het sociale domein.  
 
Om te zorgen dat de twee teams één werden, is naast aandacht voor randvoorwaardelijke zaken zoals 
werkplekken en het ICT systeem ook aandacht besteed aan de gezamenlijke organisatie cultuur.  
Daartoe  is er onder andere een workshop geweest met ‘Plan B’ over de fusie.  
 
Rond de zomer is gezamenlijk de ZEL Position Paper opgesteld waarin onze missie staat: wie we zijn en 
waar we voor gaan.  
 
Zorggroep ZEL en ELO hadden andere arbeidsvoorwaarden. In 2014 zijn met inspraak van een klankbord 
van medewerkers eigen arbeidsvoorwaarden en een eigen personeelsbeleid opgesteld en zijn alle 
contracten hiernaar aangepast.  
  
Voor de nieuwe gefuseerde organisatie is tevens een nieuwe naam bedacht met een nieuw logo, huisstijl 
en een nieuwe website. Dit om de nieuwe organisatie een eigen gezicht te geven met een passende 
uitstraling.  
 
ZEL heeft een adviesraad waarin uit elke eerstelijns beroepsgroep (genoemd in de beleidsregel) een 
bestuurlijk afgevaardigde plaats heeft. In 2014 is deze adviesraad geformaliseerd met een reglement.   
 
De ZEL wil zich in 2015 verder ontplooien als dé professionele partner voor eerstelijns zorgverleners in de 
regio. De ZEL heeft hierbij een proactieve en praktische aanpak  waarin zij gebruikt maakt van haar 
specifieke sectorkennis, verstand van samenwerkingsprocessen en ervaren procesbegeleiders. Dit vraagt 
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een constante en systematische aanpak van de interne en externe werkprocessen, het transparant maken 
van resultaten en een heldere communicatie. Om dit te kunnen bereiken zet de ZEL in 2015 in op het 
verbeteren van de projectmanagementstructuur, het effectueren van personeelsmanagement en het beter 
inrichten van communicatielijnen (intern en extern). 
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4. FINANCIËN 2014 

In 2014 boekte de ZEL een netto resultaat van € 121.874. Het positieve resultaat in 2014 kan met name 
verklaard worden uit het feit dat de fusie heeft geleid tot schaalvoordelen.  
 
Voor de geconsolideerde balans, de geconsolideerde winst- en verliesrekening 2014 en overige financiële 
gegevens over 2014, verwijzen we naar de jaarrekening 2014 ten kantore van de ZEL.  
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BIJLAGE 1  DEELNEMERS RADEN, COMMISSIES EN WERKGROEPEN 

 
Raad van commissarissen 
Voorzitter: Harm Spijker, voorzitter, huisarts 
Penningmeester: Chris Oomen, afgevaardigde DSW  
Secretaris: Reinout van Bentveld, huisarts 
Onafhankelijk lid: Ben de Koning, onafhankelijk lid 
 
Adviesraad 
B. Bakkers    namens de apothekers (ZELA) 
M. Buurmans     namens  de eerstelijns psychologen (Psyzorg Hoflanden)  
E. Husen    namens de huisartsen  
D. Lobert    namens de verloskundigen (Kring) 
N. van Paassen    namens de fysiotherapeuten (FEL) 
E. Stassen    namens de diëtisten (VELD) 
H. de Wit    namens de oefentherapeuten  
A. Zirkzee    namens de logopedisten (ELL) 
S. Herder    voorzitter  
J. Deutz     secretaris  

 

Expertteams  
Expert team Diabetes 
Internisten: Ingrid Berk (Vlietland ziekenhuis) 

Yo Lan Soei (Vlietland ziekenhuis) 
Thomas Slee, internist (Vlietland ziekenhuis) 
Erik Duschek (Reinier de Graaf ziekenhuis) 
Max Jebbink (Reinier de Graaf ziekenhuis) 

 
Huisartsen: Karim Challiui (Vlaardingen) 
 Nienke Huig (Delft) 
 René Koop (Schiedam)  
 Wies Nandoe (’s Gravenzande) 
 Frank Visser, kaderarts DM ZEL 
 
Overige leden:  Irma Martis, coördinator Chronische Zorg ZEL 

Nellie van den Berge, Diabetesverpleegkundige ZEL  
 

Expertteam HVZ 
Specialisten: Leo van Aerden, neuroloog (Reinier de Graaf ziekenhuis) 

Jan Constandse, cardioloog (Reinier de Graaf ziekenhuis) 
Wolter Hoffmann, vaatchirurg (Reinier de Graaf ziekenhuis) 
Nicole van der Linde, vasculair internist (Reinier de Graaf 
Ziekenhuis) 
Rien van der Zee, cardioloog (Reinier de Graaf ziekenhuis) 
Victor Brehm, vaatchirurg (Vlietland ziekenhuis) 
Jan Driessen, neuroloog (Vlietland ziekenhuis) 
Thomas Slee, vasculair internist (Vlietland ziekenhuis)  
Hans Werner, cardioloog (Vlietland ziekenhuis) 
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Huisartsen: Monique Tjon-A-Tsien, kaderarts CVRM (Wateringen) 
 Talip Tumkaya, kaderarts CVRM (Maassluis)  
 Patrick van Puffelen, kaderarts CVRM (Delft)  

Overige leden: Irma Martis, coördinator Chronische Zorg ZEL 
Hetty Toussaint, kaderverpleegkundige HVZ 

Expertteam COPD 
Specialisten: Ben Pannekoek, longarts (Reinier de Graaf ziekenhuis) 
 Fatima el Ghani, longarts (Vlietland ziekenhuis) 
 
Huisartsen: Ingeborg v.d. Geest (Vlaardingen) 

Mathi Plasmans (‘s Gravenzande)  
Robin van der Putten, kaderarts COPD (Maasland) 
Arne Vos (De Lier)  
 

Overige leden: Mona van Beelen (longverpleegkundige) 
Robin Lok (ZEL) 

 Nic van Paassen (fysiotherapeut) 
 

PC en DC’s nascholing 
Districtscoördinator: Hans Peter Breedveldt Boer 
Plaatselijk coördinator: Mathi Plasmans (Westland)  

Hanni Rick (Delft) 
 
Werkgroepen 
ZEL Beheer BV 
Vooroverleg Structureel overleg ZEL – Vlietland ziekenhuis   

Nicolette Bosma (Schiedam) 
Peter Both (Maassluis) 
Arthur Gan (Schiedam) 
René Koop (Voorzitter, Schiedam) 
Else van Krieken (Maassluis) 
Jolanda van der Pas (Vlaardingen) 
Paul Stigter (Vlaardingen) 
Bram Sprij (Kring)  
Jolanda Deutz (ZEL) 
 

Structureel overleg ZEL – Vlietland ziekenhuis  
 Jacqueline Boot (med. staf)  

Mark Janssen (Raad van Bestuur VLZ/SFG) 
René Koop (Voorzitter, Schiedam) 
Jaap Krulder (med. staf) 
Carine Linssen (med. staf) 
Sietske Herder (ZEL) 
Else van Krieken (Maassluis) 
Bram Sprij (Kring) 
Diverse huisartsen uit het vooroverleg 
Anita Bakker/Annehilde van Eijmeren (TMO) 
Jolanda Deutz (ZEL) 
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Vooroverleg Structureel overleg ZEL – Reinier de Graaf ziekenhuis  
René Koop (Voorzitter, Schiedam) 
René van Leeuwen (Pijnacker) 
Nelie van Oosterom (Delft) 
Luuk Redel (Naaldwijk)   
Alexandra Smeenk (Pijnacker) 
Marc van Wijk (Delft) 
Jolanda Deutz (ZEL) 

   
Structureel overleg ZEL – Reinier de Graaf ziekenhuis  

Colette van Driel (RdGG) 
Frederique Gilissen (med. staf)  
Jaap v.d. Heuvel (lid Raad van Bestuur) 
Daan Kamphuis (med. staf)  
Ben Pannekoek (med. staf) 
Leo Smeets (med. staf) 
Patty Hasz (HAP Delft) 
Mark van Lier (CHP Westland) 
René Koop (Voorzitter, Schiedam) 
Marc van Wijk (Delft) 
Sietske Herder (ZEL) 
Stella de Regt (RdGG) 
Jolanda Deutz (ZEL)  
Diverse huisartsen uit het vooroverleg 

    
ZEL Chronische Zorg 
WGDM  Nellie van den Berge (ZEL  

Wilma van Hoek (Maasluis)  
Rene Koop (Schiedam) 
Frank Visser (ZEL) 

 
Werkgroep HVZ Monique Tjon-A-Tsien, kaderarts CVRM (Wateringen) 

Patrick van Puffelen, kaderarts CVRM (Delft)  
Irma Martis, coördinator Chronische Zorg ZEL 
Hetty Toussaint, kaderverpleegkundige HVZ 

 
 
Werkgroep Diëtetiek Patrick van Puffelen (Delft) 

Monique Tjon-A-Tsien, kaderarts CVRM (Wateringen) 
Talip Tumkaya (Maassluis)  
Miranda Doorduin, diëtiste Westland  
Marie-José Torenvliet, diëtiste Nieuwe waterweg Noord 
Irma Martis, coördinator Chronische Zorg ZEL 
Antoinet Smallegange, beleidsmedewerker ZEL   
Hetty Toussaint, kaderverpleegkundige HVZ 
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ZEL Ondersteuning 
Werkgroep ICT René van Leeuwen (Pijnacker) 

Margreet van Miert (Delft) 
Luuk Redel (Naaldwijk)  
Wim Wierema (Delft) 
Marc van Wijk (Delft) 
Nellie van den Berge (ZEL) 
Robin Lok (ZEL) 

 
ZEL Regionale Ondersteuning 
GGZ overleg Joop Dopper (Vlaardingen) Ron Glotzbach (Delft) 

René Koop (ZEL) 
Sylvia Kesselaar (GR1PP) 
Danielle Vissers (ZEL) 
 

Platform GGZ Joop Dopper (namens de huisartsen) 
Peet Huys (namens MDNW) 
Sylvia Kesselaar (namens GGZ Delfland) 
Lonneke Mechelse (namens Psyzorg Hoflanden) 
Jolanda Muis (namens GR1PP) 
René Koop (ZEL) 
Daniëlle Vissers (ZEL) 

 
Deskundigheidbevordering  
 
K&D Hans Peter Breedveldt Boer (Kwintsheul) 

Mathi Plasmans (‘s Gravenzande) 
Hanni Rick (Delft)  

 Jacqueline Rolfes (ZEL) 
 
WDP Desiree Hetem (Hoek van Holland)  

Martine Kemmers (Naaldwijk) 
Ria Verboon (De Lier)  

 Margrete de Wolde (Delft)  
 Jaqueline Mesman (ZEL) 
 
WDA Gemma van Dop (Monster) 

Marijke van der Meer (Wateringen) 
Sandra Reijgersberg (De Lier) 
Karin Valstar  
Anja Wols (Delft) 
Jaqueline Mesman (ZEL) 

 
WDH Westland Marjolein Boendermaker (Monster) 

Hans Peter Breedveldt Boer (Kwintsheul) 
Marry Human (Maasland) 
Peter Kalsbeek (Naaldwijk)  
Mathi Plasmans (’s Gravenzande) 
Pieter Schijen (Poeldijk) 
Monique Tjon-A-Tsien (Wateringen)  
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WDH Delft Gemma Kuip (Delft) 
Hanni Rick (Delft) 
André van Rijckevorsel (Nootdorp) 

 Tineke van Vlaanderen  
Ilse Waser (Pijnacker) 
Imke ’t Wout (Delfgauw) 

 
WDH NWN Niet actief in 2014 


