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1. Inleiding
De medisch specialisten van Franciscus Gasthuis & Vlietland en hun
partners hebben een lange historie op het gebied van samenwerking met
en substitutie naar de eerste lijn. In 2016 is door de medische staf en de
afdeling Transmurale Samenwerking een start gemaakt met het in kaart
brengen van deze initiatieven door middel van een uitvraag onder de
medisch specialisten. Dit leidde tot een lijst met 22 initiatieven.
In de zomer van 2017 heeft de afdeling Transmurale Samenwerking, in
samenwerking met Martijn Nieuwhof, centrummanager Gezond op Zuid,
hierop een actualiseringsslag gemaakt. Aanvullende interviews zijn
afgenomen om per initiatief aanpak, meerwaarde en voordelen in kaart te
brengen. Vervolgens is verdieping gerealiseerd door onderscheid te maken
tussen initiatieven die substitutie tot gevolg hebben en initiatieven die
transmurale samenwerking bewerkstelligen. Dit is gedaan door de opzet
en werkwijze eenduidig uit te werken en de motivatie, ambitie en
uitdagingen naar de toekomst per initiatief te onderzoeken en te
beschrijven. Daarbij is verkend wat er nodig is om deze initiatieven verder
te ontwikkelen door de bevindingen in relatie te brengen met de visie en
het strategisch beleid van het ziekenhuis en haar verwijzers. Het boekje
eindigt met aanbevelingen in een nawoord.
Wij zijn trots op de resultaten die reeds zijn geboekt in samenwerking met
onze zorgpartners en zijn ons bewust van de mogelijkheden die er nog
zijn om dit verder uit te breiden. We hebben zicht op de belemmeringen
die de wens om bestaande samenwerkingen uit te breiden en nieuwe
samenwerkingen te starten, in de weg staan. Denk daarbij aan de
beschikbare tijd van medisch specialisten en huisartsen, fysieke ruimte
om verplaatste zorg te geven en de wijze van financiering van nieuwe
zorgvormen. Wij zetten ons in om, samen met onze partners in de eerste
lijn, verder te bouwen aan gezamenlijke zorg.

2. Doelstelling
De doelstelling van dit boekje is enerzijds om een inzicht te geven in de
bestaande substitutie en transmurale samenwerkingsinitiatieven tussen de
eerste en tweede lijn. Franciscus heeft de wens en de maatschappelijke
opdracht om substitutie en samenwerking te bevorderen. Inzage in de
stand van zaken, succesfactoren en belemmeringen helpen ons bij het
realiseren van deze ambitie. Anderzijds draagt het bespreken van de
inzichten bij aan opschaling en verdere visievorming op dit onderwerp.
Naast het bevorderen van de kwaliteit van zorg voor de patiënt is het doel
van ons beleid bij te dragen aan het betaalbaar houden van zorg middels
verplaatsing van zorg naar de eerste lijn (substitutie), innovaties en good
practices. Om doelmatige zorg te bevorderen stellen zorgverzekeraars dit
steeds vaker als voorwaarde bij inkoop van zorg.
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3. Samenwerkings- en substitutie initiatieven
In dit hoofdstuk worden de definities van de gehanteerde begrippen
uiteengezet en toegepast op de beschreven initiatieven.
Transmurale samenwerkingsafspraken zijn afspraken die gemaakt zijn
door huisarts en specialist samen, bij voorkeur geprotocolleerd, waarin
staat ‘wat de huisarts zelf doet, wat de waarde en interpretatie is van
aanvullend onderzoek, wanneer en waarom verwijzing zinvol is, wanneer
terugverwijzing met welke controles door wie gewenst is, en welke
logistieke weg gevolgd dient te worden’.1
Waar huisartsen en specialisten samen afspraken maken gebeurt dat vaak
lokaal en regionaal. Immers, de daadwerkelijke samenwerking gebeurt
ook lokaal en/of regionaal. De gemaakte afspraken zijn bij voorkeur
gebaseerd op landelijk richtlijnen, waarin is vastgelegd wat de
voorwaarden voor kwaliteit en veiligheid zijn en hoe deze het beste te
waarborgen.
De definitie van substitutie die in dit boekje, in lijn met de Federatie
Medisch Specialisten & Landelijke Huisartsenvereniging, gehanteerd wordt
luidt: ‘de verplaatsing van huidige zorg en middelen van de tweede- naar
de eerstelijnszorg, het behoud van doelgroepen in de eerste lijn en het
voorkomen dat deze patiënten in de toekomst tweedelijnszorg nodig
hebben’.2
Om substitutie van zorg succesvol te laten plaatsvinden is goede
communicatie en samenwerking nodig tussen huisartsen en medisch
specialisten. Goede transmurale samenwerkingsafspraken vormen daarom
ook de basis van substitutie, maar substitutie reikt veel verder dan deze
samenwerkingsafspraken; het houdt daadwerkelijke verplaatsing van zorg
in. Deze verplaatsing van zorg dient onder andere de volgende doelen:
- Kostenreductie middels doelmatigheid, kosteneffectiviteit en
besparingen;
- Zorg toegankelijk en laagdrempelig maken/houden;
- Zorg dichter bij de patiënt leveren;
- Kennisoverdracht tussen de eerste en tweede (en derde) lijn.
Substitutie van zorg en samenwerking tussen de eerste en tweede lijn zijn
belangrijke thema’s in het gezondheidszorgbeleid in Nederland. Niet voor
niets treffen zorgverzekeraars meer en meer maatregelen die substitutie
en samenwerking tot gevolg hebben; dit houdt de zorg betaalbaar en
zorgt ervoor dat de patiënt de zorg zoveel mogelijk dicht bij huis krijgt.
Substitutie en samenwerking dragen beide bij aan het verhogen van de
kwaliteit van zorg, maar ze zijn wezenlijk verschillend van elkaar. Dit
verschil is terug te zien in de geïnventariseerde initiatieven.

Federatie Medisch Coördinerende Centra, via
http://www.afsprakenhuisartsenspecialist.nl/home.
2 Factsheet en checklist substitutie van zorg, Federatie Medisch Specialisten & Landelijke
Huisartsen Vereniging.
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Om de 22 in 2016 geïnventariseerde initiatieven goed te kunnen duiden,
is getracht elk initiatief onder te brengen onder de definitie van
transmurale samenwerkingsafspraak of die van substitutie. Zes van deze
projecten konden bij geen van beide definities onder worden gebracht en
zijn om die reden niet meegenomen in dit boekje. Wel zijn er tijdens de
interviewsessies vier andere initiatieven naar voren gekomen die eerder
niet bekend waren, hetgeen het totaal op 20 brengt.
Na actualisatie van dit substitutieboekje op 31 augustus 2018, bedraagt
het totaal aantal initiatieven 25, waarvan er tien vallen onder de noemer
substitutie. Hierbij wordt triage van zorg door een specialist in de eerste
lijn gedaan, met als doel zorg die in de eerste lijn geleverd kan worden
daar ook te laten plaatsvinden (en hiermee het aantal verwijzingen te
laten verminderen) en een gerichtere doorververwijzing van de terechte
tweedelijns zorg te bevorderen. Hierbij vindt bewust kennisoverdracht
plaats van de tweede naar de eerste lijn, om de eerste lijn hierin blijvend
te faciliteren.
De substitutie-initiatieven zijn gemerkt met:
* Substitutie
De andere vijftien trajecten zijn transmurale samenwerkingstrajecten,
waarbij er betere afstemming plaatsvindt tussen de eerste en tweede lijn
over het zorgproces. Hierdoor vindt er een betere aansluiting plaats in het
zorgproces tussen beide disciplines, al dan niet protocollair vastgelegd,
waar de patiënt van profiteert.
De transmurale samenwerkingstrajecten zijn gemerkt met:
* Samenwerking
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3.1 Dermatologie - Expertise Centrum Ulcus Cruris
Wat is het Expertise Centrum Ulcus Cruris?
Het Expertise Centrum is een speciaal poliklinisch
spreekuur dat gericht is op het diagnosticeren en
behandelen van ulcera cruris (open been).
Waarom het Expertise Centrum Ulcus Cruris?
Soms worden ulcera bij patiënten te laat ontdekt, of
worden patiënten te laat ingestuurd waardoor de
problematiek chronisch kan worden. Het doel van het
Wond Expertise Centrum is een wond zo snel mogelijk
onder controle krijgen zodat er doeltreffende en
kosteneffectieve zorg kan worden geregeld.
Hoe werkt het Expertise Centrum Ulcus Cruris?
Het doel is om door bijscholing en informatie de huisarts
beter te kunnen laten triëren zodat patiënten sneller
doorverwezen worden, de diagnose eerder gesteld kan
worden en de wonden sneller behandeld kunnen worden.
De patiënt komt één keer naar het ziekenhuis voor
diagnostiek en in een tweede afspraak wordt de diagnose
met de patiënt besproken en een behandelplan ingezet.
Vervolgens wordt de patiënt weer overgedragen aan de
huisarts en neemt de POH of de wijkverpleegkundige de
wondzorg op zich. Tussentijds kan de huisarts een
telewondconsult bij de specialist aanvragen.
Voordelen
Patiënt: kortere doorlooptijd van genezing (van 14 naar 9
weken), zorg zoveel mogelijk aan huis, behandeling door
gekwalificeerd personeel en volgens de laatste inzichten.
Specialist: snellere diagnose en behandeling, minder druk
op poliklinische zorg, uniforme werkwijze volgens een
opgesteld wondprotocol. Korte lijnen met zorgpartners
waardoor de kwaliteit van wondzorg verbetert.
Huisarts: behoudt de regie, kennisoverdracht van tweede
lijn naar eerstelijn.
Zorgverzekeraar: kwaliteit verhogende zorg voor
gecompliceerde wonden waardoor ze eerder onderkend
worden en de behandelduur korter wordt, wat kan leiden
tot kostenbesparing door beter gebruik van wondmateriaal (niet onnodig dure producten en niet vaker
wisselen dan noodzakelijk) en minder bezoeken aan het
ziekenhuis.
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Status
Sinds 2008
Vakgroep(en)
Dermatologie
Franciscus Gasthuis &
Vlietland
Specialist(en)
M.A.M. (Miriam) Loots
Dermatoloog
W.M. (Wieke) Huijing
Dermatoloog
Doelgroep
Patiënten met ulcera
cruris
Ambitie
Er wordt gewerkt aan
een samenwerkingsverband met het
Erasmus MC om de
kwaliteit van wondzorg
in de regio te
verbeteren.
Uitdaging
Een vervolg is het
inzetten van vast
personeel voor
behandeling in de
thuissituatie. Er wordt
gedacht aan ambulante
diagnostiek in de 1e lijn
(mobiel wondcentrum). Dit idee is
ontstaan omdat er
wordt gemerkt dat ook
met bijscholing, de
wondzorg door derden
nog niet optimaal
werkt.
* Samenwerking

3.2 Dermatologie - Huisbezoek verpleeghuis
Wat is het dermatologisch huisbezoek
verpleeghuis?
Het huisbezoek is een fysiek consult bij ouderen in
verpleeghuizen gericht op dermatologie.
Waarom een huisbezoek in het verpleeghuis?
Ouderen in verpleeghuizen die moeilijk of niet naar het
ziekenhuis kunnen komen, kunnen een dermatologisch
advies krijgen waardoor er toch een adequaat
behandelplan opgesteld kan worden. Tegelijk vindt er
kennisoverdracht aan verpleging en specialist
ouderengeneeskunde plaats.
Hoe werkt het huisbezoek?
Elke maand vinden er vanuit de afdeling dermatologie
bij één van de participerende verpleeghuizen ca. 5-6
consulten plaats. De specialist ouderengeneeskunde
loopt mee met de visite.
Voordelen
Patiënt: de oudere, minder mobiele patiënt kan in het
verpleeghuis blijven (hoeft niet vervoerd te worden) en
heeft daar wel specialistisch advies/zorg. Daarnaast kan
de familie aanwezig zijn bij het consult.
Specialist: betere zorg voor moeilijk bereikbare
doelgroep.
Specialist Ouderen Geneeskunde (SOG): Betere
verzorging/behandeling van patiënten en
kennisoverdracht aan zowel SOG en verpleegkundige.
Zorgverzekeraar: voorkomen van onnodige
vervoerskosten naar het ziekenhuis.

Status
Sinds 2006 ca. 150
consulten per jaar
Vakgroep(en)
Dermatologie
Franciscus Gasthuis &
Vlietland
Specialist(en)
M.A.M. (Miriam) Loots
Dermatoloog
J.M. (Jacqueline) Boot
Dermatoloog
Betrokkenen
Verpleeghuizen
Doelgroep
Ouderen in
verpleeghuizen met
dermatologische
aandoeningen en/of
wonden, die moeilijk
naar het ziekenhuis
kunnen komen.
Ambitie
Meer telederma/
wondconsultatie in het
verpleeghuis voor
triage en daardoor
gerichter
verpleeghuisbezoek.
Uitdaging
Deze vorm van
substitutie kost veel
tijd en capaciteit,
doordat er naast de
spreekuren in het
ziekenhuis geen extra
(reis)tijd voor is
ingepland.
* Substitutie
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3.3 Dermatologie - Teledermatologie/ telewondconsultatie
Wat is teledermatologie/telewondconsultatie?
Teledermatologie/telewondconsultatie betreft het online
aanvragen van consulten door huisartsen door middel
van de programma’s Ksyos (Gasthuis) en ZorgDomein
(Vlietland). Met behulp van Ksyos/ZorgDomein kan er
een foto van de huid/wond opgestuurd worden.
Waarom teledermatologie/telewondconsultatie?
Direct specialistisch advies inwinnen bij de dermatoloog
met het meesturen van beeldmateriaal, voor betere
diagnose, therapie en/of behandelplan, zonder bezoek
aan het ziekenhuis voor diagnose.
Hoe werkt
teledermatologie/telewondconsultatie?
Een huisarts kan online een consult aanvragen bij de
dermatoloog, eventueel met meesturen van een
afbeelding. De dermatoloog kan dan op basis van de
vraagstelling en meegestuurde afbeelding een advies
formuleren.
Voordelen
Patiënt: sneller een consult en specialistisch advies
dichter bij huis.
Specialist: laagdrempelige zorg. Korte lijnen met
zorgpartners waardoor de kwaliteit van
dermatologie/wondzorg in de regio verbetert. Betere
triage en doorverwijzing (welke wond moet snel gezien
worden?) en directer advies aan de huisarts.
Huisarts: behoudt de regie, kennisoverdracht van
tweede lijn naar eerstelijn. Patiëntvriendelijker.
Zorgverzekeraar: het voorkomen van onnodige
verwijzingen naar het ziekenhuis.

Status
Sinds 2010 ongeveer
1000 tele(wond)consulten per jaar
Vakgroep(en)
Dermatologie
Franciscus Gasthuis &
Vlietland
Specialist(en)
M.A.M. (Miriam) Loots
Dermatoloog
J. M. (Jacqueline) Boot
Dermatoloog
Doelgroep
Patiënten met
dermatologische
aandoeningen of
wonden.
Ambitie
Nadat de telewondconsultatie een tijdje
heeft stilgelegen is dit
weer hernieuwd
opgestart. De ambitie
is om meer
telewondconsulten te
laten plaatsvinden
zodat er eerder
specialistisch advies
gegeven kan worden
en kennisoverdracht
kan plaatsvinden naar
de eerstelijn.
Uitdaging
Meer huisartsen
aansluiten bij teleconsultatie en teledermatologie.

* Samenwerking
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3.4 Dermatologie - Gezamenlijk consult
Wat is het gezamenlijk consult?
Het verbeteren van dermatologische zorg door
intensieve samenwerking van de specialist met de
eerstelijn, door gezamenlijke consultvoering in de
huisartsenpraktijk.
Waarom gezamenlijk consult?
Betere kennisoverdracht, waardoor beter inzicht tijdens
de triage van de patiënt, en betere verwijzing of juist
voorkoming van verwijzing en behandeling/controle in
de eerste lijn.
Hoe werkt gezamenlijk consult?
Een Hagro wordt op inschrijving gekoppeld aan de
vakgroep Dermatologie. Vier keer per jaar vinden
bijeenkomsten met de Hagro plaats, waarbij
gezamenlijk casussen worden besproken en patiënten
worden gezien. Hierop volgt advies voor behandeling in
de eerste lijn of alsnog een doorverwijzing naar de
tweedelijn.
Voordelen
Patiënt: specialistisch consult dicht bij huis, optimale
indicatiestelling, betere zorg.
Specialist: betere kennisoverdracht en meer gerichte
verwijzingen, waardoor betere focus op complexere
patiënten in ziekenhuis.
Huisarts: betere behandeling van patiënten in de
praktijk door goede kennisoverdracht en het draagt bij
aan een goede relatie tussen verwijzer en specialist.

Status
Sinds 2002 ca. 30
patiënten per jaar
Vakgroep(en)
Dermatologie
Franciscus Vlietland
Specialist(en)
J. M. (Jacqueline) Boot
Dermatoloog
Betrokkenen
Hagro’s in de regio
Doelgroep
Patiënten met
dermatologische
aandoeningen
Ambitie
Goede samenwerking
tussen de vakgroep
Dermatologie en een
huisartsenpraktijk.
Uitdaging
Capaciteit en
financiering.
Organisatorische
ondersteuning van het
ziekenhuis/TMS.

Zorgverzekeraar: betere zorg voor de patiënt dichter bij
huis, voorkomen onnodige verwijzingen.

* Samenwerking
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3.5 Geriatrie - Sterke medische zorg voor kwetsbare
ouderen
Wat is sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen?
Geïntegreerde ouderenzorg door een multidisciplinair
transmuraal zorgaanbod, waarin de patiënt centraal staat.
Voor patiënten met complexe problematiek wordt een Zorgbehandelplan (ZBP) opgesteld: een digitale samenvatting
van de medische en zorg-welzijn gegevens van de patiënt,
en een concreet persoonsgericht behandelplan dat de
patiënt volgt, en goed overzichtelijk is voor alle betrokken
zorgverleners.
Waarom sterke medische zorg voor kwetsbare
ouderen?
Door adequate verbinding van belangrijke patiënt-informatie
van verschillende zorgverleners ontstaat een efficiënte
gegevensuitwisseling, zodat de patiënt adequaat en snel
geholpen kan worden door de verschillende betrokken
zorgverleners, met regie bij de huisarts.
Hoe werkt het?
In een maandelijks multidisciplinair overleg (MDO) met
betrokken huisartsen, praktijk- en wijkverpleegkundigen en
sociale wijkteam (indien nodig paramedici, apotheker en
SOG) worden specifieke patiënten besproken voor het
afstemmen van medisch beleid en zorgverlening. Een
consultatie van de SOG in de eerste lijn is mogelijk en zo
nodig vinden er familiegesprekken plaats. Eens per twee
maanden vindt er een geriatrisch patiëntenoverleg plaats in
de eerste lijn (MDO+) waarbij de geriater, SOG,
geriatrische- en palliatieve zorg verpleegkundige en
gastconsulenten aansluiten. Patiënten met complexe
problematiek worden besproken, het medisch behandeltraject wordt voorgesteld/bijgesteld en er worden
geagendeerde thema’s ter kennisoverdracht besproken.
Voordelen
Patiënt: zorg dicht bij huis, voorkomt opname door goede
monitoring en tijdige interventie, meer tevredenheid bij de
patiënt en hun mantelzorgers.
Specialist: voorkomt opname, kennisoverdracht.
Huisarts/SOG: kennisoverdracht en betere behandeling.
Zorgverzekeraar: betere zorg voor ouderen, waardoor de
kosten laag blijven. Minder verwijzingen, en de zorg blijft
langer in eerste lijn. NB: winnaar transmurale trofee 2017.
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Status
Sinds 2012
Vanaf 2015 ong. 300
patiënten per jaar
een ZBP door
huisarts
Vakgroep(en)
Geriatrie Franciscus
Gasthuis & Vlietland
Specialist(en)
J.W.M. (Jaap)
Krulder Geriater
Betrokkenen
Huisartsenpraktijk de
Hogen Hoed
ARGOS Zorggroep
Careyn, Buurtzorg
Zonnehuisgroep
Doelgroep
Kwetsbare ouderen
Ambitie
Uitbreiding naar
andere Hagro’s.
Uitdaging
Continuering van het
traject door mogelijk
wegvallen van
innovatiegeld.
Efficiënte indeling
van afspraken door
betere aansluiting
van agenda’s praktijk
en specialist.
Capaciteitsproblemen
bij alle betrokken
partijen bij
ontbrekende
financiering en
prioritering van
activiteiten.
* Samenwerking

3.6 Geriatrie - Anderhalvelijnszorg
Wat is anderhalvelijnszorg?
Anderhalvelijnszorg in de vorm van tweedelijns
consulten bij patiënten in verzorgings- en
verpleeghuizen.
Waarom anderhalvelijnszorg?
Patiënten in verzorgings- en verpleeghuizen kunnen
niet altijd makkelijk in het ziekenhuis komen, dus
door consultatie ter plekke van een medisch specialist
hoeven de patiënten ook niet naar het ziekenhuis te
komen. Hierdoor blijft de toegang tot zorg
laagdrempelig, en door de korte overleglijnen hoeft
een patiënt niet onnodig ingestuurd te worden.
Hoe werkt het huisbezoek?
Medisch specialisten of geriaters van Franciscus
Gasthuis & Vlietland brengen bezoeken aan
verzorgings- en verpleeghuizen om consulten te
verzorgen. Er worden patiënten gezien en advies
gegeven over behandeling. Deze consulten vinden
eens per twee maanden op indicatie plaats in Argos
en Frankeland/Stadszicht. Er is (nog) geen vaste
structuur opgezet.
Voordelen
Patiënt: specialistisch consult dicht bij huis, betere
zorg, voorkomen van heropnames.
Specialist: goede kennisoverdracht, voorkomen van
heropnames.
Huisarts: goede kennisoverdracht, betere behandeling
van patiënten in praktijk.
Zorgverzekeraar: betere zorg voor de patiënt dichter
bij huis, voorkomen van heropnames, minder
vervoerskosten.

Status
Sinds 2007
Vakgroep(en)
Geriatrie Franciscus Gasthuis
& Vlietland
Specialist(en)
L.K. (Nicky) Lam
Geriater
J.W.M. (Jaap) Krulder
Geriater
L.W.J. (Sander) Bogert
Geriater
C.K. (Cyndie) Mannesse
Geriater
S.C. (Suzanne) Boon-van
Dijk
Geriater
Betrokkenen
Verzorgings- en
verpleeghuizen in de regio
Doelgroep
Kwetsbare ouderen
Ambitie
Het inbedden van deze
consulten in de dagelijkse
praktijk.
Uitdaging
Consulten in verzorgings- en
verpleeghuizen vinden
incidenteel plaats. Dit willen
we aan iedere kwetsbare
patiënt kunnen aanbieden.
De uitdaging is om capaciteit
en financiële middelen vrij te
spelen voor deze consulten
in het verpleeghuis.
* Substitutie
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3.7 Geriatrie - Transmurale Zorgbrug
Wat is de Transmurale Zorgbrug?
De inzet van wijkverpleegkundigen na het ontslag van
acuut opgenomen kwetsbare ouderen, bij de overgang
van het ziekenhuis naar de thuissituatie. Het doel is
goede overdracht met als gevolg functiebehoud en
verminderde sterfte van acuut opgenomen kwetsbare
ouderen na hun ziekenhuisontslag, en minder
complicaties, minder heropname en
verpleeghuisopname.
Waarom de Transmurale Zorgbrug?
Landelijk is aangetoond dat overdracht vanuit het
ziekenhuis na ontslag van de patiënt niet goed
verloopt. Dit traject van het AMC heeft goede
resultaten geboekt ten voordele van de patiënt.
Hoe werkt het huisbezoek?
Tijdens opname, voor het ontslag, wordt de patiënt
alvast overgedragen aan de wijkverpleegkundige, die
in kaart brengt wat de specifieke aandachtspunten
zijn voor de patiënt, als die straks na ontslag weer
thuis is. Er vindt digitaal een medische- en
zorgoverdracht plaats. De observaties tijdens
huisbezoeken en geconstateerde kwetsbaarheden
thuis worden door de wijkverpleegkundige
teruggekoppeld aan de huisarts.
Voordelen
Patiënt: betere begeleiding en nazorg, minder sterfte
en heropnames, sneller herstel.
Specialist: minder sterfte, sneller herstel en minder
heropnames.
Huisarts: goede informatie overdracht tijdens en na
ontslag. Verlichting taak door wijkverpleegkundige en
betere zorg voor de patiënt.

Status
In voorbereiding
Vakgroep(en)
Geriatrie Franciscus
Gasthuis & Vlietland
Specialist(en)
L.K. (Nicky) Lam
Geriater
Betrokkenen
Medische staf,
Huisartsen,
Regionale thuiszorgorganisaties
ZEL
Doelgroep
Acuut opgenomen
kwetsbare ouderen na
ontslag
Ambitie
Opstarten in najaar
2017
Uitdaging
De uitdaging is het
vinden van een goede
financierings-regeling,
en genoeg aanbod van
wijkverpleegkundigen.

Zorgverzekeraar: betere zorg voor de patiënt, sneller
herstel, minder heropnames en minder sterfte.
* Samenwerking
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3.8 HVZ Zorgpaden
Wat zijn de HVZ Zorgpaden?
Duidelijke afspraken (indicatoren) voor verwijzen en
terugverwijzen met betrekking tot de ziektebeelden:
-

Angina Pectoris
(acuut) Myocardinfarct
Beroerte
Claudicatio Intermittens
Aneurysma Aortae

Waarom de HVZ Zorgpaden?
Door richtlijnen is het duidelijk waar de
verantwoordelijkheid in welke fase ligt en kan de
patiënt verantwoord worden terugverwezen.
Hoe werkt het gebruik van de HVZ Zorgpaden?
Door zoveel mogelijk balans te vinden tussen
vigerende eerste- en tweedelijns richtlijnen voor
diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten,
sluiten de zorgpaden optimaal aan bij de eerste- en
tweedelijn. Op basis van de richtlijnen kan een
huisarts met de diagnose beter bepalen of verwijzen
nodig is, en andersom, de specialist kan op basis
hiervan goed bepalen wanneer de patiënt
verantwoord weer terugverwezen kan worden naar de
huisarts. De huisarts weet, door de afspraken, dat
terugverwijzing ook reëel en verantwoord is.
Voordelen
Patiënt: juiste zorg op de juiste plek.
Specialist: duidelijke verdeling van taken en
verantwoordelijkheden waardoor de kwaliteit van zorg
verbetert. Minder onterechte en onnodige
verwijzingen.
Huisarts: duidelijke verdeling van taken en
verantwoordelijkheden waardoor de kwaliteit van zorg
verbetert.
Zorgverzekeraar: goede, verantwoorde zorg op de
juiste plaats. Het voorkomen onterechte en onnodige
verwijzingen.

Status
Sinds 2006
Vakgroep(en)
Cardiologie
Neurologie
Vaatchirurgie
Interne vasculaire
geneeskunde
Specialist(en)
H.A. (Hans) Werner
Cardioloog
C.L. (Cees) ALBLAS
Neuroloog
V. (Victor) Brehm
Vaatchirurg
T.M. (Thomas) Slee
Vasculair internist
Betrokkenen
Franciscus Vlietland
Reinier de Graaf Gasthuis
ZEL, huisartsen in de
ZEL-regio
Doelgroep
Patiënten met hart- en
vaatziekten
Ambitie
Implementatie van de
HVZ Zorgpaden in regio
Rijnmond.
Uitdaging
Ziekenhuisbrede
ondersteuning voor de
implementatie van de
HVZ zorgpaden in de
regio en uitbreiding van
deelnemende huisartsen
in de regio.

* Samenwerking
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3.9 RTA CVRM-gerelateerde zorg
Wat zijn de Regionale Transmurale
samenwerkingsafspraken (RTA)?
Duidelijke afspraken (indicatoren) voor verwijzen en
terugverwijzen met betrekking tot de ziektebeelden:
-

Hypertensie
Hyperlipidemie
Angina Pectoris
Acuut coronair syndroom
Beroerte
Aneurysma Aortae
Perifeer Arterieel Vaatlijden

Status
Sinds 2014
Vakgroep(en)
Cardiologie
Specialist(en)
S. (Sweder) van de
Poll
Cardioloog

Waarom de RTA?
Door richtlijnen is het duidelijk waar de
verantwoordelijkheid in welke fase ligt, en kan de patiënt
verantwoord worden terugverwezen.
Hoe werken de RTA?
Door zoveel mogelijk balans te vinden tussen vigerende
eerste- en tweedelijns richtlijnen voor diagnose en
behandeling van hart- en vaatziekten, sluiten de
samenwerkingsafspraken optimaal aan bij de eerste- en
tweedelijn. Op basis van de richtlijnen kan een huisarts
met de diagnose beter bepalen of verwijzen nodig is, en
andersom, de specialist kan op basis hiervan goed
bepalen wanneer de patiënt verantwoord weer
terugverwezen kan worden naar de huisarts. De huisarts
weet, door de afspraken, dat terugverwijzing ook reëel en
verantwoord is.

Betrokkenen
Franciscus Gasthuis
Ikazia ziekenhuis
Maasstad ziekenhuis
Albert Schweitzer
ziekenhuis
IZER
Coöperatieve
Zorggroep
Hoeksewaard
Zorggroep Ridderkerk
Cohaesie
Doelgroep
Patiënten met harten vaatziekten

Voordelen
Patiënt: juiste zorg op de juiste plek.
Specialist: duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden waardoor de kwaliteit van zorg verbetert.
Huisarts: duidelijke verdeling van taken en
verantwoordelijkheden waardoor de kwaliteit van zorg
verbetert.
Zorgverzekeraar: goede, verantwoorde zorg op de juiste
plaats. Het voorkomen onterechte en onnodige
verwijzingen.
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* Samenwerking

3.10 Nefrologie – Nieren op Noord
Wat is Nieren op Noord?
Nieren op Noord is de naam van het project
telenefrologie van de interne geneeskunde. Het
betreft het online aanvragen van consulten door
huisartsen door middel van ZorgDomein.
Waarom telenefrologie?
Voorkomen van onterechte verwijzingen door
vroegtijdige digitale triage. Onnodige behandeling
van oudere patiënten (dialyse) kan voorkomen
worden, waarbij een betere behandeling thuis kan
worden afgestemd.
Hoe werkt telenefrologie?
Een huisarts kan via ZorgDomein een online consult
aanvragen bij de nefroloog, waarbij alle relevante
informatie en vraagstelling wordt meegestuurd. De
nefroloog formuleert op basis van de vraagstelling en
meegestuurde informatie binnen een paar dagen een
advies.
Voordelen
Patiënt: sneller consult en specialistisch advies
dichter bij huis. Betere zorg voor lichte
nierproblemen.
Specialist: laagdrempelige zorg, korte lijnen met
zorgpartners waardoor de kwaliteit van nefrologie
verbetert. Betere triage en directer advies aan de
huisarts.
Huisarts: behoudt de regie, patiëntvriendelijker,
betere en snellere triage.

Status
Sinds 2015
Vakgroep(en)
Nefrologie
Specialist(en)
R.W. (Robert) Nette
Nefroloog
Doelgroep
Nierpatiënten
Ambitie
Naast de
samenwerking met de
eerste lijn ook de
samenwerking met
het Erasmus MC
bevorderen zodat er
efficiënter naar de
derdelijn kan worden
doorverwezen.
Uitdaging
Inpassen in
bestaande structuren.
Discipline en tijd
inbouwen naast de
bestaande andere
werkzaamheden om
consulten te
beantwoorden.

Zorgverzekeraar: voorkomen van onnodige
verwijzingen naar het ziekenhuis. Kostenefficiënt.

* Samenwerking

15

3.11 Interne Geneeskunde - LTA Diabetes
Wat is Landelijke Transmurale Afspraak (LTA)
Diabetes?
Duidelijke, regionale protocollaire afspraken over
indicatiestelling, behandeling en (terug)verwijzing,
tussen eerste- en tweedelijn.
Waarom LTA Diabetes?
Het LTA leidt tot de juiste diabeteszorg op de juiste
plek. Er is duidelijker inzicht in het onderscheid
tussen complexere diabeteszorg ter behandeling in de
tweede lijn en de beheersbare diabeteszorg voor de
eerstelijn.
Hoe werkt het LTA Diabetes?
Door geprotocolleerde zorg kan de huisarts beter
onderscheiden welke patiënten door te verwijzen naar
het ziekenhuis en welke informatie er voor de
specialist meegestuurd moet worden.
Hoofdbehandelaarschap wisselt dan ook naar de
specialist. Bij terugverwijzing zijn er afspraken over
de wijze van en tijdige terugrapportage.
Voordelen
Patiënt: betere diabetescontrole en juiste en tijdige
doorverwijzing wanneer nodig. Indien stabiel ook
weer zorg dichter bij huis.
Specialist: ziet alleen de meer complexere
diabetespatiënten, waardoor betere kwaliteit van
zorg.
Huisarts: Betere en duidelijkere
controlemogelijkheden voor diabetespatiënten,
optimale kwaliteit, betere terugrapportage van
verwezen patiënten.
Zorgverzekeraar: betere zorg voor de patiënt, dichter
bij huis, voorkomen onnodige verwijzingen.

Status
Sinds 2012
Vakgroep(en)
Interne geneeskunde
Specialist(en)
J. (Janneke) Wiebolt,
Internistendocrinoloog
Betrokkenen
Eerste- en tweedelijns zorgverleners
Regio Rijnmond
Doelgroep
Diabetes patiënten
Ambitie
Uitbreiden behandelmogelijkheden voor
eerste lijn (GLP1 ook
voorgeschreven door
huisartsen).
Uitbreiden met
teleconsulten.
Uitdaging
Toediening van
insuline in de
huisartspraktijk
wordt steeds minder
gedaan (aparte
financiering voor
eerste lijn
ingetrokken).
Onnodige zorg in de
tweedelijn, maar
tijdrovend in de
eerstelijn.
* Samenwerking
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3.12 Kindergeneeskunde - Gezamenlijk consult
Wat is het gezamenlijk consult?
Het verbeteren van kindergeneeskundige zorg door
intensieve samenwerking van de specialist met de
eerstelijn, door gezamenlijke consultvoering in de
huisartsenpraktijk.
Waarom gezamenlijk consult?
Betere kennisoverdracht, waardoor beter inzicht
tijdens de triage van de patiënt, en betere verwijzing
of juist voorkoming van verwijzing en
behandeling/controle in eerstelijn.
Hoe werkt gezamenlijk consult?
Een Hagro wordt op inschrijving gekoppeld aan de
vakgroep Kindergeneeskunde. Vier keer per jaar
vinden bijeenkomsten met Hagro plaats, waarbij
gezamenlijk casussen worden besproken en
patiënten worden gezien. Hierop volgt advies voor
behandeling in de eerste lijn of alsnog een
doorverwijzing naar de tweedelijn.
Voordelen
Patiënt: specialistisch consult dicht bij huis, optimale
indicatiestelling, betere zorg.
Specialist: betere kennisoverdracht en meer gerichte
verwijzingen, waardoor betere focus op complexere
patiënten in ziekenhuis.
Huisarts: goede kennisoverdracht, betere
behandeling van patiënten in praktijk.
Zorgverzekeraar: betere zorg voor de patiënt dichter
bij huis, voorkomen onnodige verwijzingen.

Status
Sinds 2002
Vakgroep(en)
Kindergeneeskunde
Specialist(en)
E.A.A. (Esther) Alders
Kinderarts
Betrokkenen
Vakgroep
Kindergeneeskunde
Franciscus Vlietland
HAGRO’s in de regio
Doelgroep
Kinderen
Ambitie
Het structureel
koppelen van een
Hagro/ huisartspraktijk
aan een kinderarts voor
een gezamenlijk consult
eens per maand.
Uitdaging
Zorgverzekeraar
betrekken bij de
financiering en
monitoring over de
eerste- en tweede lijn
heen. Geïntegreerde
zorg definiëren vanuit
patiënt.

* Substitutie
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3.13 Kindergeneeskunde - PremaTuurlijk
Wat is PremaTuurlijk?
PremaTuurlijk is een follow-up polikliniek van de
neonatologie in samenwerking met het Centrum Jeugd en
Gezin.
Waarom PremaTuurlijk?
Kinderen die prematuur en/of dysmatuur worden geboren
lopen meer risico op ontwikkelingsachterstanden. Goede
monitoring en begeleiding is essentieel, maar in de
praktijk ervaren ouders en professionals dat er geen
optimaal op elkaar afgestemde werkwijze is, daar waar het
gaat om de controles, onderzoeken en adviezen tijdens de
eerste levensjaren van deze kinderen. Het spreekuur
PremaTuurlijk komt voort uit de ambitie om optimale
gemeenschappelijke ketenzorg te bieden waarbij verlies
door informatieoverdracht wordt voorkomen en continuïteit
in zorg gegarandeerd.
Hoe werkt PremaTuurlijk?
Elke twee weken houden de neonatoloog, jeugdarts en
jeugdverpleegkundige gezamenlijk spreekuur in Franciscus
Gasthuis. Tevens valt binnen de mogelijkheden om andere
disciplines tijdens het spreekuur erbij te betrekken, zoals
de fysiotherapeut, logopedist, lactatiekundige en in de
toekomst de diëtist. De kinderen worden alternerend
gezien, en op deze manier gevolgd tot de leeftijd van vier
jaar. Er zijn nu ongeveer 400-500 kinderen onder
behandeling op de polikliniek.
Voordelen
Patiënt: vroege signalering en behandeling van
ontwikkelingsstoornissen, consulten gezamenlijk op één
plek.

Status
Sinds 2013
Vakgroep(en)
Kindergeneeskunde
Franciscus Gasthuis
Specialist(en)
A.K.E. (Angelique)
HoffmannHaringsma
Kinderarts
A. (Alike)
Kamerbeek
Kinderarts
Doelgroep
Kinderen die
prematuur en/of
dysmatuur geboren
zijn, in de regio
Kralingen-Crooswijk,
Centrum, Noord en
Delfshaven.
Ambitie
Het openen van ‘het
Kleine Helden Huis’;
een poliklinische
buitenlocatie waar
alle prematuren en
hun gezin worden
ontvangen na
ontslag uit het
ziekenhuis voor het
vervolgtraject.

Specialist en Centrum Jeugd en Gezin (CJG): korte lijnen
tussen de eerste- en tweede lijn waardoor problemen
sneller worden opgepakt waardoor intensievere
therapie/opnames voorkomen kunnen worden.
Kennisoverdracht tussen de kinderartsen en CJG
professionals.

Uitdaging
Uitbreiden naar de
regio’s Overschie,
HillegersbergSchiebroek en Prins
Alexander.

Zorgverzekeraar: kostenbesparing door vroege signalering
en behandeling van ontwikkelingsstoornissen en afname
extra opname in het ziekenhuis.

* Samenwerking
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3.14 Kindergeneeskunde – het Kleine Helden Huis
Wat is het Kleine Helden Huis?
Het Kleine Helden Huis is een poliklinische buitenlocatie
waar alle prematuren en hun gezin worden ontvangen na
ontslag uit het ziekenhuis voor het vervolgtraject. Alle
betrokken partijen zijn hier aanwezig, o.a. de neonatoloog,
professionals van CJG, fysio, gezinscoach, lactatiekundige,
logopedist en een psycholoog.
Waarom het Kleine Helden Huis?
Prematuur en/of dysmatuur geboren kinderen, en het
gezin, zijn een kwetsbare doelgroep. Kinderen kunnen
bijvoorbeeld sneller ziek worden, en ouders kampen vaak
met sociale problematiek na de premature geboorte van
hun kind. Door een locatie in te richten waar alle
betrokken disciplines bij elkaar komen, wordt de
problematiek die gepaard gaat bij een premature geboorte
multidisciplinair benaderd en behandeld.
Hoe werkt het Kleine Helden Huis?
Alle prematuren, en hun gezin, worden na ontslag uit het
ziekenhuis ontvangen in het Klein Helden Huis voor het
vervolgtraject; opvolging van het kind tot het vierde
levensjaar. Op deze locatie worden alle relevante
disciplines betrokken bij het traject van het kind.
Voordelen
Patiënt: één centrale plek om naartoe te gaan,
geïntegreerde aanpak van alle mogelijke aanwezige
problematiek.
Betrokken disciplines: nauwe samenwerking met elkaar,
makkelijk benaderbaar, geïntegreerde aanpak van
problematiek.
Zorgverzekeraar: kostenbesparing door geïntegreerde
zorg.

Status
In voorbereiding
Vakgroep(en)
Kindergeneeskunde
Franciscus Gasthuis
Specialist(en)
A.K.E. (Angelique)
HoffmannHaringsma
Kinderarts
A. (Alike)
Kamerbeek
Kinderarts
Doelgroep
Kinderen die
prematuur en/of
dysmatuur geboren
zijn, regio Rotterdam
Ambitie
Het ontvangen van
alle (ongeveer 1750)
prematuur geboren
kinderen in
Rotterdam.
Uitdaging
Het vergoed krijgen
van psychosociale
hulp. Dit ligt nu bij
de gemeente.
Ooit uitbreiden naar
een bredere
doelgroep kinderen
die ook behoefte
hebben aan een
‘huiskamersetting’.
* Substitutie
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3.15 Longziekten - Ketenzorg COPD/Astma 2.0
Wat is Ketenzorg COPD/Astma 2.0?
Het verbeteren van COPD/Astma ketenzorg door
intensieve samenwerking tussen de specialist en de
eerste lijn.
Waarom Ketenzorg COPD/Astma 2.0?
Optimaal gebruik van de specialistische kennis van de
longarts in de eerste lijn tijdens diagnostische fase,
waardoor er een betere indicatiestelling plaatsvindt.
Hoe werkt Ketenzorg COPD/Astma 2.0?
De longarts (als onderaannemer) ziet Astma en COPD
patiënten samen met de POH in de huisartsenpraktijk ter
inventarisatie/indicatie. De patiënt blijft formeel in de
eerste lijn. Gezamenlijk wordt er een behandelplan
opgesteld, waardoor een groot deel van de patiënten in
de huisartsenpraktijk behandeld kan worden door de
POH. Slechts een klein deel zal nog worden verwezen
voor tweedelijns onderzoek.

Status
In voorbereiding
Vakgroep(en)
Longziekten
Franciscus Gasthuis
Specialist(en)
J.C.C.M. (Hans) in ’t
Veen Longarts
Betrokkenen
Vakgroep
Longziekten
Franciscus Gasthuis
Gezondheidscentrum
In voorbereiding

Voordelen
Patiënt: specialistisch consult dicht bij huis, optimale
indicatiestelling, betere zorg, geen verlies eigen risico.

Doelgroep
COPD/Astma
patiënten

Specialist: betere kennisoverdracht en voorkomen van
onnodige verwijzingen, waardoor betere focus op
complexere patiënten in ziekenhuis.

Ambitie
Opstarten van dit
traject. Business
case is bekend.

Huisarts: goede kennisoverdracht, betere behandeling
van patiënten in praktijk.
Zorgverzekeraar: betere zorg voor de patiënt dichter bij
huis, voorkomen van onnodige verwijzingen, faciliteren
van terugverwijzing kopieerbaar naar andere centra.

Uitdaging
Rolverandering en
andere werkwijze
van zowel longarts
als huisarts.
Organisatorische
afspraken.
Financieringsafspraken met
Zorgverzekeraar.

* Substitutie
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3.16 Longziekten – POKER-project Immunotherapie
Wat is het POKER-project?
POKER staat voor Pilot Organisatie Ketenzorg Immunotherapie Rijnmond, en richt zich op het verbeteren van
kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor patiënten met
ernstig allergische klachten door goede samenwerking.
Waarom het POKER-project?
Allergeen immunotherapie is een effectieve, maar
langdurige behandeling voor patiënten die veel last
hebben van allergie. Deze behandeling vindt nu vooral
plaats in het ziekenhuis. Gedeelde zorg van specialist en
huisarts samen is minder kostbaar, makkelijker voor de
patiënt (verbetering therapietrouw) en creëert mogelijk
meer awareness in de 1e lijn waardoor meer potentiele
patiënten behandeld kunnen worden.
Hoe werkt het POKER-project?
De POKER-projectgroep heeft een visiedocument, een
ketenzorgpad en uniforme protocollen gemaakt, en
daarnaast nascholingen, een e-learning voor huisartsen
en doktersassistenten en een PGO (www.allergienetwerk.nl) ontwikkeld. Hiermee wordt beoogd
praktijkvariatie tegen te gaan, kennis en expertise in de
1e én 2e lijn te optimaliseren en de patiënt door middel
van de PGO optimaal te monitoren en te begeleiden.
Er zijn twee soorten immunotherapie mogelijk; d.m.v.
maandelijkse injecties en dagelijks in te nemen smelttabletten. De diagnostiek en instelfase van immunotherapie vinden in het ziekenhuis plaats, daarna worden
(bijna) alle patiënten voor de vervolgfase overgedragen
aan de huisarts. Alle bevindingen kunnen worden
genoteerd en gedeeld in het digitale dossier van de
patiënt (PGO) op www.allergie-netwerk.nl.
Voordelen
Patiënt: adequate behandeling, zorg dicht bij huis,
inzicht in dossier, veilig
Specialist: gedeelde zorg wat leidt tot effectief traject,
optimalisatie communicatie met 1e lijn, meer inzicht in
behandelparameters
Huisarts: deskundigheidsbevordering, patiënt bij zich
houden, inzicht in effectiviteit en veiligheid, optimalisatie
communicatie met 2e lijn en mogelijkheid tot MDO
Zorgverzekeraar: kostenbesparing door betere kwaliteit
van leven, minder ziekteverzuim, minder
onderbehandeling en zorg dicht bij huis.
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Status
Sinds oktober 2017
Vakgroep
Longgeneeskunde
Franciscus Gasthuis
Specialist(en)
G.J. (Gert-Jan)
Braunstahl
Longarts
J.H. (Jasper) Kappen
Longarts
Geertje van Limpt
Projectcoördinator
Betrokkenen
Ikazia ziekenhuis
Maasstad ziekenhuis
Erasmus MC
IJsselland ziekenhuis
IZER, ZONBOOG
Gezond op Zuid
Beterketen, Curavista
Doelgroep
Patiënten met allergie
Ambitie
Optimale zorgafstemming tussen 1e en 2e
lijn, verbeteren
doelmatigheid, kwaliteit
van zorg, verhogen
therapietrouw
Uitdaging
Groot volume
stakeholders en
verschillende disciplines,
gebruik van een relatief
nieuw e-health concept.
* Samenwerking
* Substitutie

3.17 Reumatologie - Gezamenlijk consult
Wat is het gezamenlijk consult?
Verbeteren van reumatologisch zorg door intensieve
samenwerking van de specialist met de eerstelijn, door
gezamenlijke consultvoering in de huisartspraktijk.
Waarom het gezamenlijk consult?
Betere kennisoverdracht, waardoor beter inzicht tijdens
de triage van de patiënt en een betere verwijzing of juist
voorkoming van verwijzing en behandeling/controle in
eerstelijn.
Hoe werkt het gezamenlijk consult?
Een Hagro wordt op inschrijving gekoppeld aan vakgroep
Reumatologie. Vier keer per jaar vinden bijeenkomsten
met de Hagro plaats, waarbij gezamenlijk casussen
worden besproken en patiënten worden gezien. Hierop
volgt advies voor behandeling in de eerste lijn of alsnog
doorverwijzing. Er wordt momenteel nagedacht over een
andere vorm, waarbij de reumatoloog een halve dag in
de week gedurende het jaar verschillende praktijken
bezoekt voor gezamenlijke consulten. Dit levert een
minder intensieve nascholing op, maar wel een breder
publiek.
Voordelen
Patiënt: specialistisch consult dicht bij huis, optimale
indicatiestelling, betere zorg.
Specialist: betere kennisoverdracht en meer gerichte
verwijzingen, waardoor betere focus op complexere
patiënten in ziekenhuis.
Huisarts: goede kennisoverdracht, betere behandeling
van patiënten in de praktijk.
Zorgverzekeraar: betere zorg voor de patiënt dichter bij
huis, voorkomen onnodige verwijzingen.

Status
Sinds 2008
Vakgroep(en)
Vakgroep
Reumatologie
Specialist(en)
P.A.H.M. (Peter) van
der Lubbe
Reumatoloog
Betrokkenen
Vakgroep
Reumatologie
Franciscus Vlietland
Hagro’s in de regio
Doelgroep
Patiënten met
reumatologische
aandoeningen.
Ambitie
Nieuw leven
inblazen, en een
andere efficiëntere
vorm opzetten.
Uitdaging
Capaciteit en
financiering.
Organisatorische
ondersteuning van
het ziekenhuis/TMS.

* Substitutie
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3.18 Gynaecologie – Integrale verloskunde
Wat is integrale verloskunde?
Integrale verloskunde houdt in dat de zorg rondom
de zwangere wordt georganiseerd door de eerste en
tweede lijn. Een onderdeel hiervan is de gezamenlijke intakebespreking. Dit wordt vormgegeven door
tweewekelijks alle nieuwe patiënten van de
eerstelijn te bespreken. In gezamenlijk overleg
wordt een beleid opgesteld.
Waarom integrale verloskunde?
Door nieuwe patiënten zo vroeg mogelijk met
elkaar te bespreken kan er al vroeg, en zo snel
mogelijk, geanticipeerd worden op (mogelijke)
problemen en kan een patiënt op tijd worden
doorverwezen, wat spoedverwijzingen voorkomt.
Hoe werkt integrale verloskunde?
Elke twee weken worden de nieuwe patiënten van
een verloskundigenpraktijk besproken met een
gynaecoloog in het ziekenhuis. De gynaecoloog
maakt hier een uur tijd voor vrij. Verloskundigen
krijgen adviezen uit de tweedelijn waardoor
patiënten in de eerstelijn kunnen blijven, of ze
worden doorverwezen naar de tweedelijn. Ook vindt
er elke vier weken een voorlichtingsavond plaats in
Franciscus Vlietland, in samenwerking met de
verloskundigenpraktijken en kraamzorg, waar
aanstaande ouders zich kunnen voorbereiden op de
bevalling.
Voordelen
Patiënt: patiënt wordt bij mogelijke problemen zo
vroeg mogelijk verwezen.
Specialist: voorkomen van spoedverwijzingen zodat
er ruim tijd is om dingen voor de patiënt te regelen.
Verloskundigen: adviezen en kennisoverdracht van
de tweedelijn om zo optimaal mogelijk patiënten in
de eerstelijn te kunnen behandelen.
Zorgverzekeraar: zorg en financiering gecentreerd
rondom de patiënt. Goede anticipatie op mogelijke
problemen waardoor complicaties worden voorkomen, en minder dubbele declaraties voor dezelfde
patiënt.
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Status
Sinds 2013
Vakgroep
Gynaecologie Franciscus
Vlietland en Gasthuis
Specialist(en)
M. (Marjolein) Baaij
Gynaecoloog
A. (Annemarie) Huijssoon
Gynaecoloog
M. (Marianne) Coolman
Gynaecoloog
N. (Nicolette) van Gemund
Gynaecoloog
V.H.M. (Veronique)
Karsdorp
Gynaecoloog
F.W. (Flip) van der Made
Gynaecoloog
Doelgroep
Zwangere vrouwen
Ambitie
Streven naar de optimale
risicoselectie. Wat kan in de
eerste lijn, en wat moet in
de tweede lijn?
Uitdaging
Er staat geen financiële
vergoeding tegenover deze
adviezen van de tweedelijn.
Wanneer de integrale
verloskunde goed staat, valt
dit onder het totaal tarief.
Verloskundigen maken nog
niet altijd aanspraak op de
vergoeding die de
verzekeraar hiervoor
beschikbaar stelt.
* Samenwerking

3.19 Gynaecologie – Gezamenlijk consult
Wat is het consult bij de huisarts?
De specialist komt op bezoek bij de huisarts die een aantal
gynaecologische patiënten heeft verzameld. De specialist
doet een consult en de huisarts kijkt mee.
Waarom het consult bij de huisarts?
Betere kennisoverdracht, waardoor beter inzicht tijdens de
triage van de patiënt en een betere verwijzing of juist
voorkoming van verwijzing en behandeling/controle in
eerstelijn.
Hoe werkt het consult bij de huisarts?
Eens in de 4-6 weken bezoekt de specialist een praktijk en
ziet een vijftal patiënten, waarbij bijvoorbeeld een IUD
geplaatst wordt of een ring verwisseld wordt. De huisarts
kijkt mee en leert de vaardigheid zelf.

Status
Sinds 2016
Vakgroep(en)
Gynaecologie
Franciscus Gasthuis
Specialist(en)
N. (Nicolette) van
Gemund
Gynaecoloog
V.H.M. (Veronique)
Karsdorp
Gynaecoloog
Betrokkenen
Gezondheidscentrum
Parkzoom

Voordelen
Patiënt: hoeft niet naar het ziekenhuis.
Specialist: minder handelingen in het ziekenhuis,
kennisoverdracht aan de huisarts.
Huisarts: goede kennisoverdracht, houdt patiënten bij
zich.
Zorgverzekeraar: kostenbesparing doordat handelingen in
de eerste lijn plaats vinden en niet in de tweede lijn.

Doelgroep
Gynaecologische
patiënten
Ambitie
Formaliseren van het
project. Uitnodigen
van praktijken die
behoefte hebben aan
kennisoverdracht.
Uitdaging
Het vergoed krijgen
van de tijd en de
materialen die de
gynaecologen hier in
steken. Nu vinden
de consulten plaats
in de vrije tijd van
de specialisten.
* Substitutie
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3.20 Gynaecologie – Consult bij de huisarts
Wat is het consult bij de huisarts?
De specialist komt op bezoek bij de huisarts om een aantal
vragen/casussen te beantwoorden die de huisarts heeft
voorbereid.
Waarom het consult bij de huisarts?
Betere kennisoverdracht, waardoor beter inzicht tijdens de
triage van de patiënt op de praktijk. Een betere verwijzing
of juist voorkoming van verwijzing, en betere behandeling/
controle in de eerstelijn. Daarnaast zorgen deze
bijeenkomsten voor een goede communicatie en
samenwerking tussen de betrokken huisartsen en
specialisten.
Hoe werkt het consult bij de huisarts?
Op verzoek van een huisarts(praktijk) bezoekt de
specialist een praktijk en beantwoord de vragen die de
huisarts heeft verzameld. Op deze manier vindt er
kennisoverdracht van de tweede naar de eerste lijn plaats.
Voordelen
Patiënt: kan beter en langer behandeld worden in de
eerste lijn door betere kennis van de huisarts over
gynaecologische vraagstukken.
Specialist: minder handelingen in het ziekenhuis,
kennisoverdracht aan de huisarts. Minder telefoontjes
tijdens spreekuren door opsparen van vragen door
huisarts.
Huisarts: goede kennisoverdracht, houdt patiënten bij
zich.
Zorgverzekeraar: kostenbesparing doordat patiënten beter
en langer behandeld kunnen worden in de eerste lijn.

Status
Sinds 2013
Vakgroep
Gynaecologie
Franciscus Vlietland
Specialist(en)
M. (Marjolein) Baaij
Gynaecoloog
A. (Annemarie)
Huijssoon
Gynaecoloog
M. (Marianne)
Coolman
Gynaecoloog
L. (Leyla) Abdulkadir
Gynaecoloog
K. (Kees Jan)
Avezaat
Gynaecoloog
K.E.A. (Karolien)
Blanckaert
Gynaecoloog
M.H. (Myrrith)
Hulsbergen
Gynaecoloog
Betrokkenen
Huisartsenpraktijken
in Schiedam,
Vlaardingen en
Maassluis
Doelgroep
Gynaecologische
patiënten
Uitdaging
Capaciteit naast
eigen spreekuren.
* Substitutie
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3.21 Neurologie - Gezamenlijk consult
Wat is het gezamenlijk consult?
Verbeteren van neurologische zorg door intensieve
samenwerking van de specialist met de eerstelijn, door
gezamenlijke consultvoering in de huisartspraktijk.
Waarom het gezamenlijk consult?
Betere kennisoverdracht, waardoor beter inzicht tijdens
de triage van de patiënt en een betere verwijzing of juist
voorkoming van verwijzing en behandeling/controle in
eerstelijn.
Hoe werkt het gezamenlijk consult?
Een Hagro wordt op inschrijving gekoppeld aan de
vakgroep Neurologie. Vier keer per jaar vinden
bijeenkomsten met de Hagro plaats, waarbij gezamenlijk
casussen worden besproken en patiënten worden
gezien. Hierop volgt advies voor behandeling in de
eerste lijn of alsnog doorverwijzing naar de tweede lijn.
Voordelen
Patiënt: specialistisch consult dicht bij huis, optimale
indicatiestelling, betere zorg.
Specialist: betere kennisoverdracht en meer gerichte
verwijzingen, waardoor betere focus op complexere
patiënten in ziekenhuis.
Huisarts: goede kennisoverdracht, betere behandeling
van patiënten in de praktijk.
Zorgverzekeraar: betere zorg voor de patiënt dichter bij
huis, voorkomen onnodige verwijzingen.

Status
Sinds 2008
Vakgroep(en)
Neurologie
Specialist(en)
C.J. (Cees) Gijsbers
Neuroloog
Betrokkenen
Vakgroep Neurologie
Franciscus Vlietland
Hagro’s in de regio
Doelgroep
Patiënten met
neurologische
aandoeningen
Ambitie
Nieuw leven
inblazen.
Uitdaging
Capaciteit en
financiering.
Organisatorische
ondersteuning van
het ziekenhuis/TMS.

* Substitutie
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3.22 Neurologie - Anderhalvelijnszorg
Wat is anderhalvelijnszorg?
Anderhalvelijnszorg in de vorm van tweedelijns
consulten bij patiënten in verzorgings- en
verpleeghuizen.
Waarom anderhalvelijnszorg?
Patiënten in verzorgings- en verpleeghuizen kunnen
niet altijd makkelijk in het ziekenhuis komen, dus
door consultatie ter plekke van een medisch specialist
hoeven de patiënten ook niet naar het ziekenhuis te
komen. Hierdoor blijft de toegang tot zorg
laagdrempelig, en door de korte overleglijnen hoeft
een oudere niet onnodig ingestuurd te worden.
Hoe werkt het huisbezoek?
Neurologen brengen op reguliere tijden bezoek aan
verpleeghuizen om consulten te verzorgen. Er worden
grote aantallen patiënten gezien die daardoor niet met
gespecialiseerd vervoer naar het ziekenhuis
getransporteerd hoeven te worden. Er wordt, in
multidisciplinair verband, advies gegeven over
diagnostiek en behandeling. Hierin is al meer dan 10
jaar een vaste structuur. Dit werkt positief op het
welbevinden van de patiënt en bevordert het begrip
tussen de diverse disciplines en is volledig conform
het visiedocument medisch specialist 2025 (zie
hoofdstuk ‘richting netwerkgeneeskunde’). Daarnaast
wordt er incidenteel een moeilijk te vervoeren patiënt
bezocht in de thuissituatie.
Voordelen
Patiënt: specialistisch consult dicht bij huis, betere
zorg, voorkomen van heropnames.
Specialist: goede kennisoverdracht, voorkomen van
heropnames.
Huisarts: goede kennisoverdracht, betere behandeling
van patiënten in praktijk.
Zorgverzekeraar: betere zorg voor de patiënt dichter
bij huis, voorkomen van heropnames, minder
vervoerskosten.

Status
Sinds 2007
Vakgroep(en)
Neurologie Franciscus
Vlietland
Specialist(en)
D.P. (Dirk) Saal
Neuroloog
J.J.M. (Jan) Driesen
Neuroloog
Betrokkenen
Verzorgings- en
verpleeghuizen in de
regio
Doelgroep
Kwetsbare ouderen
Ambitie
Het inbedden van deze
consulten in de
dagelijkse praktijk.
Uitdaging
Consulten in
verzorgings- en
verpleeghuizen vinden
nu reeds gestructureerd
plaats. De uitdaging is
om de capaciteit en
financiële middelen vrij
te spelen om deze
consulten in het
verpleeghuis te kunnen
blijven doen zodat dit
goed functionerende
systeem kan blijven
bestaan.
* Substitutie
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3.23 Pilot Directe toegang Radiodiagnostiek (DTR)
Wat is DTR?
Het aanvragen van foto’s van eenvoudige traumata /
bovenste- en onderste extremiteiten door de
dienstdoende huisarts op de HAP Gasthuis bij de afdeling
radiologie van Franciscus Gasthuis in avond- en
weekenduren in eerstelijns context.
Waarom DTR?
DTR is voor patiënten die de huisarts voorheen naar de
SEH verwees om een fractuur uit te sluiten. Door middel
van DTR hoeft de patiënt alleen naar de SEH als een
fractuur is vastgesteld en vervolgzorg nodig is.
Hoe werkt DTR?
De huisarts doet de aanvraag, patiënt wordt gezien bij de
radiologie en de radioloog beoordeelt de foto. De laborant
koppelt de diagnose (al dan niet een fractuur) terug aan
de patiënt. Indien er geen sprake is van een fractuur dan
gaat de patiënt naar huis. Indien er wel sprake is van een
fractuur, dan wordt de patiënt verwezen naar de SEH. De
eigen huisarts ontvangt de uitslag op reguliere wijze.
Voordelen
Patiënt: DTR is patiëntvriendelijk doordat lange
wachttijden op de SEH en een hogere eigen bijdrage voor
patiënten worden voorkomen
Specialist: Afname van werkdruk doordat minder
patiënten gezien hoeven te worden op de SEH.
Daarentegen extra belasting voor Radiologen omdat foto’s
in de avond en nacht beoordeeld moeten worden.
Huisarts: DTR draagt bij aan de ambitie van Franciscus
om de dienstverlening verwijzersvriendelijk in te richten.
Het is een wens van de HAP om over deze dienst te
kunnen beschikken
Zorgverzekeraar: Onnodige tweedelijns zorg wordt
voorkomen. In de pilotfase betrof dit 45% van de
aanvragen. Besparing zorgkosten op jaarbasis > €
200.000 (o.b.v. één locatie).

Status
Sinds 2017
Vakgroep(en)
Radiologie
SEH
Huisartsenpost
Specialist(en)
Radiologen
SEH artsen
Huisartsen
Doelgroep
Patiënten met
verdenking fractuur
die binnenkomen op
de HAP
Ambitie
Pilot omzetten in
reguliere zorg, voor
beide locaties.
Desgewenst
uitbreiden van het
soort aanbod en/of
uitbreiding naar
nachturen.
Uitdaging
Investering in
apparatuur voor
beoordeling foto’s in
thuissituatie en
volledige
digitalisering van het
proces door
koppeling van
systemen van de
HAP en het
ziekenhuis.
* Samenwerking
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3.24 Pilot Meekijkconsult
Wat is het Meekijkconsult?
Het meekijkconsult is een pilot in de regio Rotterdam
waarin huisartsen vertegenwoordigd aan de Regiotafel
Zuid West Nederland van Zilveren Kruis uitvoering
geven aan samenwerking met medisch specialisten
door (medisch) specialistische kennis te consulteren in
de huisartsenpraktijk.
Waarom het Meekijkconsult?
Door de beschikbaarheid van een meekijkconsult
wordt verwacht dat de kwaliteit van zorg in de
huisartsenpraktijk verbeterd en dat wordt voorkomen
dat patiënten onnodig doorverwezen worden naar
specialistische zorg. Hierdoor zullen de zorgkosten in
de regio verminderen.
Hoe werkt het Meekijkconsult?
De huisarts kan digitaal een consult aanvragen via het
programma VIPLive, waarbij relevante informatie van
de patiënt beveiligd wordt meegestuurd. De medisch
specialist kan op zijn/haar tijd (doorgaans binnen 3 tot
5 dagen) de vraag van de huisarts beantwoorden.
Ook kan de huisarts fysieke Meekijkconsulten
aanvragen. De huisarts verzamelt meerdere patiënten
die hij/zij samen met een medisch specialist op de
huisartsenpraktijk bespreekt. De patiënten blijven
onder de verantwoordelijkheid van de huisarts vallen.
Voordelen
Patiënt: Niet onnodig worden doorverwezen naar het
ziekenhuis, geen kosten eigen risico.
Specialist: Vermindert telefonische consulten overdag,
minder storing tijdens spreekuren, meer
achtergrondinformatie van de patiënt aanwezig bij de
vraagstelling.
Huisarts: Vermindert telefonisch in de wacht staan,
uitgebreidere beantwoording van de vraag door de
specialist.
Zorgverzekeraar: Minder onnodige verwijzingen naar
de tweedelijn, meer specialistische kennis in de
huisartsenpraktijk.
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Status
Sinds 2017
Vakgroep(en)
Cardiologie,
Dermatologie,
Geriatrie,
Longgeneeskunde,
Neurologie,
Oogheelkunde,
Pijnpoli,
Plastische chirurgie,
Reumatologie,
MDL,
Chirurgie,
Gynaecologie,
KCHL
Betrokkenen
Medisch specialisten van
Franciscus Gasthuis
Huisartsen
Doelgroep
Iedere patiënt voor wie
de huisarts een nietspoedeisende vraag wil
stellen aan een medisch
specialist
Ambitie
Alle specialismen van
Franciscus zijn te
consulteren voor de
huisartsen in de regio.
Uitdaging
Aantal consulten (fysiek
en digitaal)
vermeerderen tot 50 per
maand
* Samenwerking

3.25 Meekijksessies Chirurgie
Wat zijn meekijksessies?
Meekijksessies zijn (reguliere) proctologie- en laser
spreekuren en poliklinische OK’s op alle poliklinieken
Chirurgie van Franciscus waar huisartsen uit de regio bij
mee kunnen lopen.
Waarom meekijksessies?
Huisartsen krijgen de kans om met een chirurg mee te
lopen om te zien hoe chirurgische ingrepen op de
polikliniek worden gedaan. Hierdoor kunnen huisartsen
hun kennis verrijken en beter uitleggen aan de
patiënten die ze doorsturen wat ze kunnen verwachten
op de polikliniek Chirurgie. Ook wordt zo de
samenwerking tussen huisartsen en chirurgen versterkt.
Hoe werkt een meekijksessie?
De huisarts maakt de wens bekend om mee te lopen
tijdens een meekijksessie en krijgt de benodigde
voorbereidingsinformatie (zoals geldende
hygiëneregels) toegestuurd. De huisarts kan ook
aangeven een eigen patiënt te willen meenemen naar
een meekijksessie. Tijdens de sessie wordt er de tijd
genomen om de handelingen uit te leggen en vragen
van de huisarts te beantwoorden.
Voordelen
Patiënt: door het toenemen van de kennis van de
huisarts kan de patiënt beter geïnformeerd worden over
een ingreep op de polikliniek Chirurgie.
Specialist: de specialist deelt kennis met de huisarts,
wat kan resulteren in meer gerichte verwijzingen, goede
samenwerking.
Huisarts: door kennisoverdracht kan de huisarts
gerichter verwijzen en de patiënt beter begeleiden bij
klachten die een chirurgische ingreep op de polikliniek
behoeven, goede samenwerking.

Status
Sinds zomer 2018
Vakgroep(en)
Chirurgie Franciscus
Gasthuis & Vlietland
Betrokkenen
Alle chirurgen van
Franciscus Gasthuis
& Vlietland
Huisartsen
Doelgroep
Alle huisartsen in het
adherentiegebied
van Franciscus
Ambitie
Meer sessies
openzetten voor
huisartsen.
Uitdaging
Manier bedenken om
naast het meekijken
met de ingrepen,
ook ruimte in te
bouwen om de
verwijsstructuren te
bespreken en wat de
huisarts aan
voorbereiding kan
doen alvorens te
verwijzen.

Zorgverzekeraar: betere verwijsstromen door meer
kennis van chirurgische ingrepen bij de huisarts.
* Samenwerking
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4. Analyse en conclusie
De uitkomsten van onze analyse van de substitutie- en transmurale
samenwerkingsinitiatieven komen grotendeels overeen met de resultaten
van een enquête over de meerwaarde en de belemmeringen (en
oplossingsrichtingen) van substitutie van tweede naar eerste lijn. Deze
enquête is uitgevoerd onder de achterban van de verschillende
veldpartijen in Nederland en een aantal belanghebbenden, in het kader
van ‘Zorg op de juiste plek’3. Aan dit thema wordt veel belang gehecht en
is zodoende ook onderdeel van het onderhandelingsakkoord 2018 met het
ministerie van VWS.
De belangrijkste meerwaarden van de in kaart gebrachte initiatieven zijn:
 zorg dichter bij de patiënt;
 betere kwaliteit van zorg;
 kortere overleglijnen;
 bij voldoende schaalgrootte, kostenreductie door minder onnodige
verwijzingen;
 intensiever contact, ook in de digitale vorm, tussen de huisarts en de
medisch specialist. Hierdoor wordt er niet alleen makkelijker met
elkaar gecommuniceerd en advies gevraagd, het leidt ook tot
wederzijds begrip. Het bevordert de relatie.
Belemmerende factoren waar specialisten regelmatig tegenaan lopen zijn:
 onvoldoende beschikbare capaciteit en tijd;
 ontbreken van structurele financiering;
 ontbreken van ondersteuning en ziekenhuisbrede visie;
 beperkte organisatiegraad in de eerste lijn maakt opschaling lastig.
De analyse van de initiatieven is vormgegeven aan de hand van de
belangrijkste factoren die van invloed zijn op de mate en het succes van
substitutie en transmurale samenwerking, namelijk:
 de wijze waarop het ziekenhuis georganiseerd is en in staat is te
ondersteunen bij initiatieven;
 de binding en communicatie met de eerste lijn in de regio;
 de positie die de zorgverzekeraar inneemt;
 financiering en capaciteit.
In de analyse zijn de bevindingen uit de onderzochte initiatieven
gecombineerd met de factoren die substitutie en transmurale
samenwerking bevorderen of belemmeren. Deze inzichten zijn verkregen
in gesprekken met de specialisten en het management van het
ziekenhuis.
De wijze waarop het ziekenhuis georganiseerd is
Franciscus Gasthuis & Vlietland is in 2015 gefuseerd. De visie, manier van
werken en relatie met de regio verschillen per locatie.

http://www.zorgopdejuisteplek.nl/ presentatie Common Eye, “Zorg op de juiste Plek,
resultaten enquête, dd 25-7-2017.
3
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De sub regio rondom Franciscus Vlietland kent een langere historie op het
gebied van transmuraal samenwerken. Specialisten en huisartsen trekken
al lange tijd gezamenlijk op bij het opzetten, structureren en continueren
van samenwerkingstrajecten, daarbij ondersteund door de afdeling
Transmurale Samenwerking (TMS) en haar voorgangers. Een voorbeeld is
het gezamenlijk consult. Hieruit is een werkinstructie/protocol ontstaan
dat aangeeft hoe te werk te gaan. Hier wordt daadwerkelijk substitutie
bewerkstelligd. Er is sterk vanuit de kwaliteit van zorg voor de patiënt
geredeneerd.
In Franciscus Gasthuis bestaan ook al langere tijd
samenwerkingsinitiatieven, vaak geïnitieerd vanuit één specialisme. In
tegenstelling tot de locatie Vlietland bestond hier geen vaste
ondersteuningsstructuur. In de regio Gasthuis zijn met name transmurale
samenwerkingstrajecten opgezet die gebruik maken van ICT
mogelijkheden. Bijvoorbeeld door gebruik van ZorgDomein en Ksyos voor
teleconsulten.
Binding en communicatie met de regio
Voor de substitutietrajecten is continuïteit veelal afhankelijk van
persoonlijke inzet en aandacht van zowel intern maar vooral ook extern
betrokken partijen. Het enthousiasmeren van deelnemers en creëren van
(continue) betrokkenheid en de coördinatie van de trajecten zijn
belangrijke elementen die de continuïteit en daarmee het succes van de
trajecten beïnvloeden. De mate waarin het ziekenhuis een sterke binding
heeft met de eerste lijn in de regio bepaalt dan ook hoe makkelijk, hoe
snel en hoeveel initiatieven op te zetten zijn.
Franciscus Vlietland heeft van oudsher een goede binding met de regio,
waardoor het opzetten van substitutie initiatieven als het gezamenlijk
consult, maar ook de Zorgpaden HVZ en CVRM, goed hun beslag hebben
gevonden in de regio. Voor de laatste twee ligt er de ambitie om die uit te
breiden naar de regio Gasthuis.
In de regio Gasthuis zijn door de regionale context van versnippering de
banden met de eerste lijn minder hecht. De eerste lijn lijkt zich hier
minder makkelijk te organiseren, waardoor het lastiger is om initiatieven
te ontwikkelen en te implementeren.
Positie zorgverzekeraar
De zorgverzekeraars geven aan dat substitutie en transmurale
samenwerking speerpunten zijn in hun beleid. Franciscus Gasthuis &
Vlietland is door spreiding in de regio verbonden met verschillende
zorgverzekeraars voor de contractering van zorg. Zorgverzekeraar DSW is
de dominante zorgverzekeraar in de regio van Franciscus Vlietland. DSW
is een sterk regionaal opererende zorgverzekeraar met vandaaruit ook
een sterke binding met de regio. Samenwerkingsinitiatieven zouden
daarmee beter (financieel) ondersteund kunnen worden. Franciscus
Gasthuis heeft veelal te maken met Zilveren Kruis en daarnaast met CZ
en VGZ. Dit zijn meer landelijk opererende zorgverzekeraars, die vanuit
dat oogpunt voor tweedelijnszorg ook sneller geneigd zijn over de regio’s
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heen te kijken. Dit kan in die zin ook bepalend zijn in de positionering in
de contractonderhandelingen.
In dit kader is het relevant het meekijkconsult te benoemen, een pilot in
de regio Rotterdam, waaraan de medische staf van Franciscus haar
medewerking heeft toegezegd. De pilot is een initiatief van de eerstelijn,
ontstaan aan de regiotafel van Zilveren Kruis. Deze pilot komt langzaam
op gang. De eerste ervaringen zijn opgedaan. De implementatie is lastig
doordat de werkwijze nog niet is uitgekristalliseerd en er een groot aantal
huisartsen en specialisten betrokken is. Werkende weg een werkwijze
ontwikkelen met zo’n grote groep blijkt uitdagend. Franciscus focust
vooralsnog op de digitale meekijkconsulten. Er is financiële ruimte
gemaakt om de inzet van betrokken professionals in deze pilot te belonen.
Financiering en capaciteit
Voor bijna alle trajecten geldt dat er geen structureel vergoedingsmodel is
afgesproken, maar dat de zorg gefinancieerd wordt vanuit
innovatiegelden, de DOT’s, externe financiering of eigen (tijds)investering.
Bij de meeste trajecten levert dit een capaciteitsdilemma op. Als er tijd
extern wordt besteed, dan gaat dan ten koste van de interne
afspraakmogelijkheden voor patiënten. Ook de wijze van declareren
vraagt nog nadere uitwerking en structurering. Voor de teleconsulten
geldt dit probleem niet. Het vergoedingsmodel zit in deze digitale
structuren ingebouwd.
Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft veel initiatieven ontwikkeld en ziet
kansen om dit verder uit te bouwen. Het ziekenhuis bevindt zich in een
complex krachtenveld, waarbij het verder uitbouwen van substitutie en
transmurale samenwerkingstrajecten afhankelijk is van verschillende
actoren en factoren, zowel intern als extern. Dit maakt een heldere, kant
en klare aanpak onmogelijk. Wel is er een stevige basis aanwezig om de
initiatieven op te zetten en uit te bouwen binnen de sub regio’s.
Belangrijke factoren zijn de inzet van de medisch specialisten, de
huisartsen en andere samenwerkingspartners, steun vanuit Raad van
Bestuur en medische besturen door heldere beleidsuitgangspunten, die
uitgevoerd worden met ondersteuning van de afdeling TMS.
Als belangrijke randvoorwaarden om substitutie- en
samenwerkingstrajecten op te zetten en succesvol te continueren worden
een goed financieringsmodel, voldoende capaciteit voor uitvoering en een
structurele ondersteuning vanuit het ziekenhuis en medische besturen
genoemd. Daarnaast is blijvende en structurele deelname van alle
betrokkenen essentieel.
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5. Nawoord Martijn Nieuwhof
Vanuit mijn deelname aan de opleiding Top Class 2017 aan de Erasmus
Universiteit, Centrum voor Zorgbestuur, heb ik via mijn stage in
Franciscus Gasthuis & Vlietland van dichtbij de substitutie en transmurale
samenwerkingsinitiatieven vanuit de tweede lijn mee mogen helpen
onderzoeken, samen met de afdeling Transmurale Samenwerking.
Het doel van de stageopdracht was om de substitutie en transmurale
samenwerkingsinitiatieven in het ziekenhuis verder in kaart brengen en de
status van de initiatieven vast te stellen en vast te leggen in een boekje.
Aanvullend hierop kunnen in relatie tot landelijke ontwikkelingen op dit
gebied en de positionering van het ziekenhuis, aanbevelingen worden
gegeven om te komen tot een aanscherping van de strategische visie op
substitutie en transmurale samenwerking en het verder doorvoeren van
initiatieven in en met de regio. Hier geef ik graag invulling aan.
Ervaringen en aanbevelingen
Als centrummanager van eerstelijns gezondheidscentra bij Stichting
Gezond op Zuid heeft deze opdracht mij een nieuw overkoepelend inzicht
gegeven door te ervaren hoe samenwerkingsinitiatieven vanuit de tweede
lijn worden opgevat en ingezet. Voor de eerste lijn ligt er een taakstelling
om huisartsenzorg op dit gebied anders te gaan organiseren. Ook voor de
tweede lijn is er de opdracht om zorg op de juiste plek te laten
plaatsvinden. Hoewel er druk van buitenaf wordt opgelegd door overheid
en zorgverzekeraar, is het goed om te ervaren dat in de regio Rijnmond
zowel de tweede als de eerste lijn de substitutie- en samenwerkingsinitiatieven als een meerwaarde beschouwen voor de kwaliteit van zorg
voor de patiënt, ongeacht waar deze zorg wordt geleverd.
Dit boekje toont met de beschreven initiatieven aan dat er al hard wordt
gewerkt door beide partijen om de samenwerking in de regio vorm te
geven. Het dient dan ook de aanbeveling om de reeds opgedane kennis en
ervaring in te zetten voor het verder uitbouwen van initiatieven.
Daarnaast verdient het de aanbeveling parallellen te trekken met de
landelijke ervaringen volgens de enquête ‘Zorg op de juiste plek’4. Uit dit
onderzoek komt een aantal aanbevelingen op onderwerpen die in de regio
van Franciscus opgepakt kunnen worden. Hierop zal de discussie met de
samenwerkingspartners gevoerd moeten worden hoe deze voor de lokale
situatie vorm te geven:








samenwerken
bekostiging
ambitie (visie/doel)
werken aan draagvlak
ICT versterken (met name regionaal)
belangen
delen van data/inzichten

http://www.zorgopdejuisteplek.nl/ presentatie Common Eye, “Zorg op de juiste Plek,
resultaten enquête, dd 25-7-2017.
4
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Door een overkoepelend inzicht over de eerste en tweede lijn heen kom ik
tot de volgende prioriteitsaanbevelingen voor Franciscus Gasthuis &
Vlietland ten aanzien van het verder ontwikkelingen van substitutie en
transmurale samenwerkingsinitiatieven:
1. Formuleren van visie en beleid
Allereerst wordt aangeraden om een heldere visie en beleid te formuleren
waarbij specialisten, management en partners worden meegenomen in de
opdracht om samenwerking en substitutie te realiseren, en waarbij
duidelijk is welke richting het ziekenhuis, maar liefst ook de regio, op wil.
De leerpunten vanuit de beschreven initiatieven kunnen hierin een
leidraad vormen. Het primaire doel zal niet zijn om een kostenbesparing
te realiseren, maar een betere kwaliteit van zorg op de juiste plek en een
nauwere verbinding tussen de regionale tweede en eerste lijn. Voor de
laatste wordt het belangrijk om zich meer te organiseren om op grotere
schaal aansluiting te kunnen vinden bij en afspraken te kunnen maken
over de samenwerking.
2. Regionale ICT structuur
Voor het bevorderen van transmurale samenwerking beveel ik aan om
blijvend te investeren in een regionale ICT structuur of verbinding. De
ziekenhuizen in Rotterdam zijn druk bezig om met ChipSoft een nieuw
ziekenhuis EPD in te voeren, met de ontwikkelmogelijkheden om
verbinding te maken met de eerste lijn. Bestaande initiatieven zoals
ZorgDomein en Ksyos maken het al mogelijk om langs verschillende
kanalen gegevens onderling uit te wisselen. Vanuit de eerste lijn is er de
behoefte om een beleid en organisatie op veilige en betrouwbare
gegevensuitwisseling tussen zorgverleners (en tussen zorgverlener en
patiënt) op te stellen. Hiertoe probeert de eerste lijn zich op dit vlak te
organiseren om een regionale visie te ontwikkelen en aan te kunnen
sluiten bij de initiatieven van de ziekenhuizen. Samenwerking op ICT
gebied in het kader van veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling is
een goed middel om een gezamenlijk belang te ontwikkelen en substitutie
en transmurale samenwerking verder mogelijk te maken.
3. Samenwerken met zorgverzekeraar op genereren van inzichten
Voor het verkrijgen van inzichten in de mogelijkheden en de resultaten
van substitutie en transmurale samenwerking wordt daarnaast aanbevolen
een beroep te doen op zorgverzekeraars als leverancier van inzichten over
de eerste en tweede lijn heen. Zij beschikken over die informatie en
hebben capaciteit om die informatie bij elkaar aan te laten sluiten en tot
regionale inzichten te verwerken. Dit zou moeten leiden tot een grotere
betrokkenheid bij de opdracht en inzicht in de mate van bereiken van de
financiële taakstelling van 75 miljoen euro voor substitutie van zorg.
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4. Ondersteunen van initiatieven
Tot slot is het belangrijk om de gezamenlijke belangen en de uitvoering
van substitutie en transmurale samenwerking goed te kunnen faciliteren.
Het moet helder zijn welke ondersteuning de deelnemers hierin kunnen
verwachten en welke inbreng van hen zelf wordt verwacht. Ik zie hiervoor
een goede rol voor de afdeling Transmurale Samenwerking om nog meer
de verbinding te leggen en hiervoor ook de huidige ICT initiatieven te
gebruiken. Goede ondersteuning gecombineerd met een heldere visie
draagt bij aan het vormen van commitment van de verschillende
deelnemers.
Dankwoord
Ik heb het als een verrijking ervaren om beter begrip te krijgen van de
uitdagingen ‘aan de andere kant’ op het gebied van substitutie en
transmurale samenwerking. Daarnaast heb ik het heel leerzaam gevonden
om in het ziekenhuis rond te mogen lopen en een inkijk te krijgen in de
omvang en wijze van organisatie van een ziekenhuis.
Dank aan alle mensen die hun ervaringen hebben willen delen. Dit begrip
maakt het voor mij makkelijker om mogelijke verbindingen tussen de
eerste en tweede lijn te kunnen zien en te leggen. Dank aan de afdeling
Transmurale Samenwerking, met name in de persoon van Lieke Klein
Haar voor de uitgebreide ondersteuning en het harde werk in de
totstandkoming van dit naslagwerk. Dank aan Franciscus Gasthuis &
Vlietland voor het bieden van de mogelijkheid om een bestuurlijke stage
te kunnen lopen.
Veel succes en plezier met de verdere doorontwikkeling van de substitutie
en transmurale samenwerking initiatieven.

Martijn Nieuwhof
Centrummanager Gezond op Zuid
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