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Verbonden in zorgVerbonden in zorgVerbonden in zorgVerbonden in zorg 

    

AanAanAanAan                                    DatumDatumDatumDatum    

Stakeholders Zorg West Brabant1     6 december 2012 

VanVanVanVan                                    DDDDatum vergaderingatum vergaderingatum vergaderingatum vergadering            

Petit Comité:        Woensdag 12 december 2012  

Amphia Ziekenhuis:  Olof Suttorp, Karin Jansen   12.30 – 14.30 uur   

Avoord Zorg & Wonen:  Herman Weggen, Lilian Kuijstermans  Trivium te Etten-Leur 

CZ:   Daan Rooijmans 

Het Huisartsenteam: Jan Frans Mutsaerts, Dominiek Rutters                 

 

1. 1. 1. 1. Uitdagingen Zorg West BrabantUitdagingen Zorg West BrabantUitdagingen Zorg West BrabantUitdagingen Zorg West Brabant    
 

In West Brabant zijn stakeholders uit de ‘cure’ en de ‘care’ de uitdaging aangegaan om te discussiëren over de 

wijze waarop gezamenlijk in de regio een antwoord kan worden gevonden op de uitdagingen waar de zorgsector 

voor staat2.  

 

De zorgvraag verschuift steeds meer naar chronische aandoeningen. Niet alleen ouderen, ook jongeren kampen 

met een toenemend aantal chronische problemen. Het aanbod moet daar op inspelen. Medische kennis en 

technologie nemen in hoog tempo toe. Patiënten zijn mondiger, steeds beter geïnformeerd en georganiseerd en 

dwingen daardoor kwaliteitsimpulsen af in de zorg. De combinatie van deze aspecten stuwen de uitgaven aan 

publiek gefinancierde zorg in de komende jaren fors op. De zorgpremies slokken een steeds groter deel op van 

ons besteedbare inkomen en de overheidsfinanciën dreigen te ontsporen.  

 

Om goede, toegankelijke en betaalbare zorg ook op termijn te waarborgen staat landelijk én in West Brabant de 

vraag centraal hoe de doelmatigheid van de zorg kan worden verhoogd. De mens in zijn sociale omgeving komt 

steeds meer centraal te staan en het adagium dat er meer focus zou moeten zijn op de kwaliteit van leven en de 

gezondheid van de mens wint terrein.  

 

Hoe kunnen wij als Stakeholders Zorg West Brabant ons voorbereiden op de toekomstige 

zorgvraagontwikkelingen? Hoe kunnen we de kosten beteugelen en tegelijkertijd de gezondheid van de West 

Brabantse bevolking en de kwaliteit van zorg handhaven of zelfs verbeteren? Hoe kunnen we hier samen iets in 

bereiken?  

 

 

2. 2. 2. 2. Doel notitieDoel notitieDoel notitieDoel notitie    
 

Een klein gezelschap (Het Huisartsenteam, Amphia Ziekenhuis, Avoord Zorg & Wonen en CZ) - hierna te noemen 

het ‘Petit Comité’ - heeft het bovengenoemde vraagstuk opgepakt en komt met deze notitie tot een allereerste 

gedachtevorming om te komen tot meer samenhang en doelmatigheid in de West Brabantse zorg.  

Aan de Stakeholders Zorg West Brabant wordt gevraagd er mee in te stemmen om verder te gaan in de richting 

zoals het Petit Comité in deze notitie schetst.  

                                              

1 Zie bijlage voor overzicht stakeholders 

2 Symposium Regionalisering, 14 juni 2012. Vervolgbijeenkomst Stakeholders Zorg, 27 september 2012 
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3. 3. 3. 3. VVVVisieisieisieisie en ambitie  en ambitie  en ambitie  en ambitie  
 

Stakeholders van de zorg in West Brabant onderschreven in september 2012 het belang van meer regionale 

samenwerking, over de grenzen heen. Zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten hebben elkaar hard nodig. 

Zonder ingrijpende veranderingen in de huidige wijze van samenwerken en in de organisatie- en 

financieringsstructuur kan goede en betaalbare zorg aan patiënten in West Brabant op termijn niet meer worden 

gewaarborgd.  

   

Er is een gedeelde ambitie: “We streven naar gezonde burgers met een 

goede kwaliteit van leven, met minder maar betere zorg”. Hierin kunnen 

drie kernelementen worden onderscheiden:    de kwaliteit van leven én de 

kwaliteit van zorg en welzijn willen we handhaven of zelfs verbeteren terwijl 

we tegelijkertijd de groei in de verwachte zorgkosten naar beneden willen 

afbuigen.  

Het beheersbaar houden van zorgkosten is een complexe en 

veelomvattende materie. Zorg moet eenvoudig zijn als het eenvoudig kan 

en complex als het complex moet. De huidige zorg- en 

financieringsstructuur bevorderen niet de samenwerking, er worden slechts 

initiatieven op deelaspecten ontplooid. Draaien aan knoppen zoals het zorgpakket, de premies en belastingen,  

de eigen betalingen en de zorgcapaciteit is voorbehouden aan de overheid.  

Waar zorgpartijen wél de regie kunnen nemen is:  

• het inspelen op zelfredzaamheid en zelfzorg van de burgers 

• het verminderen van de zorgbehoefte van de populatie  

• het effectief en efficiënt inspelen op de resterende zorgvragen 

• het organiseren van doelmtige zorgverlening. 

Deze regie is samenspel, dat kan niemand alleen. Grensoverstijgend denken is hierbij een randvoorwaarde.  

Het Petit Comité vertaalt deze uitdaging naar de volgende doelen (zonder hier nu al een prioritering aan te 

geven): 

1. Het drukken van de stijgende zorgkosten. 

2. Het organiseren van de zorg dichtbij mensen. 

3. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg en welzijn. 

 

    

4. 4. 4. 4. De kiem, De kiem, De kiem, De kiem, voor voor voor voor bloei tot bloei tot bloei tot bloei tot samenwerkingsamenwerkingsamenwerkingsamenwerking 
 

Genoemde doelstellingen zijn breed, veelomvattend en verstrekkend.  

Het Petit Comité kiest voor een gefaseerde aanpak waarbij een start wordt gemaakt met één initiatief dat op 

korte termijn, begin 2013, opgepakt zal worden en dat een succesvolle eerste bijdrage zal leveren aan genoemde 

doelen. Het is een kiem waaruit meer regionale samenwerking gaat groeien, een thema dat beoogt de energie in 

de regio te laten groeien om samen tot nog meer zinnige zorginitiatieven te gaan komen. Het thema wordt 

hieronder op hoofdlijn weergegeven. Als Stakeholders Zorg West Brabant de voorgestelde richting 

onderschrijven, zal het thema verder uitgewerkt gaan worden in de vorm van een business case. 

Gelijktijdig en met de tijd die ervoor nodig is kunnen in 2013 een aantal andere, meer complexe, interventies in 

samenhang met elkaar op haalbaarheid worden onderzocht, waarna uitgewerkt in business cases.  

Suggesties hiervoor staan in hoofdstuk 5 genoemd (Vervolgthema’s). 
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4.1 F4.1 F4.1 F4.1 Farmacie, generiek als harmacie, generiek als harmacie, generiek als harmacie, generiek als het kanet kanet kanet kan, spécialité als het moet, spécialité als het moet, spécialité als het moet, spécialité als het moet    

 

Zowel voor medisch specialisten als voor huisartsen zijn er geldende richtlijnen voor het doelmatig 

voorschrijven van medicijnen. Het algemene uitgangspunt is hierbij: ‘goedkoop (generiek) als het kan, duur 

(spécialité) als het moet’. Doelmatigheid betekent kostenbewust handelen: het volgen van richtlijnen, het 

afwijken daarvan waar nodig én het voorschrijven van de goedkoopste variant van medicijnen waar mogelijk.  

Doelmatigheid dient daarnaast ook het gezondheidsbelang en de veiligheid van de patiënt.  

Met dit thema wordt beoogd het doelmatig voorschrijven zowel in de 2e als in de 1e lijn in de regio West Brabant 

te gaan bevorderen op een aantal hoofdterreinen:  

• cholesterolverlagende middelen 

• maagzuurremmers en  

• middelen ter bestrijding van hart- en vaatziekten.  

Becijferd is dat er alleen al voor deze geneesmiddelen voor de regio West Brabant een besparingspotentieel is van 

ongeveer €2,5 miljoen euro3.  

 

Betrokkenen: medisch specialisten, ziekenhuisapotheken, verpleeghuisartsen, huisartsen, stadsapotheken, 

zorgverzekeraar(s). 

 

 

4.2 4.2 4.2 4.2 MMMMeetbare bijdrage aan ambitie en doelen Zorg West Brabanteetbare bijdrage aan ambitie en doelen Zorg West Brabanteetbare bijdrage aan ambitie en doelen Zorg West Brabanteetbare bijdrage aan ambitie en doelen Zorg West Brabant    

 

Om zicht te krijgen op de mate waarin dit thema en de vervolgthema’s bijdragen aan de gestelde doelen van de 

samenwerking zal met objectieve, meetbare en valide indicatoren (spiegelinformatie) de medische effectiviteit, de 

kwaliteit van leven en de klantervaringen in kaart worden gebracht. Ook de term gezondheidswinst moet 

geobjectiveerd gaan worden. 

Zorgverleners maken hierbij gebruik van landelijk vastgestelde en in hun ICT systeem geregistreerde indicatoren. 

Voor het meten van klantervaringen kan gedacht worden aan het regionaal breed meten en (publiekelijk) 

presenteren van patiëntervaringen met PROMS en de CQ Huisartsen index4. Kostenontwikkelingen zullen door 

zorgverzekeraar(s) en zo nodig zorgkantoren en gemeenten in kaart worden gebracht. Voor het verzamelen, 

verzenden, beheren en evalueren van indicatoren moet er uiteindelijk aan gedacht worden om hiervoor gebruik 

te maken van regionale onafhankelijke data-infrastructuur.  

 

 

5. 5. 5. 5. VervolgVervolgVervolgVervolgthema’s thema’s thema’s thema’s     
 

Naast het hierboven genoemde ‘kiem’ thema wil het Petit Comité in 2013 de haalbaarheid en condities van 

onderstaande interventies verder gaan exploreren: 

 

5.1 Z5.1 Z5.1 Z5.1 Zorg org org org op de juiste plek enop de juiste plek enop de juiste plek enop de juiste plek en als het kan zo  als het kan zo  als het kan zo  als het kan zo dicht mogelijk bij mensen thuisdicht mogelijk bij mensen thuisdicht mogelijk bij mensen thuisdicht mogelijk bij mensen thuis    

 

‘Bij ziekte en ouderdom met goede zorg thuis, zelfstandig blijven wonen’ en ‘de patiënt op de juiste plek met 

zorg door de juiste professional’ dat is de tweede uitdaging die het Petit Comité ziet voor de 

thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen, huisartsengroepen en ziekenhuizen in West Brabant. 

Door de grootte van de thuiszorg- en ouderenorganisaties en hun vele functies heeft zowel het ziekenhuis als de 

                                              
3 Waarbij wel opgemerkt moet worden dat dit besparingspotentieel voor een gedeelte al onderdeel is van landelijke akkoorden 

voor huisartsen en medisch specialisten. 

4 Geautomatiseerd via bijvoorbeeld de Huisarts Prestatie Monitor 
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huisarts in de loop der jaren het zicht verloren op door wie en op welke wijze (extramurale) zorgverlening wordt 

uitgevoerd en wat de deskundigheid is van de diverse medewerkers.  

    

Wijkverpleegkundig teamWijkverpleegkundig teamWijkverpleegkundig teamWijkverpleegkundig team. Vanuit deze situatie, ondersteund door het nieuwe kabinetsbeleid, wil het Petit Comité 

met stakeholders een concept gaan ontwikkelen waarbij voor iedere wijk een wijkverpleegkundig team de zorg 

uitvoert of regelt die de patiënt nodig heeft om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Hiermee kan 

voor huisartsen én voor ziekenhuizen (transferverpleegkundigen) de samenhang in zorgverlening en het zicht op 

zorg in de thuissituatie worden verbeterd.  

Betrokkenen: Huisartsen, V&V sector, ziekenhuizen (transferverpleegkundigen), zorgverzekeraar(s). 

    

Specialist Ouderengeneeskunde.Specialist Ouderengeneeskunde.Specialist Ouderengeneeskunde.Specialist Ouderengeneeskunde. Voor de ondersteuning bij de diagnostiek voor kwetsbare ouderen en het 

voorkomen van onnodige zorg wil het Petit Comité de mogelijkheden gaan verkennen om naast de huisarts een 

specialist ouderengeneeskunde te gaan inzetten.  

Betrokkenen: V&V sector, huisartsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraar(s). 

    

MSVT: MSVT: MSVT: MSVT: Medisch SpecialistischMedisch SpecialistischMedisch SpecialistischMedisch Specialistische e e e VerplegingVerplegingVerplegingVerpleging in de thuissituatie in de thuissituatie in de thuissituatie in de thuissituatie. . . . MSVT is verpleegkundige zorg in de thuissituatie in 

opdracht en onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist. Binnen deze zorg kan sprake zijn van 

complexe verpleegkundige handelingen en minder complexe handelingen. Sinds 2006 valt MSVT onder de 

zorgverzekeringswet; er zijn echter nog steeds verschillende problemen in zowel het zorgproces als het 

administratieve proces en de formele verantwoordelijkheidsverdeling.     

Met dit thema wordt beoogd de volgende knelpunten te adresseren: 

• Verminderen afbakeningsdiscussies (wel/geen MSVT, hoog vs. laagcomplex), door eenduidige 

indicatiestelling. Afspraken maken in de regio over wat onder MSVT valt en welke vorm dan. Huisartsen 

betrekken om te zorgen dat wat dichtbij, in eerste lijn kan daar ook gebeurt. 

• Versoepeling overdracht specialist-thuiszorg, benodigde informatie en hulpmiddelen ter plekke bij start 

van zorg.  

• Aanscherpen rol medisch specialist bij (beslissing over) continuering. MSVT niet langer laten doorlopen 

dan nodig. Laagcomplexe MSVT zoveel als mogelijk snel overdragen naar huisarts.  

• Voorkomen wisseling zorg bij cliënten die MSVT ‘erbij’ krijgen door samenwerking van 

thuiszorgorganisaties indien de ‘eigen’ organisatie de MSVT niet mag leveren en levering van 

laagcomplexe MSVT door alle organisaties die ook verpleging thuis als AWBZ-zorg leveren.  

Bovenstaande levert naar verwachting op dat MSVT alleen nog wordt toegekend wanneer en zolang als echt 

nodig. De exacte kostenbesparing hiervan zal nog verder in beeld moeten worden gebracht. 

Ook verbetert de ervaren kwaliteit van de zorg doordat patiënten meteen, goed geholpen kunnen worden, niet 

onnodig hoeven te wachten en ze zo vertrouwd mogelijk, liefst door eigen thuishulp en een vertrouwde 

zorgorganisatie kunnen worden geholpen. 

Betrokkenen: medisch specialisten, transferverpleegkundigen, zorgaanbieders thuiszorg, huisartsen, 

zorgverzekeraar(s). 

    

    

5.25.25.25.2 IIIIntegrale zorg voor mensen met (meerdere) chronische aandoeningen als COPD, DM II entegrale zorg voor mensen met (meerdere) chronische aandoeningen als COPD, DM II entegrale zorg voor mensen met (meerdere) chronische aandoeningen als COPD, DM II entegrale zorg voor mensen met (meerdere) chronische aandoeningen als COPD, DM II en Hartn Hartn Hartn Hart---- en  en  en  en 

Vaatziekten.Vaatziekten.Vaatziekten.Vaatziekten.    

 

Voor patiënten met de chronische aandoeningen DM II, COPD en Hart- & vaatziekten hebben de eerstelijns 

zorggroepen in West Brabant de zorg in een eerstelijns keten georganiseerd. Ook in de tweede lijn is voor deze 

(deels zelfde) patiënten specialistische zorg georganiseerd. Aandacht voor preventie en integrale kwaliteit en 

gezondheidswinst is niet georganiseerd. Met dit thema beoogt het Petit Comité de zorg verder integraal te gaan 

organiseren, met de patiënt als uitgangspunt, met substitutie daar waar mogelijk en met meer aandacht voor 

gezamenlijke zorg en focus op preventie en zelfmanagement.  
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Binnen dit thema kan ook gedacht worden aan farmaceutische zorg, een regionale uitrol van het project Diabetes 

Dialoog. Dit behelst de onderdelen ‘formularia’, een ‘protocol voor de eerste en tweede uitgifte van 

geneesmiddelen in de apotheek om de concordantie te bevorderen’ en ‘medicatiereviews tussen apotheker en 

huisarts voor patiënten met polyfarmacie’; en het bevorderen van therapietrouw, een ander zeer relevant thema 

van integrale samenwerking. 

Betrokkenen: huisartsen, apothekers, medisch specialisten, zorgverzekeraars. 

 

 

5.35.35.35.3 Voorkomen Voorkomen Voorkomen Voorkomen van van van van dubbele diagnostiek. dubbele diagnostiek. dubbele diagnostiek. dubbele diagnostiek.     

 

Welke kansen liggen er op dit terrein? Onder welke condities kan onnodig dubbele laboratoriumdiagnostiek en 

functieonderzoek worden voorkomen en wat is er voor nodig om dit te bereiken?  

ICT toepassingen en/of koppelingen tussen ICT systemen kunnen zorgverleners inzicht bieden in diagnostiek die 

bij een patiënt al is aangevraagd. Hierdoor kunnen eventuele aanvragen niet meer nodig blijken en dubbele 

diagnostiek worden voorkomen. Voor bepaalde patiëntenstromen zullen transmurale afspraken gemaakt moeten 

worden over een eenduidig screeningsbeleid en welke diagnostische onderzoeken nodig zijn om tot een goede 

diagnosestelling door huisarten en (als nodig na verwijzing) door medisch specialisten te komen.  

Betrokkenen: medisch specialisten, huisartsen, ziekenhuis- en huisartsenlaboratorium.  

    

    

5.45.45.45.4 Een gezonde burger van West BrabantEen gezonde burger van West BrabantEen gezonde burger van West BrabantEen gezonde burger van West Brabant    

 

Een goede gezondheid begint bij preventie en een gezonde levensstijl. Natuurlijk zijn mensen hiervoor in de 

eerste plaats zelf verantwoordelijk, maar de zorg kan hierbij een belangrijk ondersteunende rol vervullen. Een 

greep uit een breed pallet aan denkbare interventies, die nader overwogen en uitgewerkt zouden moeten 

worden: 

    

Preventie, Stoppen met RokenPreventie, Stoppen met RokenPreventie, Stoppen met RokenPreventie, Stoppen met Roken    

Regionaal breed, individuele en groepsgewijze aanpak Stoppen met Roken. Met voorlichtingscampagne vanuit 

GGD, individuele begeleiding via huisarts en bv. groepsbegeleiding via SineFuma/Stivoro, inzetten E-health 

toepassingen. 

    

Selectieve preventieSelectieve preventieSelectieve preventieSelectieve preventie    

Patiënten uit West Brabant met een hoog risico op bepaalde aandoeningen (hart- en vaatziekten, diabetes, 

nierschade) gericht benaderen om erger te voorkomen, door middel van bijvoorbeeld het preventieconsult. 

    

Zelfzorg, Zelfzorg, Zelfzorg, Zelfzorg, zelfmanagementvermogen patiëntzelfmanagementvermogen patiëntzelfmanagementvermogen patiëntzelfmanagementvermogen patiënt    

Door o.a. het regio breed trainen van zorgverleners, het leveren van zorg op afstand middels beveiligd 

beeldcontact als een fysieke aanwezigheid in de thuissituatie niet noodzakelijk is (TanteLouise-Vivensis, tablets 

voor cliënt en thuiszorgmedewerker).    

    

    

5.55.55.55.5 Geïntegreerde spoedzorg HAP Geïntegreerde spoedzorg HAP Geïntegreerde spoedzorg HAP Geïntegreerde spoedzorg HAP –––– SEH. SEH. SEH. SEH.    

 

Om onnodige dure zorg tegen te gaan moet gedacht worden tot meer integratie te gaan komen tussen de 

spoedeisende hulpposten (SEH’s) en de huisartsenposten (HAP). 

    

Naast bovengenoemde zaken zijn er tal van andere interventies en thema’s denkbaar die passen binnen de 

geformuleerde ambitie en die in het komende jaar vanuit het Petit Comité verder geëxploreerd moeten worden.  
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6666. Zorgverleners in W. Zorgverleners in W. Zorgverleners in W. Zorgverleners in West Brabantest Brabantest Brabantest Brabant 
 

6.1 6.1 6.1 6.1 Het Zorgveld van West BrabantHet Zorgveld van West BrabantHet Zorgveld van West BrabantHet Zorgveld van West Brabant    

 

De regio West Brabant loopt grofweg van Breda en omgeving tot en met Bergen op Zoom en omliggende 

plaatsen. In totaal telt de regio 19 gemeenten. In deze regio bevinden zich drie ziekenhuizen, het Amphia 

Ziekenhuis in Breda/Oosterhout, het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg Ziekenhuis in 

Bergen op Zoom. Rondom deze ziekenhuizen zijn huisartsen georganiseerd in vier zorggroepen: Zorggroep 

Breda en Zorroo (met resp. ca.100 en ca.65 huisartsen rondom het Amphia Ziekenhuis), Zorggroep Het 

Huisartsenteam (ca. 40 huisartsen in het adherentiegebied van zowel Amphia als het Franciscus Ziekenhuis) en 

Zorggroep West Brabant (ca. 75 huisartsen rondom het Franciscus en Lievensberg ziekenhuis). Voor 

huisartsenzorg in de avond, nacht en in het weekend kunnen patiënten terecht bij vijf huisartsenposten in West 

Brabant: Breda, Oosterhout, Etten-Leur, Roosendaal en Bergen op Zoom.  

Apothekers uit het werkgebied West Brabant, Hart van Brabant en omgeving, met in totaal 115 zelfstandigen en 

ketens van apotheken, zijn georganiseerd in de Stichting Farmaceutische Zorg.  

Huisartsen worden voor hun eerstelijns diagnostiek en diverse andere ondersteunende functies ondersteund 

door het huisartsenlaboratorium SHL-Groep. Zorg voor mensen met psychische en psychiatrische problemen 

wordt in West Brabant verzorgd door GGZ Breburg en GGZ Westelijk Noord Brabant.  

In het domein van de ‘care’ telt de regio een uitgebreid palet aan zorg- en welzijn verlenende instanties. De 

meest prominent aanwezige organisaties in de thuiszorg, verpleeg & verzorgingssector zijn Avoord Zorg & 

Wonen, Groenhuysen, Surplus, Thebe, Thuiszorg West Brabant, Careyn en TanteLouise-Vivensis. In totaal zijn er 

29 zorgaanbieders intramuraal actief en 35 extramuraal. Daarnaast kent Breda het Steunpunt Informele Zorg 

Breda (STIB), een organisatie van actieve vrijwilligers die iets voor een ander willen betekenen en die 

mantelzorgers ondersteunen in hun zorg voor een zieke of gehandicapte naaste. Ook in Etten-Leur en 

Roosendaal zijn vrijwilligersorganisaties actief. 

 

Al met al kan worden gesteld dat de individuele zorgverleners in West Brabant een hoge organisatiegraad 

kennen. Het veld van de care telt veel instanties, is veel omvattend en redelijk versnipperd te noemen. Als het 

gaat om de zorg voor inwoners van een regio, dan is een regio nooit scherp af te bakenen. Wat de Stakeholders 

Zorg West Brabant met elkaar verbind is hun zorg voor de inwoners van West Brabant.  

 

 

6.2 6.2 6.2 6.2 West Brabant breed of 2 subregio’s?West Brabant breed of 2 subregio’s?West Brabant breed of 2 subregio’s?West Brabant breed of 2 subregio’s?    

 

West Brabant zou verdeeld kunnen worden in twee sub regio’s:  

• het adherentiegebied van het Amphia Ziekenhuis en  

• het adherentiegebied van het Franciscus en Lievensberg Ziekenhuis.  

Een netwerk is doorgaans zo complex als het aantal knopen dat het telt. Vanuit die gedachte wil het Petit Comité 

met de Stakeholders Zorg West Brabant in dialoog om te overwegen of de voorgestelde initiatieven West Brabant 

breed of wellicht beter stapsgewijs van één subregio naar twee subregio’s opgepakt zouden moeten gaan 

worden.  
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7777. De populatie van West Brabant. De populatie van West Brabant. De populatie van West Brabant. De populatie van West Brabant    
 

De populatie van West Brabant betreft bijna 700.000 inwoners, om precies te zijn 688.448 mensen5. Ieder 

persoon staat ingeschreven in een huisartspraktijk die is aangesloten bij een van de vier zorggroepen in West 

Brabant. Van de populatie is ongeveer 40-45% verzekerd bij CZ, 35-45% bij VGZ en 10-25% bij andere 

verzekeraars.  

 

 

8888.... De  De  De  De organisatieorganisatieorganisatieorganisatie van de  van de  van de  van de samenwerking samenwerking samenwerking samenwerking Zorg in West Brabant Zorg in West Brabant Zorg in West Brabant Zorg in West Brabant     
    

8.1 8.1 8.1 8.1 Uitgangspunten voor samenwerkingUitgangspunten voor samenwerkingUitgangspunten voor samenwerkingUitgangspunten voor samenwerking    

 

• Alle activiteiten die een individuele organisatie uitstekend alleen kan uitvoeren voor optimale 

gezondheidswinst, zullen geen onderdeel gaan uitmaken van het regionale programma in wording.  

• De populatie wordt als uitgangspunt genomen en niet de zorgverlener of zorgfinancier (zorgverzekeraar 

of gemeente) met zijn huidige zorg- of dienstverlening.     

• Bij de thema’s van samenwerking zijn minimaal drie stakeholders / zorgpartijen betrokken en een thema 

levert een significante bijdrage aan de ambitie en de gestelde doelen.    

• Afspraak = afspraak. Afspraak en niet nakomen = niet meedoen.    

• Voor ieder thema dat onder de ‘samenwerkingsparaplu’ gebracht zal worden zullen concrete en 

meetbare doelen worden geformuleerd (SMART) en per thema zal een business case worden geschreven, 

resulterend in contractuele afspraken tussen betrokken partijen. 

• Er vindt continue monitoring plaats van tussentijdse resultaten, gekoppeld aan de specifieke thema’s. 

    

    

8.2 8.2 8.2 8.2 BekostigingBekostigingBekostigingBekostiging    

 

“Samen investeren, samen delen”, dat is de belangrijkste (financiële) gedachte achter dit samenwerkingsinitiatief, 

ook wel shared savings genoemd. Er zullen afspraken worden gemaakt over een nieuwe financiële prikkel om de 

totale zorgkosten omlaag te brengen, een kanteling van betalen voor volume naar betalen voor 

gezondheidswinst.  

Gesproken moet worden over de wijze waarop dit kan worden toegepast· en hoe en waaraan de ‘shared savings’ 

zullen worden besteed6. Gezien de bestaande schotten tussen de diverse financieringsvormen (WMO, AWBZ en 

ZWV) en de complexiteit hiervan, lijkt het raadzaam de focus in eerste instantie te leggen op zaken binnen de 

ZVW en de AWBZ en pas in een later stadium de verbinding met welzijn te gaan maken. 

Andere verder uit te werken bekostigingspunten zijn: 

• Met de zorgverzekeraar afstemmen dat het risico van niet behaalde besparingen wordt gedragen door de 

verzekeraar.  

• In kaart brengen, vooraf, van de huidige zorguitgaven, uitvoeren nulmeting om de bestaande kwaliteit 

van zorg (en eventueel meer) in kaart te brengen. 

• Afspraken maken over het percentage waarmee de verwachte kosten in een nader te bepalen tijdsbestek 

moeten worden omgebogen. 

    

                                              
5 Per 1 januari 2012 

6 Bijvoorbeeld conform een nader te bepalen verdeelsleutel aan patiënten/verzekerden, zorgverzekeraars en zorgverleners (op 

basis van gerealiseerd succes) en/of in preventie en kwaliteit. 
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8.3 8.3 8.3 8.3 ProjectorganisProjectorganisProjectorganisProjectorganisaaaatietietietie    

 

Er komt een kleine projectorganisatie onder leiding van het Petit Comité. De leden van dit Comité nemen de 

verplichting op zich vanuit de belangen van de populatie te denken en niet vanuit ieders organisatiebelang.  

Het Petit Comité wil met klem het belang benadrukken van frequente communicatie met alle betrokken 

Stakeholders Zorg West Brabant, een absolute randvoorwaarde voor het creëren van draagvlak en succes.  

Voor het maken en tot uitvoering brengen van business cases zal een ‘kwartiermaker’ worden geworven, niet 

werkzaam bij een der stakeholders Zorg West Brabant. Vanuit de projectorganisatie zal verder uitgewerkt gaan 

worden conform welk model samengewerkt gaat worden, op welke wijze kan worden toegezien op aangegane 

verplichtingen, analyse van kosten, financieringsmodel, begroting, datamanagement en -infrastructuur, 

contractmanagement, de (administratieve) afstemming binnen organisaties etc. 

    

    

8.4 8.4 8.4 8.4 Concrete vraagstelling Concrete vraagstelling Concrete vraagstelling Concrete vraagstelling aan Stakeholders Zorg West Brabantaan Stakeholders Zorg West Brabantaan Stakeholders Zorg West Brabantaan Stakeholders Zorg West Brabant    

 

Aan de Stakeholders Zorg West Brabant wordt gevraagd  

1. Wordt beschreven visie en ambitie gedeeld (hoofdstuk 3)? 

2. Onderschrijft men de uitgangspunten van de samenwerking, de gedachten ten aanzien van de 

toekomstige bekostiging en de projectorganisatie (hoofdstuk 8)? En zijn er punten waarover stakeholders 

wezenlijk anders denken? 

3. Deelt men het voorstel het thema farmacie (doelmatig voorschrijven) te kiezen als ‘kiem’ voor bloei tot 

samenwerking in de regio (hoofdstuk4)?  

4. Onderschrijft men het voorstel om naast het kiemthema in 2013 gelijktijdig andere business cases te 

gaan ontwikkelen, onder de beschreven voorwaarden (hoofdstuk 5)? Zien stakeholders wellicht nog één 

van de genoemde thema’s als ‘kiem’ thema waaraan prioriteit gegeven zou moeten worden? 

5. Hoe denken stakeholders over de afbakening van de regio? West Brabant breed, 2 subregio’s, of nog 

kleiner (hoofdstuk 6)?  

6. Welke titel kunnen we gaan verzinnen voor dit initiatief?  
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Bijlage: Stakeholders Zorg West BrabantBijlage: Stakeholders Zorg West BrabantBijlage: Stakeholders Zorg West BrabantBijlage: Stakeholders Zorg West Brabant    

    

1 Het Huisartsenteam Jan Frans Mutsaerts, Directeur  

2 Amphia Ziekenhuis Olof Suttorp, Voorzitter Raad van Bestuur 

3 Avoord Zorg & Wonen Herman Weggen, Bestuurder 

4 CZ Daan Rooijmans, Manager Regio Regie 

5 Franciscus Ziekenhuis Janneke van Vliet, Raad van Bestuur 

6 SHL Groep Ruben Baumgarten, Voorzitter Raad van Bestuur 

7 St. Farmaceutische Zorg Jacco Pesser, Voorzitter Bestuur 

8 Zorggroep Breda Pascal Versteegh, Directeur 

9 Zorroo Daan Kerklaan, Directeur 

10 Zorggroep West Brabant Wilbert van den Winkel, Manager 

11 Thebe Michel Wijngaards, Directeur V&V 

12 Thuiszorg West Brabant Yolanda Cijsouw, Manager V&V 

13 Surplus Anthonie Maranus, Raad van Betuur 

14 St. Groenhuysen Thed van Kempen, Raad van Bestuur 

15 Steunpunt Informele Zorg Breda Netty van Alphen, Directeur 

16 St. Huisartsenposten West Brabant Peter Aben, Directeur / Bestuurder 

17 GGZ Breburg Guus van Weelden, Voorzitter Raad van Bestuur 

18 Zorgbelang Brabant Cock Vermolen 

19 Huisartsenkring West Brabant Erik Stevens, sr. Beleidsmedewerker 

20 Gemeente Drimmelen Mark van Oosterhout, Wethouder en Voorzitter Commissie Zorg, 

Welzijn & Onderwijs van 19 gemeenten in West Brabant 

    

    

    


