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1. Voorwoord
In het jaardocument 2015 wordt verslag gedaan van de belangrijkste ontwikkelingen in het ELZHA beleid; de
interne bedrijfsvoeringsprocessen zijn verder op orde gebracht, er is gewerkt aan een optimalisatie van de huidige
ketens en er hebben een aantal innovaties plaatsgehad welke tot nieuwe zorg leiden.
In de interne bedrijfsvoering is in 2015 de overgang naar een Keten Informatie Systeem leidend geweest. Dit
systeem ondersteunt huisarts, praktijkondersteuner en ketenpartners in de registratie en communicatie en zorgt
dat er op eenvoudige wijze indicatorenrapportages en declaratieverkeer mogelijk wordt. Vanaf 1 januari 2016 is
het KIS volledig operationeel.
Ten behoeve van de optimalisatie van de huidige ketens zijn de praktijken begeleid door het team
stafverpleegkundigen van ELZHA en is wederom veel geïnvesteerd in scholing. In 2015 is nader invulling gegeven
aan het Klantgroepenbeleid, waarmee de ondersteuning vanuit ELZHA wordt afgestemd op de behoefte van de
praktijk.
Een toenemend aantal huisartsen is gaan deelnemen aan de ketenzorg CVRM-secundaire preventie. In de
diabetesketen is veel aandacht besteed aan de nieuwe organisatie van de voetzorg. In alle ketens is de
samenwerking met de ketenpartners, mogelijkheid tot leefstijlbegeleiding in groepen door diëtisten en stoppen
met roken begeleiding aandachtspunt geweest. Toenemende aandacht voor substitutiemogelijkheden binnen de
huidige ketens is zichtbaar in het project basaal bolus regime, het LAN project voor mensen met COPD en het
regionale hartfalen project. In deze projecten zien we dat samenwerking met de collega zorggroepen en de
ziekenhuizen essentieel is.
Innovatie in de huidige ketens krijgt vorm in het zelfmanagement programma Protocol los. Vanuit het Fonds Grote
Stads problematiek wordt geëxperimenteerd met projecten om moeilijk bereikbare patiënten weer in zorg te
krijgen.
Nieuwe zorg en ketens zien we ontstaan in de ontwikkeling van het regionale Zorgprogramma voor kwetsbare
Ouderen, wat in 2015 ontwikkeld is en vanaf 2016 geïmplementeerd gaat worden, de ontwikkeling van het
zorgprogramma CVRM-primaire preventie (vanaf 2016 gecontracteerd) en het zorgprogramma astma in het kader
van de verbreding van de COPD zorg naar Longzorg (ontwikkeld in 2015, maar nog niet gecontracteerd).
In optimalisatie en innovatie van zorg hebben we een partner gevonden in de afdeling Public Health en Eerstelijns
Geneeskunde (PHEG) van het LUMC. Zij zijn nauw betrokken bij de evaluatie van een aantal projecten, waarmee de
effectiviteit van programma's inzichtelijk kan worden.
In 2016 zullen we bovenstaande ontwikkelingen verder doorzetten, samen op weg naar een toekomstbestendige
eerste lijn.

Leonie van Son, directeur ELZHA
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2. Zorggroep ELZHA
Algemene gegevens
Adres:
Telefoonnummer:
Faxnummer:
Email:
Website:

President Kennedylaan 15
2517 JK Den Haag
070 - 8200830
070 - 8200839
info@elzha.nl
www.elzha.nl

Organisatie
Het bestuur van de Coöperatie bestaat uit 5 personen: 3 huisartsen en 2 leden uit andere maatschappelijke
sectoren. De voorzitter is huisarts en deze positie wordt sinds november 2011 ingenomen door de heer F. Burger.
De overige bestuursleden zijn: de heer M. Vente, penningmeester, mevrouw M. Darby, mevrouw E. van der Schoor
en de heer A. Roobol. Dit bestuur zal optreden als Raad van Commissarissen voor de Holding alwaar een
eenhoofdige directie is aangesteld in de persoon van mevrouw L. van Son.
Alle huisartsen zijn lid van de Coöperatie. Alle zorgactiviteiten vinden plaats in de Zorg B.V.
De ELZHA Zorggroep Adviesraad bestaat uit huisartsen, praktijkondersteuners en een vertegenwoordiger van de
ketenpartners. De raad adviseert de directie van ELZHA gevraagd en ongevraagd o.a. over multidisciplinaire
initiatieven in de regio, ontwikkelingen op het gebied van nieuwe DBC's en initiatieven van het bureau.
Organogram ELZHA

Jaarverslag 2015 ELZHA

4

Organogram ELZHA Holding B.V.

ELZHA holding BV

Bureau ELZHA
Directeur

Hoofd Beleid en
Kwaliteit

Stafverpleegkundigen

Kwaliteit- en
beleidsmedewerkers

Hoofd bedrijfsvoering

Secretariaat

Kaderartsen

Medewerkers
bedrijfsvoering

Leden
Op peildatum 31 december 2015 waren er 225 huisartsen aangesloten bij ELZHA. In 2015 zijn er 14 huisartsen
ingetreden en 10 huisartsen uitgetreden.

Missie en Visie
Missie
ELZHA staat voor brede ondersteuning van de bij haar aangesloten huisartspraktijken in Den Haag en de
omliggende randgemeenten bij het organiseren van chronische zorg binnen de gehele eerste lijn/geïntegreerde
eerstelijnszorg en in samenspraak met de tweede lijn.
Kernwaarden daarbij zijn verbetering van de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieken, multidisciplinaire
samenwerking, innovatie en transparantie.
ELZHA faciliteert, helpt en ondersteunt maar stelt ook eisen aan de zorgverleners op weg naar een sterke en
geïntegreerde eerste lijn.
Visie
ELZHA ontwikkelt zich tot een keurmerk voor goede eerstelijnszorg, in de wijk, waarbij diversiteit binnen een
gemeenschappelijk doel het kenmerk is.
Het gemeenschappelijke doel is de beste kwaliteit zorg tegen aanvaardbare kosten in de directe leefomgeving van
de patiënt. Om dit doel te bereiken werkt ELZHA intensief samen met andere eerstelijns- en tweedelijns
organisaties, de gemeente(n) en zorgverzekeraars. ELZHA is daarbij wars van concurrentie maar wil wél excelleren
op het gebied van service en kwaliteit.
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ELZHA spant zich maximaal in om vanuit haar kernwaarden te komen tot een spilpositie binnen de geïntegreerde
eerstelijnszorg met aansluiting op welzijn, tweede lijn en handelend vanuit de geïnformeerde en actief betrokken
patiënt.

Klachten, incidenten en calamiteiten
Het doel van het melden van klachten en incidenten is als organisatie inzicht krijgen in tekorten en knelpunten in
(de organisatie) van ketenzorg welke een risico vormen voor de kwaliteit van de patiëntenzorg en/of andere
kwaliteitsaspecten. Daarnaast is bij het melden van klachten de doelstelling: het verbeteren van de service en
kwaliteit van zorg aan de patiënt en aan onderaannemers door het gestructureerd bemiddelen bij klachten van
1. patiënten die in de keten zijn opgenomen en/of;
2. onderaannemers die een overeenkomst met ELZHA hebben
en deze naar ieders tevredenheid af te handelen.
Door calamiteiten zorgvuldig en tijdig af te handelen, wordt recht gedaan aan de betrokkenen en wordt voldaan
aan de wettelijke verplichtingen waardoor de kwaliteit van de organisatie wordt bewaakt en verbeterd.
Zorggroep ELZHA heeft aangepaste procedures voor het melden, registreren en afhandelen van klachten,
incidenten en calamiteiten in 2015 vastgesteld en ingevoerd. Met betrekking tot de interne klachtenprocedure
kunnen we vaststellen dat er acht klachten zijn gemeld, betrekking hebbende op ketenpartners,
huisartsenpraktijken en de zorggroep zelf. Naar aanleiding van deze klachten zijn verbeteracties ingezet, heeft
terugkoppeling naar klager plaatsgevonden en zijn de klachten naar tevredenheid afgehandeld.
In 2015 zijn onder de bestaande klachtenprocedure, zoals gepubliceerd op de website, die in samenwerking met
de Klachtenregeling Huisartsenzorg Haaglanden wordt uitgevoerd, geen klachten, incidenten of calamiteiten
gemeld die betrekking hadden op de ketenzorg.
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3. Speerpunten van het beleid en projecten
Verdere professionalisering bedrijfsvoering
De afgelopen jaren is veel tijd besteed aan het interne project 'Huis op orde' wat nu haar vruchten begint af te
werpen. De afdeling bedrijfsvoering heeft in 2015 dan ook een personele wisseling doorgemaakt waardoor er
meer financiële ervaring en kennis is binnengekomen. De inrichting van het financiële systeem heeft hierdoor een
impuls gekregen alsmede alle daarmee samenhangende processen. De doorlooptijd is verkort,tussen het indienen
van de declaraties bij de zorgverzekeraars en uitbetalen aan de zorgverleners. Oude balansposten zijn
opgeschoond en de financiële processen zijn op orde. De accountant geeft in zijn verslag dan ook aan dat ELZHA 'in
control' is.

Klantgroepenbeleid
In 2015 heeft ELZHA klantgroepenbeleid geïntroduceerd zodat de ondersteuning aan haar leden
(huisartsenpraktijken) beter afgestemd kan worden op de verschillende ontwikkelingsfasen van de praktijken t.a.v.
de ketenzorgprogramma's. Indeling vindt plaats in drie 'klantgroepen': Kopgroep, Middengroep of Basisgroep, op
basis van deelname aan (meerdere) DBC's en het wel of niet behalen van gestelde streefwaarden. Het
zogenoemde klantgroepenbeleid is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de door de huisartsen te leveren
diensten door het op maat ondersteunen van de huisartsen. Dit beleid wordt uiteraard op een billijke manier
toegepast.
Daarnaast gold er voor 2015 prestatiebekostiging; de huisartsenpraktijk ontving voor de DBC's DM2 en COPD een
prestatietarief bij het behalen van de gestelde streefwaarden.
Ook kende ELZHA voor 2015 een instapbeleid voor deelname aan nieuwe DBC's; de huidige ketenzorg is op orde
(d.w.z. streefwaarden behaald) en de zorg zoals gedefinieerd voor de nieuwe DBC is binnen zes maanden op orde.
Tot slot heeft ELZHA in 2015 beleid ten aanzien van onder presterende praktijken vastgesteld. Dit is het beleid dat
ELZHA volgt bij praktijken die in de basisgroep vallen, die tevens niet voldoen aan een of meerdere van de andere
criteria die ELZHA stelt bij deelname en waarbij over een periode van tijd duidelijk is geworden dat er geen
verbetering zit in de geleverde (kwaliteit van de) ketenzorg. De ultieme uitkomst van dit beleid kan zijn dat de
overeenkomst (van opdracht) met de zorggroep wordt opgezegd.
Indeling in klantgroepen
Voor 2015 heeft ELZHA de volgende indeling in de drie klantgroepen gemaakt:
Klantgroep
Kopgroep
Middengroep
Basisgroep
Totaal aantal praktijken

Aantal praktijken
52
76
29
157

NB:
-

peildatum is 1 oktober 2015, i.v.m. de overgang van Circularus naar het Keten Informatie Systeem was het
niet mogelijk om een indeling per 31 december 2015 te maken;
in de telling zijn de praktijken die in 2015 lid zijn geworden niet meegeteld, evenals praktijken die in 2015
zijn overgenomen.

De kopgroep is in staat gesteld om deel te nemen aan specifieke projecten, zoals bijvoorbeeld "Protocol los". Ook
is voor de kopgroep het 'koploperdiner' georganiseerd, zie onder 7. Communicatie.
De kop- en middengroep hebben het tarief van de prestatiebekostiging over de DBC's DM2 en COPD ontvangen,
aangezien zij de gestelde streefwaarden hebben behaald.
De basisgroep, alleen deelname aan de DBC DM2, heeft het tarief van de prestatiebekostiging niet ontvangen
omdat de gestelde streefwaarden niet behaald zijn. Met deze praktijken zijn tevens gesprekken gevoerd om
gezamenlijk te bepalen wat nodig is om de ketenzorg verder te verbeteren.
Jaarverslag 2015 ELZHA
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Wijkgericht werken
ELZHA levert vanuit haar rol als regisseur van de eerstelijns ketenzorg een bijdrage aan de ontwikkeling van
Wijkgericht werken. In de praktijk betekent dit dat de dienstverlening van ELZHA zoveel mogelijk wordt geordend
op de verbinding tussen de huisartsenvoorziening (huisartsen en praktijkondersteuners) en de ketenpartners,
diëtisten, (wijk)verpleegkundigen, fysiotherapeuten, buurtsportcoach. ELZHA organiseert bijvoorkeur
informatiebijeenkomsten en scholingen/lunchbijeenkomsten in de wijk/stadsdeel of randgemeenten. In het najaar
2015 werden in het kader van de KIS implementatie in verschillende wijken (Leidschendam, Voorburg, Wassenaar,
Rijswijk, Ypenburg, Centrum, Escamp, Bomen en vruchten, Laak) trainingen georganiseerd. Hierdoor is er in deze
wijken vast een infrastructuur (zaal, faciliteiten etc.) gelegd waarop we voor de wijkbijeenkomsten voort kunnen
bouwen.
Vanuit de integrale aanpak op leefstijlverbetering bij de chronische patiëntengroepen geïncludeerd in
ketenzorgprogramma's, levert ELZHA een bijdrage aan vorming van "de Gezonde Wijk aanpak" samen met
betrokken huisartsen en ketenpartners in Laak, Moerwijk, Schilderswijk en Rivierenbuurt.
In 2014 is de wijkpilot Bouwlust, waarin de verbinding tussen de eerstelijns zorg, de huisartsenvoorziening en het
SWZT te versterken, succesvol afgerond. In 2015 werd geïnvesteerd in het onderhouden van de
samenwerkingsrelatie hetgeen noodzakelijk is om vertrouwen te houden en de werkwijze te verhelderen. Dit biedt
dan de basis om casuïstiek aan te leveren vanuit de huisartsenvoorziening in het SWZT. Het is van belang om dit te
proces te blijven faciliteren, om een solide lijn met de huisartsenpraktijk (huisarts en POH) en het SWZT te
realiseren.

Samenwerking LUMC
Kwalitatief uitstekende en efficiënte, doelmatige zorg voor patiënten met chronische aandoeningen is voor ELZHA
en de PHEG een gedeelde ambitie. Hierbij blijkt dat ELZHA en de PHEG een antwoord zoeken op hetzelfde soort
vraagstukken. De onderzoeksvragen die voor ELZHA vanuit de praktijk actueel zijn, sluiten immers naadloos aan
op de academische belangstelling van de PHEG. In 2015 heeft dat geleid tot de volgende activiteiten:
Denktank Praktijk en Wetenschap Den Haag
De bijeenkomst die werd georganiseerd om het samenwerkingsconvenant te ondertekenen, leidde tot een
vruchtbare uitwisseling tussen academie en praktijk. In juli heeft een vervolgbijeenkomst plaatsgevonden, onder
de werktitel 'Denktank praktijk en wetenschap'. De thema 's hart- en vaatziekten,vasculair risicomanagement
primaire preventie (VRM-PP) en ouderenzorg zijn verder verkend op verbinding tussen praktijk en wetenschap.
ZonMW-aanvraag rondom preventie bij VRM
De verdieping op VRM PP heeft de aanzet gegeven tot het opstellen van een gezamenlijke projectaanvraag bij
ZonMW binnen het preventieprogramma 5, Integraal aanbod en organisatie van preventie in de eerste lijn. De
projectaanvraag 'Healthy Heart' is gericht op de wetenschappelijke evaluatie van een wijkgerichte cursus
leefstijlverbetering, die ELZHA in het kader van CVRM-primaire preventie heeft ontwikkeld. Deelnemers volgen de
module in groepen van 10 personen met 10 bijeenkomsten in 6 maanden. Tijdens de bijeenkomsten, begeleid
door een leefstijlcoach, worden alle aspecten van leefstijlverandering (voeding, bewegen, roken, overgewicht,
alcoholgebruik en psychische gezondheid) besproken door een multidisciplinair team van eerstelijns zorgverleners:
huisarts, POH, diëtiste en fysiotherapeut. De doelstelling is duurzame gedragsverandering.
Bij dit project wordt voortgebouwd op waardevolle praktijkervaringen, die ELZHA eerder heeft opgedaan op het
gebied van leefstijltraining. Bij de wetenschappelijke evaluatie wordt gekeken naar de leefstijlindicatoren, maar
ook het implementatieproces en de kosteneffectiviteit van deze cursus.
De projectaanvraag is inmiddels door naar de volgende ronde.
Evaluatie van effectiviteit DM2-ketenzorg 2012-2015
Onder ELZHA-huisartsen is behoefte aan inzicht in de effectiviteit van de ketenzorg op het gebied van DM2 in de
regio Haaglanden. Deze behoefte kan worden vertaald in de volgende wetenschappelijke vragen: hoe hebben de
procesindicatoren zich sinds 2012 ontwikkeld binnen ELZHA in haar totaliteit? Als er een onderscheid wordt
gemaakt naar stadsdelen of wijken, zijn er dan verschillen waarneembaar? Wat is er vanuit bestaand
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wetenschappelijk onderzoek bekend over de relatie tussen gezondheidsachterstanden en demografische factoren
zoals bijvoorbeeld lage sociaal-economische status, hoge werkloosheid en dergelijke?
In hoeverre kunnen eventuele verschillen in de ontwikkeling van diabetesketenzorg worden verklaard door deze
demografische factoren?
Door analyse van de procesindicatoren die in de periode 2012 t/m 2015 zijn geregistreerd op patiëntniveau, een
antwoord kunnen worden gegeven op deze vragen. Aan een plan van aanpak dat aansluit op de behoeften vanuit
de praktijk en aan de gezondheidsrechtelijke normen voor het gebruik van deze gegevens voldoet,wordt
momenteel gewerkt.
Protocol Los
Het project Protocol Los is in 2015 uitgewerkt in samenwerking met het LUMC/PHEG Er zijn een vijftal praktijken
geselecteerd die op onderzoek zijn uitgegaan hoe ze hun patiënten meer in de regie van hun eigen zorg kan zetten
en gedurende een jaar diabeteszorg op maat te leveren. ELZHA geeft hierbij ondersteuning om de eventuele
aanpassingen en/of nieuwe en interventies optimaal toe te kunnen passen. Deze werkwijze, d.w.z. de behoeften
van deze praktijken, de gekozen interventie(s), en wijze van implementeren van de gekozen interventie wordt door
de PHEG (LUMC) wetenschappelijk onderzocht. In aanvulling daarop wordt ook gekeken naar de relatie tussen de
gekozen zelfmanagementinterventie(s) en de uitkomsten op patiëntniveau. In 2015 is dit project uitgewerkt en In
2016 vindt de daadwerkelijke implementatie plaats.

Regionale samenwerking
Andere zorggroepen
Met de twee andere zorggroepen in de regio Den Haag, Arts en Zorg en Stichting Haagse Gezondheidscentra (SHG)
heeft ELZHA in 2015 regelmatig overleg gehad en besproken op welke vlakken samenwerking plaats kon vinden.
Dit betrof de ketenzorgprogramma's DM2, COPD en VRM.
Ten aanzien van DM2 hebben we samen met Arts en Zorg scholing georganiseerd (De oudere mensch en diabetes
van Langerhans). Ook hebben we met de 3 organisaties gezamenlijk een lijst opgesteld waarin van alle huisartsen
staat aangegeven welke expertise ze m.b.t. de insulineregimes bezitten. Deze lijst wordt aan de internisten van de
ziekenhuizen uitgereikt zodat de ziekenhuizen weten naar welke praktijken zij welke patiënten terug kunnen
verwijzen. Verder heeft Arts en Zorg zich laten inspireren door ons initiatief van de insuline lunches (korte
bijscholing aan de hand van casuïstiek tijdens de lunch). Zij zijn dit ook gaan organiseren.
In het kader van het verbeteren van de zorg voor COPD patiënten nemen de 3 organisaties samen met de
ziekenhuizen deel aan het LAN project, zie verderop in dit hoofdstuk voor een beschrijving hiervan.
M.b.t. de pilot buurtsportcoach (initiatief Gemeente Den Haag) trokken ELZHA en Arts en Zorg in 2015 gezamenlijk
op.
In 2016 zal de samenwerking tussen de 3 zorggroepen verder geïntensiveerd worden, o.a. op het gebied van harten vaatziekte (Haagse Vaten).
Overige eerstelijns organisatie
ELZHA werkt nauw samen met HKH,SMASH en Lijn 1. Met SMASH wordt gekeken hoe de ketenzorg en ANW zorg
aansluiten en waar afspraken over overdracht gemaakt kunnen worden. Met HKH wordt (samen met Arts en Zorg
en SHG) samen gewerkt aan het onderwerp Substitutie. Met Lijn 1 en HKH wordt vorm gegeven aan het
Wijkgericht werken en het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen.
Overige organisaties
ELZHA werkt samen met veel organisaties in de regio, o.a. gemeente, welzijn, ziekenhuizen, Stichting Transmurale
Zorg, verpleeg -en verzorgingshuizen en thuiszorg.
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Projecten:
a. KIS
Op 28 april 2015 is tijdens de Algemene Ledenvergadering van ELZHA door de leden ingestemd met het voorstel
van het Bestuur van ELZHA, voor de aanschaf van het Keten Informatie Systeem (KIS) van VitalHealth Software.
Met ondersteuning van de zorgprogramma's voor Diabetes, COPD en CVRM heeft ELZHA hiermee de mogelijkheid
om de (keten)zorg nog beter af te stemmen op de unieke behoeften van de patiënt.
Het nieuwe KIS VITAL HEALTH biedt een aantal functionaliteiten die voorheen niet voorhanden waren, zoals
het toevoegen van nieuwe zorgketens (in 2016 de module ouderenzorg), samenwerking met ketenpartners en het
faciliteren van de declaraties hieromtrent en een patiënten portaal.
In de tweede helft van 2015 zijn alle huisartsenpraktijk aangesloten op het KIS, de patiënten in de ketens
geïncludeerd en alle huisartsen en praktijkondersteuners getraind in het gebruik van het KIS. Eind 2015 is een start
gemaakt met aansluiten van de andere ketenpartners: diëtisten, podotherapeuten en funduspartners.
b. Businesscase POH-pool
In april 2015 heeft ELZHA een POH-visie-document opgeleverd waarin de visie van ELZHA op de rol van de POH
wordt beschreven vanuit organisatorisch oogpunt. Het oprichten van een POH-pool wordt daarin genoemd als
oplossing voor de gesignaleerde problemen. Om de mogelijkheid van een POH-pool verder uit te werken dienen de
onderliggende problemen nader onderzocht te worden en is het noodzakelijk de consequenties van een POH-pool
in kaart te brengen. Daartoe is ELZHA een onderzoek gestart met als doel het in kaart brengen van de huidige
situatie omtrent de POH's en het vinden van een optimale oplossing voor een eventuele behoefte van de
huisartsen. Hierbij luidt de onderzoeksvraag:
"Is er vanuit de huisartsen behoefte aan een uitgebreider/completer POH/PVK aanbod en hoe kan hierin worden
voorzien rekening houdend met de door ELZHA gestelde randvoorwaarden?"
Dit onderzoek wordt in de loop van de 2016 afgerond. De uitkomsten van dit onderzoek worden voorgelegd aan de
leden van de Coöperatieve Vereniging ELZHA u.a. om tot een breed gedragen besluit te komen op welke wijze
ELZHA de aangesloten huisartsen het beste kan ondersteunen.
c. Grote stadproblematiek
In 2015 is ELZHA met het fonds Grotestadsproblematiek gestart. Uitgangspunt is dat sommige groepen chronische
patiënten vanuit de huisartsenpraktijk extra ondersteuning nodig hebben om effectieve zorg te kunnen realiseren.
Per project werd een bedrag van maximaal 5.000 euro beschikbaar gesteld. Er zijn in totaal zes projectaanvragen
ingediend. Bij ieder project evalueert de betrokken praktijk de uitkomsten op patiëntniveau drie maanden na dato.
Het eerste project betrof cultuursensitieve thuiseducatie bij diabetespatiënten die zorg meden of niet stabiel
waren ingesteld. Er zijn twee projecten uitgevoerd met als doel patiënten die onvoldoende in beeld zijn via een
sociaal gezondheidsevenement beter te bereiken. Om patiënten te motiveren tot duurzame leefstijlverandering is
in combinatie met een leefstijlcursus, een 'beweegarrangement' aangeboden. Ook is een project ondersteund
waarbij een allochtone zorgconsulent door de praktijkondersteuner kon worden ingeschakeld om cultuursensitieve
voorlichting te geven. Tenslotte is er een voorlichtingsfilm over ketenzorg samengesteld, die in de wachtkamer kan
worden afgespeeld. De gehonoreerde projecten bieden een inkijkje in de veelheid aan uitdagingen waar praktijken
in de regio Haaglanden mee te maken krijgen. In 2016 is er opnieuw de gelegenheid om projectvoorstellen in te
dienen bij het fonds Grotestadsproblematiek
d. Basaal Bolus regime
Doelstelling van dit project is het bieden van kwalitatief goede insulinetherapie op het juiste moment op de juiste
plek. Dat willen we bereiken door:
1. Het instellen en begeleiden van patiënten op basaal bolus regime in de huisartsenpraktijk;
2. Begeleiding hierbij vanuit ELZHA bij die huisartsenpraktijken die nog niet (volledig) zelf in staat zijn om dit
te doen, bijvoorbeeld door het organiseren van scholing;
3. Patiënten mogelijkheid bieden tot het volgen van een patiënt cursus.
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Er zijn een drietal voorwaarden geformuleerd waar huisartsenpraktijk aan moeten voldoen willen zij deelnemen
aan het project:
1. Intake en positief advies door stafverpleegkundige diabetes ELZHA;
2. Deskundigheid op orde of op korte termijn te bereiken;
3. Registreren in KIS.
In 2015 is het project uitgewerkt en is met zorgverzekeraars CZ en Menzis in het kader van substitutie tot een
(financiële) afspraak gekomen. Met alle zorgverzekeraars is vervolgens voor 2016 een overeenkomst gesloten in
het S3 segment (innovatie/zorgvernieuwing) voor dit project.
Veder uitrol van het project vindt in 2016 plaats.
e. LAN Transmuraal zorgpad COPD
Regio Haaglanden neemt deel aan een tweejarige pilot om een landelijk zorgpad te ontwikkelen voor COPDpatiënten die met een longaanval (exacerbatie) in het ziekenhuis worden opgenomen. De pilot is geïnitieerd door
de Long Alliantie Nederland (LAN). Deze heeft een landelijk transmuraal zorgpad ontwikkeld dat in acht regio’s
wordt getest en verbeterd.
Doel van het zorgpad is om betere zorg te verlenen aan deze patiënten en het aantal opnamen(dagen) te
reduceren. ELZHA participeert vanuit de eerste lijn samen met Arts en Zorg en Stichting Haagse
Gezondheidscentra, we werken in deze pilot samen met het HagaZiekenhuis en het Medisch Centrum HaaglandenBronovo. De regio Haaglanden wil hiermee betere zorg leveren aan COPD-patiënten tijdens en na hun
ziekenhuisopname. Ook kunnen we met dit project de samenwerking en afstemming met de eerste en tweede lijn
verder verbeteren. In 2015 is in de werkgroep het zorgpad uitgewerkt. In maart 2016 start de inclusie van
patiënten in het zorgpad.
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4. Ketenzorgprogramma's
Diabetes Mellitus type 2
Geboden zorg
De zorg die aan DM2 patiënten van ELZHA geboden wordt, is gebaseerd op de vigerende standaarden en
richtlijnen van de NHG en NDF. Deze standaarden en richtlijnen hebben gediend als uitgangspunt voor het door
ELZHA opgestelde praktijkdocument. Dit dient als handleiding voor de huisartspraktijken om de zorg rondom DM2
patiënt te organiseren. De stafverpleegkundigen van ELZHA ondersteunen de praktijken daarbij.
Alle deelnemende huisartsenpraktijken binnen ELZHA bieden het zorgprogramma DM2, dit waren er per 31
december 2015 162.
Voetzorg
Voor 2015 heeft ELZHA zich samen met betrokken partijen ingespannen om de voetzorg op een andere wijze te
organiseren en contracteren dan voorheen. Onder andere ingegeven door de voor 2015 gewijzigde regelgeving
Voetzorg, vastgesteld door de Nza. Daartoe heeft ELZHA geïnteresseerde partijen opgeroepen een business case
uit te werken. De vrijgevestigde podotherapeuten waar ELZHA reeds een overeenkomst mee had, hebben
gezamenlijk een business case ingediend en daarnaast zijn er 2 bedrijven werkzaam in de voetzorg, die beiden een
business case hebben ingediend. Alle business case zijn gehonoreerd.
ELZHA heeft zich de volgende doelstelling voor 2015 gesteld:
Het op doelmatige wijze inkopen van de voetzorg voor patiënten met DM2 in de keten, waardoor efficiënte zorg
geleverd kan worden, het aantal patiënten met een ontstaan ulcus of een amputatie wordt verminderd en
duurdere zorg (behandeling in de 2e lijn) wordt voorkomen door tijdige behandeling in de 1e lijn.
Onderdeel van de wijziging is dat ELZHA de voetzorg integraal inkoopt bij de podotherapeuten. Dit betekent dat de
podotherapeuten pedicures contracteren die een deel van de voetzorg uitvoeren.
Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen of de gewijzigde voetzorg ook daadwerkelijk het aantal ulcussen of
amputaties heeft doen dalen. Wel is duidelijk dat door de gewijzigde aanpak de samenwerking tussen
huisartsenpraktijk en podotherapeut en tussen podotherapeut en pedicure duidelijk verbeterd is, hetgeen ten
goede komt aan de behandeling van de patiënt. Ook is het kennisniveau van de POH's, die over het algemeen het
jaarlijks voetonderzoek uitvoeren, verbeterd door contact met de podotherapeut, o.a. middels zogenoemde
'voetenlunches'.
Resultaten
In onderstaande tabel is de landelijke trendrapportage voor DM2 van de Ineen Benchmark 2015 weergegeven. In
de trendrapportage worden ELZHA's uitkomsten met het landelijk gemiddelde vergeleken.
Proces- en uitkomstindicatoren kleuren groen als ze gelijk of hoger scoren dan het landelijk gemiddelde (of juist
lager als een laag percentage de gewenste uitkomst is, zoals het geval bij het percentage rokers) en rood als ze
lager scoren. De kleurcodering betreft het jaar van de benchmark.
Het algemene beeld is dat ELZHA haar DM2 ketenzorg goed op orde heeft. Op vier van de acht indicatoren scoort
ELZHA boven het landelijke gemiddelde.
Op de indicator "percentage patiënten met een urine-onderzoek" scoort ELZHA weliswaar ongunstiger dan het
gemiddelde, maar is het verschil marginaal:
De cijfers rondom rookgedrag zijn vermoedelijk vanwege technische redenen nog niet helemaal representatief.
Van de acht indicatoren blijft "patiënten jonger dan 80 jaar met een LDL-bepaling ≤ 2.5 mmol/liter" wat achter.
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Indicator
Prevalentie:
Percentage patiënten met hoofdbehandelaar
specialist:
Percentage patiënten in eerste lijn, maar niet
in zorgprogramma:
Percentage patiënten in zorgprogramma:
Percentage patiënten jonger dan 80 jr met LDL
lager of gelijk 2.5 mmol/l:
Percentage patiënten met lipidenverlagend
medicament:
Percentage patiënten bij wie eGFR is berekend
of bepaald:
Percentage patiënten met urineonderzoek:
Percentage patiënten van wie het rookgedrag
is vastgelegd:
Percentage patiënten dat rookt:
Percentage patiënten met een funduscontrole
in afgelopen twee jaar:
Percentage patiënten met een voetonderzoek:

Landelijk gem. 2015
5,1
9,8

2015
6,1
15,0

2014
6,1
15,1

4,7

6,8

6,5

83,0
61,3

74,0
56,1

78,5
55,4

69,1

72,2

70,5

92,6

93,1

94,5

87,0
92,0

86,8
90,3

82,6
95,7

15,6
85,6

17,9
91,8

17,6
92,9

87,8

89,4

87,9

Ketenpartners
ELZHA heeft binnen de keten DM2 in 2015 de volgende ketenpartners gecontracteerd:
1. diëtisten voor de dieetadvisering;
2. podotherapeuten voor de voetzorg ;
3. ketenpartners fundusscreening ;
4. Stoppen met roken (groeps)interventie;
5. (VGZ/HELD) Leefstijlmodule.

COPD
Geboden zorg
1
In 2015 hebben 81 huisartsenpraktijken deelgenomen aan het zorgprogramma COPD (praktijkdocument ). Dit
betekent dat zij op basis van de NHG richtlijn en de Zorgstandaard COPD programmatische zorg hebben verleend.
In de vorm van COPD-controles bij patiënten, waarbij de diagnose onderbouwd is met spirometrie of gesteld is in
de tweede lijn, wordt gecontroleerd op klachten, kwaliteit van leven, leefstijl, exacerbatiemanagement en het
gebruik van inhalatiemedicatie. Bij het vaststellen van de patiënt- populatie is specifieke aandacht besteed aan
motiveren van patiënten die zich onttrekken aan controles.
Voor de keten COPD heeft de werkgroep dieetadvisering van ELZHA, bestaande uit praktijkondersteuners,
diëtisten en stafverpleegkundige ELZHA, een zorgpad voedingsadvies beschreven. Het zorgpad bestaat uit een
protocol waarin staat welke informatie m.b.t. voedingsadvies door de POH wordt verstrekt en welke door de
dietist. Tevens wordt op hoofdlijnen aangegeven welke behandeling door de dietist wordt ingezet. Daarnaast is er
een verwijsformulier voor het verwijzen van een COPD patiënt naar de dietist. Dit 'papieren' verwijsformulier
werd in 2015 gebruikt tot dat verwijzen via het Keten Informatie Systeem (KIS) in 2016 mogelijk is.
In het najaar 2015 is de werkgroep longzorg ingesteld. Hierin hebben een huisarts, POH/longverpleegkundige en
stafverpleegkundige ELZHA zitting. Daarnaast wordt wisselend de expertise van ketenpartners ingeroepen, zoals
fysiotherapeut, dietist of longarts. Het doel van de werkgroep is het optimaliseren van de kwaliteit van de longzorg
in de ELZHA praktijken en in de regio Haaglanden, o.a. door het up to date maken/houden van het zorgprogramma
1

Peildatum 31 december 2015
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COPD, het monitoren van ontwikkelingen op het gebied van longzorg en het zorgen voor regionale afstemming op
het gebied van longzorg. Tevens wordt scholingsbehoefte geïnventariseerd.
Resultaten
In onderstaande tabel is de landelijke trendrapportage voor COPD van de Ineen Benchmark 2015 weergegeven. In
de trendrapportage worden ELZHA's uitkomsten met het landelijk gemiddelde vergeleken.
Proces- en uitkomstindicatoren kleuren groen als ze gelijk of hoger scoren dan het landelijk gemiddelde (of juist
lager als een laag percentage de gewenste uitkomst is, zoals het geval bij het percentage rokers) en rood als ze
lager scoren. De kleurcodering betreft het jaar van de benchmark.
De cijfers laten zien dat COPD volop in ontwikkeling is. Weliswaar scoort ELZHA op de indicatoren nog onder het
gemiddelde. In vergelijking met vorig jaar zijn de scores op drie van de acht indicatoren echter spectaculair
verbeterd.
Het percentage patiënten met inhalatiemedicatie, bij wie de inhalatietechniek is gecontroleerd;
Het percentage patiënten bij wie functioneren (MRC of CCQ) is vastgelegd;
Het percentage patiënten bij wie mate van beweging is gecontroleerd.
Een vergelijkbaar patroon is ook zichtbaar bij de indicatoren 'rookgedrag vastgelegd' en 'BMI-bepaling vastgesteld'.
Overig:
-

Het percentage patiënten dat rookt is duidelijk hoger dan het landelijk gemiddelde, en iets gestegen in
vergelijking met 2014;
Het percentage patiënten bij wie een spirometrie is gedaan: hier is geen vergelijking met 2014 mogelijk.
De uitkomstindicator 'Percentage patiënten met twee of meer stootkuren' is zonder nadere informatie
moeilijk te interpreteren. Prof dr Niels Chavannes, als vice-voorzitter van de Cahag betrokken bij de
totstandkoming van Ineen-jaarrapportages: "Het is van belang om ten aanzien van stootkuren in te
zetten op registratie in plaats van uitkomsten. Wanneer patiënten actiever gemonitord worden leidt dat
door betere detectie aanvankelijk namelijk tot een stijging in het aantal stootkuren. Op langere termijn
zullen er door betere zorg mogelijk minder stootkuren benodigd zijn. Kortom: de procesindicator heeft
in dit geval meer betekenis dan de uitkomstindicator.”

Indicator
Prevalentie:
Percentage patiënten met hoofdbehandelaar specialist:
Percentage patiënten in eerste lijn, maar niet in
zorgprogramma:
Percentage patiënten in zorgprogramma:
Percentage patiënten met inhalatiemedicatie bij wie
inhalatietechniek is gecontroleerd:
Percentage patiënten bij wie spirometrie (FEV1 post BD, FVC
post BD, FEV1/FVC ratio post BD, FEV1 pre BD, FVC pre BD,
FEV1/FVC ratio pre BD) is gedaan:
Percentage patiënten bij wie functioneren (MRC of CCQ) is
vastgelegd:
Percentage patiënten bij wie mate van bewegen is
gecontroleerd:
Percentage patiënten van wie het rookgedrag is vastgelegd:
Percentage patiënten dat rookt:
Percentage patiënten bij wie de Body Mass Index berekend
is:
Percentage patiënten met 2 of meer stootkuren:
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Landelijk gem. 2015
2,1
25,0
11,4

2015
2,6
28,5
16,8

2014
2,6
26,5
15,3

52,8
68,9

42,6
61,5

59,7
36,4

68,5

60,3

0,0

77,9

69,0

59,1

75,3

73,7

62,9

83,8
39,5
81,1

77,2
47,9
75,4

69,8
45,6
69,0

9,4

5,2

0,0
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Ketenpartners
Met ketenpartners werden afspraken gemaakt over :
1. Stoppen met roken (groeps)interventie
2. Spirometrie (indien praktijk deze niet zelf uitvoert)
3. Voedingsadvies indien geïndiceerd

CVRM Secundaire Preventie
Geboden zorg:
2
In 2015 hebben 99 huisartsenpraktijken deelgenomen aan het zorgprogramma CVRM SP. Dit betekent dat zij op
basis van de NHG richtlijn en de Zorgstandaard CVRM SP programmatische zorg hebben verleend
(praktijkdocument ).
Cardio Vasculair Risicomanagement secundaire preventie houdt zich bezig met de zorg van patiënten bekend met
hart en vaatziekten met als doel het risico op nieuwe/verdere vaatschade te beperken of te voorkomen. Naast
medicamenteuze behandeling is onderdeel van deze zorg verbetering van de leefstijl om het risico te verlagen.
Hierbij hebben met name de onderwerpen Stoppen met roken, Meer bewegen en Gezondere voeding de aandacht
gekregen. Deze leefstijladviezen vormen de rode draad in het CVRM spreekuur. Een door praktijken gehanteerd
hulpmiddel hierbij is het individueel zorgplan.
Resultaten:
In onderstaande tabel is de landelijke trendrapportage voor CVRM SP van de Ineen Benchmark 2015 weergegeven.
In de trendrapportage worden ELZHA's uitkomsten met het landelijk gemiddelde vergeleken.
Proces- en uitkomstindicatoren kleuren groen als ze gelijk of hoger scoren dan het landelijk gemiddelde (of juist
lager als een laag percentage de gewenste uitkomst is, zoals het geval bij het percentage rokers) en rood als ze
lager scoren. De kleurcodering betreft het jaar van de benchmark.
Hier zijn zes indicatoren uitgevraagd. Bij drie van de zes indicatoren scoort Elzha bovengemiddeld hoog:
Het percentage patiënten jonger dan 80 jaar met een systolische bloeddruk lager dan of gelijk aan 140
mm Hg;
Het percentage patiënten van wie rookgedrag is geregistreerd;
Het percentage patiënten bij wie in de afgelopen vijf jaar eGFR is bepaald.
Het percentage patiënten dat rookt komt nagenoeg overeen met het landelijke gemiddelde, evenals het
percentage patiënten bij wie de mate van bewegen is gecontroleerd.
Het percentage patiënten jonger dan 80 jaar met een LDL-bepaling ≤ 2.5 mmol/liter blijft wat achter bij het
landelijk gemiddelde.
Indicator
Prevalentie:
Percentage patiënten met hoofdbehandelaar
specialist:
Percentage patiënten in eerste lijn, maar niet in
zorgprogramma:
Percentage patiënten in zorgprogramma:
Percentage patiënten jonger dan 80 jr met
systolische bloeddruk lager of gelijk aan 140 mm
Hg:
Percentage patiënten jonger dan 80 jr met LDL
lager of gelijk aan 2,5 mmol/l:
2

Landelijk gem. 2015
4,5
25,8

2015
4,3
31,3

2014
4,1
27,5

7,7

12,3

12,2

55,5
71,7

50,2
72,9

58,2
72,5

54,5

47,8

47,9
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Indicator
Percentage patiënten van wie het rookgedrag is
vastgelegd:
Percentage patiënten dat rookt:
Percentage patiënten bij wie eGFR is bepaald in
afgelopen vijf jaar:
Percentage patiënten bij wie mate van bewegen
is gecontroleerd:

Landelijk gem. 2015
83,3

2015
85,4

2014
80,6

18,6
97,2

18,8
97,4

19,7
92,2

74,5

71,3

68,7

Ketenpartners:
Met ketenpartners zijn de volgende afspraken gemaakt:
1. Stop met roken (groeps)interventie
2. CVRM voedingsadvies: verwijzing mogelijk naar diëtisten
3. (VGZ/HELD) Leefstijlmodule

Generieke/overstijgende modules
Dieetadvisering
Voor alle drie de ketens heeft ELZHA diëtisten gecontracteerd voor voedingsadvies aan chronisch zieken. In de
werkgroep dieetadvisering, waarin diëtisten, POH, stafverpleegkundige en/of kaderhuisarts zitting hebben, zijn
voor de drie ketens zorgpaden voedingsadvies opgesteld. Het doel van de zorgpaden voedingsadvies die eerder
voor DM2 en CVRM zijn opgesteld en dit jaar voor COPD, is dat het advies aan chronische patiënten m.b.t. voeding
door huisarts/POH en dietist op elkaar afgestemd is.
Leefstijlmodules
In de huisartsenvoorzieningen en breder in de eerste lijn is de aandacht voor leefstijl een belangrijke
behandelpijler in de zorgprogramma's bij chronische aandoeningen.
ELZHA heeft in 2015 twee leefstijlprogramma's in verschillende huisartsenpraktijken en in samenwerking met
leefstijladviseurs, diëtisten en fysiotherapeuten ingezet: het VGZ-leefstijlprogramma en de HELD-leefstijlmodule.
De inhoud van het VGZ-leefstijlprogramma is uitgekristalliseerd, met name de strikte inclusiecriteria en selectie op
verzekeringslabel zijn een belemmering gebleken voor de instroom van patiënten. ELZHA heeft (in 2014) een groep
diëtisten een scholing aangeboden tot leefstijlcoach. De inzet van de leefstijlcoach is een goede manier gebleken
om mensen te inspireren en te motiveren na te denken over de eigen mogelijkheden en keuzes in leefstijl. Met de
leefstijlcoaches is in het verlengde van de VGZ-leefstijlmodule in 2015 een vervolgprogramma Leefstijl, de HELDleefstijlmodule, ontwikkeld dat breed ingezet kan worden over de drie ketenzorg programma's. De relatie tussen
gedrag ten aanzien van voeding, bewegen, niet roken, verantwoord alcoholgebruik, ontspanning en gezondheid
komt in genoemd programma uitgebreid aan bod. Het aantal patiënten dat daadwerkelijk deze HELDleefstijlmodule in 2015 heeft gevolgd, is nog beperkt, 5 patiënten zijn de aan de groepsbijeenkomsten begonnen
maar hebben de module niet afgemaakt, 18 patiënten hebben de gehele module doorlopen. Insteek is om dit in
2016 te vergroten, o.a. door het aanstellen van een stafmedewerker Leefstijl.
Stoppen met Roken
Patiënten in een van de drie ketens kunnen een Stoppen Met Roken (SMR) (groeps)interventie aangeboden
krijgen. Vanaf 2015 is met de huisartsen overeen gekomen dat zij middels een apart prestatie (verrichting) de
individuele begeleiding bij SMR via ELZHA vergoed krijgen. De interventie kan bestaan uit individuele begeleiding,
telefonische begeleiding en/of e-health ondersteuning (wordt (nog) niet via ELZHA aangeboden). Deze intensieve
individuele begeleiding bij SMR binnen de huisartsenpraktijk bestaat uit minimaal vier consulten van 20 minuten
en twee telefonische consulten van 10 minuten door de praktijkondersteuner en een consult van 10 minuten door
de huisarts. Daarnaast of in vervolg op de individuele begeleiding (stepped-care) kan de patiënt naar een
groepsinterventie verwezen worden. ELZHA had hiertoe in 2015 een overeenkomst gesloten met Indigo/Context.
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Zorgprogramma's in ontwikkeling
In 2015 is met de zorgverzekeraars CZ en Menzis tot overeenstemming gekomen voor het inkopen van het
zorgprogramma CVRM Primaire Preventie per 1 januari 2016. In de aanloop naar deze datum is het
praktijkdocument uitgewerkt en zijn de praktijken benaderd en klaar gestoomd om deel te nemen. Criterium voor
deelname is dat de praktijk reeds CVRM SP heeft geïmplementeerd en bij de andere ketens de streefwaarde op
orde heeft.
In 2015 is met een groep kaderhuisartsen het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen in de regio Haaglanden
ontwikkeld. In het najaar 2015 en begin 2016 hebben met de verzekeraars CZ en Menzis verschillende gesprekken
plaats gevonden over de contractering van dit zorgprogramma met als resultaat dat vanaf 1 april 2016 ELZHA
projectfinanciering ontvangt om dit zorgprogramma te implementeren.
In 2015 is in concept een zorgprogramma voor Astma opgesteld en is met de verzekeraar(s) besproken of zij
interesse hebben in contracteren van dit zorgprogramma. De verzekeraar gaf aan nog niet overtuigd te zijn van de
meerwaarde van astma als ketenzorg in de eerste lijn. ELZHA zal in 2016 een business case verder uitwerken om
deze meerwaarde, zowel inhoudelijk als financieel, aan te tonen.
Ook is in het afgelopen jaar onderzocht of het project Onocologische nazorg in de huisartsenpraktijk verder vorm
kon krijgen. Echter is gebleken dat er momenteel onvoldoende bereidwilligheid onder huisartsen is om dit thema
op te pakken. Het project is dan ook on hold gezet.
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5. Kwaliteit van zorg
Organisatie van de zorg
Ondersteuning van de aangesloten huisartspraktijken vanuit de Zorggroep vindt plaats door (waar nodig)
intensieve ondersteuning door een pool van zes stafverpleegkundigen. Deze ondersteuning bestaat onder andere
uit het geven van feedback en advisering over het formuleren en uitvoeren van verbeterplannen in de praktijk, het
opzetten van spreekuren en het implementeren van nieuwe ketenzorgprogramma's. Hiermee wordt een goede
uitvoering van de ketenzorg beoogd waardoor de patiënt kwalitatief hoogwaardige zorg voor zijn/haar chronische
aandoening ontvangt.
Zorgteam
Alle praktijken beschikken over voldoende, bevoegde en bekwame medewerkers. Benodigd advies en
ondersteuning hierin wordt geleverd door de stafverpleegkundigen/bureau ELZHA. Als nieuwe praktijken zich
aansluiten bij ELZHA wordt een procedure aanmelding nieuwe leden gevolgd om te beoordelen of het aspirant lid
voldoet aan de (kwaliteits)criteria zoals gesteld door ELZHA.
Ketenpartners
De Zorggroep heeft schriftelijke samenwerkingsafspraken en verwijscriteria met alle gecontracteerde
ketenpartners in de vorm van overeenkomsten; deze bevatten tevens kwaliteitseisen t.a.v. de ketenpartners. Dit
betreft de diëtisten, podotherapeuten, ketenpartners fundusscreening, aanbieders Stoppen met Roken en
laboratorium voor spirometrie en ECG.
Verwijs- en terugverwijsafspraken
De Regionale Transmurale Afspraken (RTA) oftewel heen- en terugverwijsafspraken voor DM2 die ELZHA in
samenwerking met collega zorggroep Arts en Zorg in 2014 met de ziekenhuizen in de regio heeft vastgesteld, zijn
ook in 2015 gehanteerd. Tevens is in 2015 op dit gebied samenwerking gezocht met de andere zorggroep in de
regio, SHG. Uitgesproken is om voor alle ketens in gezamenlijkheid RTA's op te stellen en te implementeren,
inclusief ondertekening door alle betrokken partijen.

Proces van zorgverlening
Registratie van zorg vond het grootste gedeelte van 2015 plaats d.m.v. de invulling in de zorgprotocollen in de
verschillende Huisarts Informatie Systemen (HIS). Door middel van een extractie uit het HIS werden in de eerste
drie kwartalen gegevens aangeleverd voor het indicatoren- en declaratiemanagement bij service organisatie
Circularus-Online. Zij genereerden de benodigde feedbackrapportages. Vanaf najaar 2015 is het nieuwe Keten
Informatie Systeem (KIS) Vital Health geïmplementeerd. Registratie van de zorg vindt nu met name plaats in het
KIS, dat een beperkt deel van de gegevens terugkoppelt in het HIS. De verschillende feedbackrapportages worden
vanuit het KIS gegenereerd.
De registratie van procesindicatoren dient voor kwaliteitsverbetering en interne benchmarking wat heeft
geresulteerd in het ELZHA gedifferentieerde klantgroepen beleid. De Zorggroep gebruikt de indicatoren ook in
praktijkbezoeken en ondersteuning aan praktijken.
Uitkomstindicatoren worden ter verdere kwaliteitsverbetering besproken door de stafverpleegkundigen en
meegnomen in de verbeterplannen in de praktijken die hun ketenzorg voldoende gestructureerd hebben.
Patiëntenervaringen worden gemeten d.m.v. PPP-zorg. Een laagdrempelig hulpmiddel, waarbij de patiënt direct
na afloop van het consult op een IPAD enkele vragen kan beantwoorden over de ervaren zorg en bejegening
tijdens het consult bij de huisarts of praktijkondersteuner. De resultaten van de enquêtes worden na een
representatieve steekproef besproken met de praktijk. Een verbeterplan of verbeterpunten worden opgesteld
door de praktijk.
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Landelijke Benchmark
In 2015 heeft ELZHA meegewerkt aan zowel de Benchmark Ketenzorg indicatoren van InEen als de Zelfevaluatie
Zorggroepen (kritische kwaliteitskenmerken) georganiseerd door branchevereniging InEen. De resultaten van de
Benchmark van InEen zijn per keten gepubliceerd in het hoofdstuk 4, ketenzorgprogramma's.
De Zelfevaluatie Zorggroepen is een nuttig instrument om de eigen zorggroep te vergelijken met de andere
zorggroepen op basis van de door de branche opgestelde Kritische Kwaliteitskenmerken. Het nadeel is dat de
vergelijkingsmodule van de zelfevaluatie wordt gebaseerd op de antwoorden die de "hoofdinvuller" geeft; dat is
dus gebaseerd op de gegevens van 1 persoon. Er bestaat dus de kans op een "gekleurd" beeld.
Resultaten van zorggroep ELZHA t.o.v. het landelijke gemiddelde:
ELZHA loopt wat voor in zijn beleid op :
KKK: 3. Onvoldoende presteren: ELZHA voert een actief klantgroepen beleid naar zijn huisartspraktijken .
KKK 7: Bespreken van prestaties op praktijkniveau: ELZHA heeft een goed georganiseerde
stafverpleegkundig team, die prestaties van praktijken bespreekt met de praktijk en daarin advies geeft.
ELZHA loopt nog wat achter in zijn beleid op:
KKK 9: Samenwerkingsafspraken: Het is ELZHA nog niet gelukt om bindende samenwerkingsafspraken te
maken over de heen - en terugverwijscriteria van patiënten met de verschillende ziekenhuizen uit de
regio, anders dan een intentie verklaring.
KKK 16: Rapportage indicatoren: ELZHA maakt nog geen gebruik van een RDC of ander gevalideerde
dataverwerker voor rapportage van indicatoren. Dat is een reden voor de zorggroep om in 2016 op een
Keten Informatie Systeem over te gaan, zodat hier wel aan wordt voldaan.
ELZHA heeft eveneens een vergelijking gemaakt t.o.v. andere zorggroepen in de grote steden (Utrecht HUS,
Amsterdam ROHA en Rotterdam IZER). Er zijn geen grote afwijkingen in de uitkomsten tussen deze zorggroepen.
Deze vergelijking is een aanzet geweest om een eerste intercollegiale consultatie te gaan organiseren met IZER uit
Rotterdam.
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6. Deskundigheidsbevordering en scholingsbijeenkomsten
Ook in 2015 heeft ELZHA weer verschillende (vormen van) scholingen en deskundigheidsbevordering aangeboden
aan haar leden/ketenpartners:
Ketenspecifiek:
DM2:
o 4x Insulinelunches
o Langerhans: De oudere mensch met diabetes
CVRM:
o ECG cursus: uitvoeren en beoordelen van ECG
o 2x 24 uurs bloeddrukmeting: wat is de waarde van een gemeten bloeddruk, in hoeverre
is een te hoge bloeddruk een voorspellen van hart- en vaat ziekten en wanneer kan ik
deze het beste meten en op welke manier?
COPD
o 2 Scholingsavonden: nieuwe NHG standaard COPD en wijzigingen standaard astma,
exacerbaties en medicamenteuze therapie
o 4 Longlunches
o 2x IMIS inhalatie training
Ketenoverstijgend:
KIS trainingen voor huisartsen, POH en ketenpartners: hoe het KIS te gebruiken qua structuur,
wijze van verwijzen, zelf oefenen met het invoeren van consulten etc.
POH centraal: Omdenken, wat is het effect van omdenken in de zorg voor chronisch zieke
patiënten?
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7. Communicatie
Per 1 maart 2015 is de website van ELZHA geheel vernieuwd. Informatie is meer gestroomlijnd en de website geeft
een betere invulling aan onze missie om gezamenlijk de beste zorg aan chronisch zieken te bieden. Er is
onderscheid gemaakt tussen een professionals en patiënten gedeelte. Er wordt continue informatie aan de
website toegevoegd, o.a. in de vorm van een actueel nieuwsoverzicht. Daarnaast is het ook mogelijk geworden om
aanmelden voor scholingen van ELZHA via de website te doen.
In samenhang met de vernieuwde website is ook de nieuwsbrief die ELZHA maandelijks aan haar leden en
ketenpartners stuurt, vernieuwd en daardoor moderner en gebruiksvriendelijker geworden.
Naast de nieuwsbrief wordt vanaf het najaar geregeld de "KIS flits" aan de KIS-gebruikers verstuurd. In de "KISflits" worden steeds 3 onderwerpen kort uitgelicht.
In de maanden januari en februari heeft het bureau ELZHA zowel op kantoor als op locatie
"informatiebijeenkomsten" georganiseerd voor huisartsen en POH's, waarin werd toegelicht hoe de ketenzorg in
2015 eruit zag. Welke nieuwe DBC;s waren gecontracteerd? Welke wijzigingen in de zorgprogramma's waren er
(voetzorg)? In het najaar hebben we deze bijeenkomsten herhaald zodat we met huisartsen en POH's in gesprek
konden hoe de ervaringen met de ketenzorg in 2015 waren en hoe ELZHA hen kan helpen bepaalde obstakels te
overwinnen.
Voortbordurend op het klantgroepenbeleid zoals ELZHA dit geïntroduceerd heeft, heeft op 30 juni het "koplopers
diner" plaats gevonden. Alle huisartsenpraktijk die in de 'kopgroep' vielen en daarmee bovengemiddeld goede
prestaties leveren (o.a. gebaseerd op de indicatoren), waren uitgenodigd voor dit diner in Brasserie de Koepel in
Voorburg. Tijdens het diner gingen de praktijken met elkaar in gesprek over hun behoeften als koploperspraktijk.
Ook de rol die ELZHA daarbij kan vervullen kwam ter sprake. Daarnaast werd huisarts Paul Uitewaal, die naast zijn
praktijk reeds jarenlang onderzoek doet in de Schilderswijk geïnterviewd door Leonie van Son. Tenslotte vertelde
stafverpleegkundige Karin Busch over de ervaringen met de zelfmanagement werkplaats en ideeën voor uitrol
door koploperpraktijken en opstart van VRM PP.
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8. Financiën
Financieel Jaarverslag 2015
Op 29 april 2016 heeft de accountant bij het financieel jaarverslag 2015 van de ELZHA Zorg BV een goedkeurende
verklaring afgegeven. Hieronder treft u de balans per 31-12-2015 alsmede de verlies en winstrekening over 2015
aan.
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Toelichting bij financieel Jaarverslag 2015
In de ELZHA Zorg BV vinden alle zorggerelateerde activiteiten plaats. De contracten met de zorgverzekeraars
alsmede met alle zorgverleners worden hierin gesloten. De zorgkosten worden in deze entiteit geboekt en
verantwoord. Het bureau van ELZHA is ondergebracht in de bovenliggende ELZHA Holding BV. De overheadkosten
worden vanuit de ELZHA Holding BV doorbelast aan de ELZHA Holding BV.
In 2015 is veel aandacht besteed aan het optimaliseren van de financiële processen en het opschonen van de
balans. In het jaarverslag komt dat tot uiting in aan de activa kant door een daling van de post Debiteuren. Het lukt
ELZHA steeds beter haar declaraties tijdig bij de zorgverzekeraars in te dienen. Aan de passiva kant is dit met name
zichtbaar in de post Crediteuren. Door de tijdige facturatie aan de zorgverzekeraars krijgen de aan ELZHA
verbonden zorgverleners ook eerder hun declaraties vergoed. De post Verrichtingen nog in tarieven te verrekenen
laat een stijging zien. Deze is volledig toe te rekenen aan het saldo van 2015. Juist over eerder jaren (2010 t/m
2014) is ELZHA met veel zorgverzekeraars tot overeenstemming gekomen over het terug betalen van niet
uitgegeven zorggelden.
In de verlies en winstrekening is een verschuiving zichtbaar van de verhouding zorgkosten en overheadkosten. De
zorgkosten zijn in 2015 toegenomen terwijl de overheadkosten zijn gedaald. Door een toenemend aantal
deelnemende praktijken aan de DBC CVRM-SP zijn de zorgkosten toegenomen. Daar ELZHA in 2016 is gestart met
de keten CVRM-PP en zal starten met Ouderenzorg is tevens geïnvesteerd in het personeelbestand. De stijging van
de personele kosten hangt samen met de uitbreiding van het stafverpleegkundig team ten behoeve van deze
nieuwe ketens.
Jaarverslag 2015 ELZHA

24

