Op weg
naar een aanspreekbare en verbindende
organisatie voor de huisartsenzorg Haaglanden

Zorggroep ELZHA is sinds de oprichting in

ELZHA HEEFT IN 2016 VEEL ENERGIE GESTOKEN IN:

2010 actief in de ketenzorg voor de chronische

1.
2.
3.
4.

aandoeningen diabetes, longziekten, hart- en
vaatziekten en ouderenzorg. De huisartsen
samenwerkingsverbanden en organisatiekracht
die hiermee is ontstaan, worden steeds meer
gebruikt om in te spelen op wijkgericht
werken, populatiemanagement, substitutie,
anderhalvelijnszorg en zelfmanagement.

de verbetering van de huidige zorgprogramma’s
ontwikkeling van nieuwe zorgprogramma’s
wijkgericht werken
het op orde brengen van de eigen organisatie

Wij zijn er trots op dat wij hiermee weer positieve resultaten hebben behaald.
ELZHA ontwikkelt zich steeds meer tot een keurmerk voor goede chronische
eerstelijnszorg in de wijk, waarbij diversiteit 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 tweedelijnsorganisaties, de gemeente(n) en zorgverzekeraars.
ELZHA is daarbij wars van concurrentie, maar wil wél excelleren op het gebied
van service en kwaliteit.
Voor het volledige Jaarverslag 2016 verwijzen wij u naar onze website www.elzha.nl

“In de gemeente Den Haag willen we samen
met partners op zoek gaan hoe we van de
medische zorg - die nu nog in stukjes is verdeeld - één aaneengesloten keten kunnen
maken. Met ELZHA zijn we daarom aan het
zoeken hoe we de eerstelijns medische zorg
en het sociale domein dichter bij elkaar
kunnen krijgen. Dat doen we op basis van
een gedeelde behoefte om samen te werken.
Zo proberen we de huisartsen en de gemeente
aan elkaar te knopen. Het is hierin prettig
samenwerken met ELZHA die vooraan staat
in nieuwe ontwikkelingen en een verbindende
rol speelt tussen partijen als zorgverzekeraars,
belangenorganisaties en de wijkverpleging.”

Coördinator Sociale Wijkteams
en de WMO van de Gemeente
Den Haag, mevrouw Saskia Oostrom

ROBUUSTE SAMENWERKING
De ondersteuning van de huisartspraktijken wordt gekenmerkt door de verschillen in
zorgbehoeften van de bewoners in de regio Haaglanden. De patiëntenpopulatie is divers
door de grote verschillen in de wijken (demografische kenmerken, sociaal economische
status en/of etnische achtergrond). Daarnaast wordt er op landelijk niveau steeds meer
een beroep gedaan op de weerbaarheid en onafhankelijkheid van patiënten. Complexere
zorg vraagt om een robuuste samenwerking: op wijk- en regioniveau. Voor ELZHA
betekent dit dat we ons oriënteren op een intensieve en bestuurlijke samenwerking met
de Huisartsenkring Haaglanden (HKH) en de huisartsenpost (SMASH). Samen willen wij
voor de huisartsenzorg één aanspreekbare organisatie vormen. Op inhoudelijk niveau
wordt de samenwerking met de Stichting Haagse Gezondheidscentra (SHG) en Arts
en Zorg geformaliseerd. Met deze partners gaan wij de huisartszorg ondersteunen om
zuinige en zinnige zorg te leveren.

Eerstelijns Zorggroep Haaglanden (ELZHA) is een huisartsen
organisatie voor de zorg aan patiënten met diabetes, de
longziekten (COPD en Astma) of Hart- en Vaatziekten (CVRM).
Ons doel is het bieden van de beste zorg aan chronisch zieken,
in hun naaste omgeving.

ELZHA ONDERSTEUNT IN DE ZORG
VOOR CHRONISCH ZIEKEN
Onze patiëntenzorg vindt plaats in de huisartsenpraktijk,
in samenwerking met andere eerstelijns zorgverleners.
De ketenafspraken voor die zorg worden georganiseerd
door het bureau ELZHA. ELZHA faciliteert en stimuleert,
maar stelt ook kwaliteitseisen aan de zorgverleners.
Door de gezamenlijke aanpak maken wij chronische
zorg beter.

ZELFMANAGEMENT

“De grootste winst van het Protocol Los vind
ik dat we nu veel meer tijd en aandacht
kunnen besteden aan de mensen die echt
intensieve zorg nodig hebben. Patiënten
los laten doen we natuurlijk niet. Maar we
kunnen nu wel wat losser omgaan met
patiënten waarmee het relatief goed gaat en
die zelf in staat zijn tot het voeren van regie
over hun diabeteszorg. De SMS-service
vinden mensen heel erg prettig. Protocol Los
sluit goed aan bij ons doel om gastvrij en
laagdrempelig voor onze patiënten te zijn.”

Diabetesverpleegkundige mevrouw
Carla Pronk over Protocol Los bij
huisartsen De Glanville en Speltie
Den Haag

LEEFSTIJL

Protocol Los

Healthy Heart

Er is veel kwaliteitswinst geboekt met het protocollair uitvoeren van chronische zorg
op basis van zorgstandaarden. In samenwerking met het Leids Universitair Medisch
Centrum (LUMC) afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde (PHEG) is ELZHA in
2015 gestart met het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het zorgprotocol wat
losser en meer patiënt gericht toe te passen. ELZHA gaat hierbij uit van de gedachte
dat de huisarts en POH de deskundigheid hebben om de zorg te leveren maar hiervoor
ruimte nodig hebben om zorg op maat te leveren. ELZHA geeft daarom ondersteuning
om de eventuele aanpassingen en/of nieuwe en interventies optimaal toe te kunnen
passen. In januari 2016 zijn zes huisartsenpraktijken enthousiast van start gegaan
met ruim 130 diabetespatiënten. Het Project Protocol Los wordt wetenschappelijk
geëvalueerd. De resultaten worden in 2017 verwacht.

Patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben veel baat bij een
gezonde leefstijl. In het Healthy Heart-project ontwikkelt zorggroep ELZHA een nieuw
leefstijlprogramma, waarbij het LUMC de effecten van het programma onderzoekt.
Leefstijlcoaches spelen daarbij een belangrijke rol. De huisartsen van ELZHA hebben
veel patiënten met een ongezonde leefstijl, met als gevolg een verhoogde bloeddruk en
blijvende schade aan hart en vaten. Het is lastig om blijvend van leefstijl te veranderen.
In het Healthy Heart-project kunnen de huisartsen deze interventie inzetten dichtbij
huis en passend bij de mogelijkheden van de deelnemers, waarbij het LUMC de nieuwe
leefstijlinterventie in groepsverband onderzoekt.
Vinger aan de pols
In het onderzoek worden 1.600 patiënten geïncludeerd. Het programma bestaat uit zeven
groepsbijeenkomsten en drie individuele gesprekken met een leefstijlcoach. Alle deel
nemers stellen concrete persoonlijke doelen. De resultaten van het nieuwe leefstijl
programma worden vergeleken met de gebruikelijke zorg van de praktijkondersteuner.
Gedurende het programma komen alle facetten aan bod: voeding, bewegen, maar ook
omgaan met stress en ontspanning. Na afloop van het leefstijlprogramma koppelt de
leefstijlcoach terug met de praktijkondersteuner van de huisarts. Die houdt op de lange
termijn de vinger aan de pols. Het Healthy Heart-project is ontstaan uit de samenwerking
tussen zorggroep ELZHA, en de afdeling PHEG van het LUMC. Healthy Heart krijgt
subsidie van ZonMw. Zorgverzekeraar CZ betaalt de leefstijlcoaches. Ook Pharos en
de Hart & Vaatgroep zijn betrokken bij het onderzoek.

“Door mijn huisarts en haar praktijkonder
steuner vind ik het bijna gezellig om naar de
dokter te gaan. Ik ben daar regelmatig omdat
ik diabetes heb. Als ik daar ben, wordt er écht
naar mij geluisterd, kan ik mijn emoties kwijt
en heb ik het gevoel dat ik alle aandacht krijg.
Niet dat het een praatclubje is hoor, want
Jannie grijpt wel in als dat nodig is. Maar dan
op een manier die op mijn leven en werk van
toepassing is. Jannie is eigenlijk mijn stok
achter de deur, die je het woord moeten nooit
hoort zeggen.”

Patiënt mevrouw
Wendy Franke

Scholingsbijeenkomsten

ELZHA in 2016

DM2
8 x Insulinelunches
1 x Langerhans basiscursus insulinetherapie
2 x Voetzorg

215

CVRM
4 x CVRM lunches

huisartsen
BUREAU ELZHA

45.426

14 goed opgeleide
en gespecialiseerde
medewerkers
en in 2016
3 kaderhuisartsen,
1 medisch adviseur,
1	projectleider implementatie

Keten Informatiesysteem (KIS),

1 freelance projectleider substitutie

patiënten

168
praktijken

100
ketenpartners

COPD
4 x Longlunches, longen luisteren en beweging bij COPD
5 x IMIS inhalatie training
1 x Caspir cursus
1 x COPD basiscursus
Ketenoverstijgend
2 x Basiscursus DM2 en CVRM
–	Stoppen Met Roken trainingen
(huisarts en POH)
–	KIS trainingen
(huisartsen, POH en ketenpartners)
–	POH centraal: workshops/lezing

Kwaliteit van zorg
•	Streven naar bevoegd en bekwaam
zorgteam in de huisartspraktijk
•	Afspraken over kwaliteitscriteria
met de 100 ketenpartners
•	Ondersteuning van de
huisartspraktijken door het
hooggekwalificeerde
stafverpleegkundig team
•	Uitvraag patiënt ervaringen bij
250 patiënten
•	Zorggroep vergelijkt zichzelf met 100-tal
andere zorggroepen in het land op
registraties en op kwaliteitscriteria

GROEIENDE ZORGVRAAG

Kwetsbare ouderen

“Met ELZHA heb ik meer dan gemiddeld
contact en dat is prettig. Vooral omdat het
altijd stevige en inhoudelijke gesprekken zijn.
ELZHA is in mijn ogen zowel goed in het
standaard zorgaanbod als voor maatzorg aan
kwetsbare groepen. In Nederland kennen wij
veel landelijke zorgstandaarden, maar voor
de ouderenzorg is er nog geen protocol
geschreven. Het is mooi dat ELZHA de
innovatieve kracht bezit en erop is gericht
het verschil te willen maken om hiervoor
wél iets speciaals te ontwikkelen.”

CZ Zorginkoper mevrouw
Gaby Prins-Siemons

Een goed voorbeeld van nieuwe zorg, is het Zorgprogramma Kwetsbare ouderen.
In 2016 hebben de kaderartsen ouderengeneeskunde in de regio Haaglanden met
ondersteuning van ELZHA, het Zorgprogramma Kwetsbare ouderen ontwikkeld.
Sinds 1 april 2016 ontvangt ELZHA projectfinanciering van de verzekeraars CZ en
Menzis om dit zorgprogramma te implementeren. Gedurende het jaar zijn met hen
ook gesprekken gevoerd over financiering van de onafhankelijke wijkverpleegkundige
binnen de ouderenzorg. Dit heeft helaas nog niet tot concrete afspraken geleid.
Vanuit de ouderenzorg wordt zoveel mogelijk meer wijkgericht gewerkt: per wijk
wordt gekeken wat er nodig is om de ouderenzorg verder vorm te geven en in te
richten zodat beter kan worden ingespeeld op de groeiende zorgvraag.
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