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1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding    

 

1.1 Inleiding1.1 Inleiding1.1 Inleiding1.1 Inleiding    

 

Het Huisartsenteam is een regionaal eerstelijns samenwerkingsverband van 41 zelfstandig werkende huisartsen 

in West Brabant. De huisartsen werken verspreid over 18 locaties in de plaatsen Breda, Etten-Leur, Oudenbosch, 

Bosschenhoofd, Hoeven, Rucphen, Rijsbergen, St. Willebrord, Zegge, Zevenbergen en Zundert. Kwaliteit van zorg 

staat voor al deze artsen hoog in het vaandel. Zij richten zich op een moderne en patiëntvriendelijke 

praktijkvoering die voldoet aan door de beroepsgroep, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), 

vastgestelde kwaliteits- en efficiencynormen. Alle leden van Het Huisartsenteam hebben het kwaliteitskeurmerk 

van het NHG behaald. Door met elkaar samen te werken bundelen de huisartsen kennis, ervaring en kracht. Het 

werk in de huisartspraktijk wordt hierdoor efficiënter georganiseerd. Het leidt tot ruimte voor het gezamenlijk 

ontwikkelen van zorgvernieuwende producten. De huisartsen spreken als één partij met zorgverzekeraars over 

innovatie en kwaliteit van zorg en kunnen beter inspelen op de toenemende zorgvraag van bijvoorbeeld ouderen 

en patiënten met een chronische ziekte. Voor een overzicht van de leden van Het Huisartsenteam wordt verwezen 

naar een bijlage van dit bedrijfsplan. 

 

In dit plan wordt de bedrijfsmatige opzet beschreven van de diabeteszorg zoals georganiseerd door Zorggroep 

Het Huisartsenteam. Het plan geeft inzicht in de wijze waarop de diabeteszorg vanuit deze groep wordt 

georganiseerd en als Diagnose Behandel Combinatie (DBC) wordt aangeboden aan zorgverzekeraars. 

 

1.2 DBC financiering1.2 DBC financiering1.2 DBC financiering1.2 DBC financiering    

 

De Stichting Huisartsen Laboratorium (SHL) heeft in 2006 het initiatief genomen om te gaan experimenteren met 

een integrale Diabetes DBC; daarbij is Het Huisartsenteam geselecteerd als kopgroep binnen de bredere aanpak 

van de SHL1 om bij diverse Diabetes Zorggroepen (DZG’s) in het werkgebied van de SHL tot een keten Diabetes te 

komen.  

Zorggroep Het Huisartsenteam en SHL hebben gezamenlijk het project opgezet. SHL bracht hiervoor haar 

expertise als grootste diabetesdienst in Nederland in en benut de opgedane ervaringen voor verdere innovaties 

in de diabeteszorg. 

Het initiatief in 2006 borduurde voort op de intentie van het Ministerie van VWS te investeren in experimenten 

ten aanzien van diabetes ketenzorg en was als één van de 10 projecten in Nederland geselecteerd om te 

participeren in de Zon MW pilot Keten DBC Diabetes. Hierdoor kreeg Zorggroep Het Huisartsenteam de 

mogelijkheid om per 1 april 2007 een DBC voor patiënten met de diagnose Diabetes II te contracteren met CZ. 

Deze zorgverzekeraar is voor Het Huisartsenteam de ‘preferente’ verzekeraar; het grootste gedeelte van de 

patiëntenpopulatie van Het Huisartsenteam is klant bij deze verzekeraar. Alle andere zorgverzekeraars hebben 

zich vanaf het begin van de DBC bereid getoond de DBC te volgen. 

 

In april 2009 heeft Het Huisartsenteam in lijn met de Diabetes DBC ook voor COPD een DBC gecontracteerd en 

met ingang van 1 april 2010 is ook een DBC gecontracteerd voor CVRM. 

 

In dit bedrijfsplan wordt de opzet beschreven van een keten DBC voor Diabetes Mellitus II.  

Het plan geeft inzicht in de samenstelling van het zorgpakket en de wijze waarop de zorg vanuit deze groep in 

samenhang met andere disciplines wordt georganiseerd.  

 

De systematiek van de DBC financiering is voor iedere chronische aandoening gelijk, of dit nu diabetes patiënten, 

COPD patiënten of patiënten met een cardiovasculair risico betreft. Het Huisartsenteam spreekt als 

                                                
1 Projectplan Diabetes zorggroepen voor de keten DBC Diabetes, werkgebied SHL, augustus 2005. 
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hoofdaannemer met de zorgverzekeraar af welke zorg aan deze patiënten geboden zal worden tegen welk tarief 

en vervolgens spreekt Het Huisartsenteam dit verder af alle zorgverleners die bij de zorg betrokken zijn, inclusief 

de financiering hiervan. Over en weer wordt verantwoording afgelegd over de gemaakte afspraken.  

Het Huisartsenteam treedt hierbij op als regisseur van de zorg. 

 

                 Zorggroep HeZorggroep HeZorggroep HeZorggroep Het Huisartsenteamt Huisartsenteamt Huisartsenteamt Huisartsenteam    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bron: Intake en analysesessies Zorggroep Het Huisartsenteam door Robuust i.k.v. Referentiemodel Zorgprogramma 

 

Onderaannemers:Diabetes DBCDiabetes DBCDiabetes DBCDiabetes DBC 

COPD DBCCOPD DBCCOPD DBCCOPD DBC

CVRM DBCCVRM DBCCVRM DBCCVRM DBC

 

Huisartsen 
POH’ers 

Laboratorium 

Fysiotherapeuten 

Dietisten

Specialisten:

? Internisten

? Oogartsen etc. 

Betaling

Zorg cf. standaard

 
Zorgverzekeraar

Zorg cf.

standaard DBC tarief
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2. Doelstelling en uitgangspunten2. Doelstelling en uitgangspunten2. Doelstelling en uitgangspunten2. Doelstelling en uitgangspunten 

 

2.1 Doelstelling2.1 Doelstelling2.1 Doelstelling2.1 Doelstelling    

    

De doelstelling van Zorggroep Het Huisartsenteam ten aanzien van diabeteszorg is: het leveren van integrale 

multidisciplinaire diabeteszorg die aantoonbaar verbetering van gezondheidsparameters oplevert tegen een 

acceptabele prijs. De zorg wordt geleverd conform de standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap 

(NHG) én de zorgstandaard van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). 

 

De zorggroep beoogt de integrale zorg voor patiënten met diabetes type II als gestructureerde zorg verder te 

organiseren en onder één regie aan te bieden. 

 

Optimaal gestructureerde diabeteszorg leidt tot betere zorg met op den duur een afname van het aantal 

complicaties. Onder gestructureerde zorg wordt verstaan het organiseren en coördineren van de zorg conform 

de hierboven genoemde standaarden en het monitoren van de effecten van deze zorg. De huisartsen van 

Zorggroep Het Huisartsenteam hebben zich geconformeerd aan deze gezamenlijke doelstelling.  

 

Bij bovenstaande centrale doelstelling worden de volgende deeldoelstellingen beoogd: 

• Het contracteren en leveren van een integrale keten DBC diabetes voor 90% van alle diabeten.   

• Het ontwikkelen van regie en organisatie op niveau van de zorggroep. 

• Het inrichten van een kwaliteitssysteem voor de zorggroep passend in een ‘lerende organisatie’. 

• Uniforme wijze van registratie door praktijkmedewerkers in HIS systemen. 

• Het opzetten van een aparte database binnen de SHL waarbinnen de NDF indicatoren en de 25 

indicatoren die door de landelijke taakgroep / Zon MW zijn bepaald worden opgeslagen.  

• Zorgdragen dat deze indicatoren geëxtraheerd kunnen worden vanuit de diverse Huisarts Informatie 

Systemen (HIS). 

• Mogelijk maken van communicatie van deze database met RIVM (fase II onderzoek) ten behoeve van 

rapportages.  

• Mogelijk maken van rapportages aan zorgverzekeraars, zoals tussen huisartsen en zorgverzekeraar 

onderling overeengekomen wordt. 

• Diabeteszorg leveren volgens een kwaliteitsbeleid dat door de zorggroep vooraf is bepaald in overleg 

met diverse andere belanghebbenden. 

• Het borgen van afspraken met andere disciplines door middel van contracten. 

• Het realiseren van de continuïteit van de zorggroep door gezonde bedrijfseconomische resultaten. 

 

2.2 2.2 2.2 2.2 UitgangspuntenUitgangspuntenUitgangspuntenUitgangspunten    

 

De uitgangspunten ten aanzien van de te contracteren diabetes zorg zijn:    

• Toegankelijkheid van de zorg voor álle diabetes patiënten van Zorggroep Het Huisartsenteam. 

• Persoonlijke zorg op maat afgestemd op de behoefte van de patiënt. 

• De juiste zorg op de juiste plaats, op het juiste moment, door de juiste zorgverlener.  

• Diabetes zorg wordt primair vanuit de huisartsenpraktijk gestart en geleverd: de huisarts is de vaste 

begeleider van de patiënt, de regisseur van de patiëntenzorg en heeft de beschikking over alle relevante 

informatie. 

• Integrale zorg: daar waar van toepassing multidisciplinair en in de keten afgestemd in een continuüm. 
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De uitgangspunten ten aanzien van de organisatie zijn: 

• De zorgverzekeraar koopt de diabetes zorg in door middel van een DBC contract met Zorggroep Het 

Huisartsenteam.  

• Zowel de zorginhoud, het datamanagement, de verantwoordingsstructuur als ook de financiële logistiek 

wordt door Zorggroep Het Huisartsenteam ontwikkeld en/of gecoördineerd. 

• Zorggroep Het Huisartsenteam maakt contractuele afspraken maken met alle andere zorgverleners 

binnen de keten voor mede uitvoering van de zorg. Het betreft inhoud en afstemming van de zorg, 

rapportage, evaluatie en de prijs voor de geleverde zorg.  

• Zorggroep Het Huisartsenteam is verantwoordelijk voor facturering en uitbetaling naar alle 

contractpartners. 

• Zorggroep Het Huisartsenteam heeft een regiefunctie en zal monitoren hoe het proces verloopt in de 

Zorggroep en hier zo mogelijk benchmarks op uitvoeren. Het betreft hier zowel de proces als uitkomst 

parameters. 

 

3333. . . . Het Diabetes zorgplanHet Diabetes zorgplanHet Diabetes zorgplanHet Diabetes zorgplan        

    

Zorggroep Het Huisartsenteam verzorgt de huisartsgeneeskundige zorg voor 105.000 patiënten.  

De zorggroep heeft ca. 4500 diabetes patiënten (type II) onder behandeling.  

 

3.1 3.1 3.1 3.1 Beslismomenten in Beslismomenten in Beslismomenten in Beslismomenten in de zorgketende zorgketende zorgketende zorgketen    

Het modelmatige resultaat van deze zorgketen laat zien op welke wijze de verschillende activiteiten in de eerste 

en tweede lijn binnen de zorgketen naadloos op elkaar worden afgestemd. Het laat met name zien welke 

keuzemomenten de huisarts in zijn rol als regisseur heeft (zie figuur, Bron Zorgnetwerk Midden-Brabant). 

 

 
OPTIMALE  PATIENTEN ZORG DIABETESPROGRAMMA

HUISARTS BESLISMOMENT ACTIE INTERNIST

INT^

INT^

HA*

HA*

zelf behandelen?

zelf behandelen?

optimale instelling?

behandeling

teleconsult
probleem-

analyse

behandeling

*  Multidisciplinaire zorg 

door HA, PA , DVP en 

dietist.

^  Multidisciplinaire zorg 

door INT , DVP en 

dietist.

invent.

risicofact.
advies

diagnostiek
nee

ja

ja

nee

neeja

email consult

of

(tijdelijke)

verwijzing

behandel

advies

verwijzing

terugverwijzing
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Samenhang tussen de beslismomenten en de activiteiten in eerste en tweede lijn. 

 

Bij verwijzing wordt de zo laag mogelijke adequate variant ingezet.  

Achtereenvolgens: 

• Tele- of emailconsult (patiënt blijft in huisartsenpraktijk, korte consultvraag van huisarts aan kaderarts 

Diabetes of internist) 

De kaderarts Diabetes heeft een aanvullende opleiding gevolgd en is een expert in het toepasbaar maken 

van eerste lijns behandeladviezen op patiëntniveau. Het ligt in de verwachting dat hiermee een aantal van 

de problemen van huisartsen in de eerste lijn adequaat zijn op te lossen. De internist zal indien nodig 

beschikbaar blijven als consulent. 

 

• Eenmalige consultatie internist (patiënt wordt gezien door internist met specifieke vraagstelling. Gevolgd 

door terugverwijzing met advies voor huisarts). Met de internisten is afgesproken dat deze vorm van 

consultatie niet binnen de DBC valt. In de praktijk blijkt een dergelijk consult vaak uit opgebouwd uit 

meerdere consulten en ondersteunende diagnostiek. Dan zal er toch een tweede lijn DBC geopend 

worden.  

 

• Verwijzing naar internist (patiënt gaat al dan niet tijdelijk uit de DBC en over naar de internist voor 

behandeling). Op een later tijdstip kan de patiënt altijd terugverwezen worden naar de huisarts.  

 

3.2 3.2 3.2 3.2 Inhoud Diabeteszorg Inhoud Diabeteszorg Inhoud Diabeteszorg Inhoud Diabeteszorg     

 

Opsporing en diagnose stellenOpsporing en diagnose stellenOpsporing en diagnose stellenOpsporing en diagnose stellen    (valt buiten DBC)(valt buiten DBC)(valt buiten DBC)(valt buiten DBC)    

Het doel is het zo vroeg mogelijk diagnosticeren van mensen met diabetes volgens de standaard om daarmee de 

kans op het ontwikkelen van complicaties te verkleinen (secundaire preventie). Dit volgens de NHG standaard. 

 

Start van de Start van de Start van de Start van de behandeling:behandeling:behandeling:behandeling:    Beginpunt DBCBeginpunt DBCBeginpunt DBCBeginpunt DBC    

Het doel is het: 

• Inzetten van de behandeling en er voor zorgdragen dat door diabetes geen onnodige primaire en 

secundaire complicaties optreden. 

•     Het ondersteunen van de mens met diabetes door middel van de educatie en coaching wat moet 

resulteren in een adequate coping en een zo hoog mogelijk niveau van zelfmanagement en kwaliteit van 

leven. 

 

Medische behandeling Medische behandeling Medische behandeling Medische behandeling na de diagnose begint met:na de diagnose begint met:na de diagnose begint met:na de diagnose begint met:    

• Inventarisatie (zie tabel onderdelen van de inventarisatie) van de diabetes en andere aspecten van de 

gezondheid;  

• Levensstijl: inventarisatie risicofactoren en mogelijkheden inzetten voor verbeteringen. 

• Zo nodig aanvullen met medicamenteuze therapie, tabletten of insuline 
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Tabel: Onderdelen van de inventarisatie 

 

Anamnese: Algemene, familieanamnese 

Inclusief recente (huid)infecties, blaasontstekingen, wondjes, voorkomen hartvaatziekten in de familie. 

Vroegere ziekten en bestaande problemen: 

• hypertensie; 

• vetstofwisselingsstoornissen; 

• Angina pectoris; 

• hartinfarct; 

• hartfalen; 

• CVZ/TIA; 

• perifeer vaatlijden 

Levensstijl: 

• voedingsgewoonten, voedingstoestand; 

• gewichtsverloop, groei en ontwikkeling (kind en tiener); 

• sport en beweging; 

• roken en rookgeschiedenis; 

• alcohol en andere middelen/verdovende middelen; 

• levensstijl, culturele achtergrond, educatie, werk en gezin; 

• perceptie en houding ten aanzien van diabetes  

Huidige medicatie (en contraceptie): 

 

Lichamelijk onderzoek en metingen: 

• gewicht en lengte; 

• Body Mass Index (kg/m2) 

• buikomvang 

• bloeddruk; 

• hart; 

• bloedsomloop/arteriële pulsaties; 

• voetonderzoek; 

• screening diabetische retinopathie  

Aanvullend onderzoek: 

• laboratoriumbepalingen: die resulteerden in de diagnose; 

• HbA1c  

• vetspectrum (Cholesterol, HDL-chol, ratio, TG); 

• microalbuminurie/ urineonderzoek; 

• Creatinine 

• Fundusonderzoek. 

 

3.3 Behandelingscyclus 3.3 Behandelingscyclus 3.3 Behandelingscyclus 3.3 Behandelingscyclus     

 

De behandeldoelstelling is het zo lang mogelijk uitstellen van microvasculaire, macrovasculaire en neurologische 

complicaties, met te allen tijde een optimale kwaliteit van leven voor de mens met diabetes mellitus type 2. 
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Onderdelen van behandeling en controle: 

• Er wordt actief opgeroepen via de diabetesdienst van het SHL. Hier vind ook controle plaats of men 

verschijnt op de bloedafname/controle; 

• Er wordt voldoende tijd uitgetrokken voor het consult; 

• Er zijn binnen de praktijk afspraken zodat de huisarts zijn rol als regisseur en eindverantwoordelijke kan 

uitvoeren (vastleggen taakdelegatie, terugkoppeling van PO, diëtist etc.) 

• Er zijn (deel-) protocollen met betrekking tot de standaard behandeling van de doelgroep en richtlijnen 

bij speciale omstandigheden die in het leven van de diabeet voor kunnen komen. De protocollen en 

richtlijnen van de Stichting Langerhans1 worden hierbij als uitgangspunt genomen. 

• Educatie en voorlichting wordt ondersteund met schriftelijke of andere audiovisuele materialen. 

• De jaarcontrole omvat: 

- anamnese: welbevinden, ontregeling, klachten ten gevolge van complicaties, levensstijl; 

- lichamelijk onderzoek: afwijkingen, bloeddruk, voetonderzoek, spuitplaatsen;  

- aanvullend onderzoek: lipiden, HbA1c, creatinine bloed/urine, albuminurie; (dit aanvullend 

onderzoek wordt verricht volgens vaststaand protocol Diabetesdienst SHL). 

- evaluatie behandel/zorgbeleid en evt. aanpassing daarop.(aanpassen medicamenteuze 

behandeling, indicatie DGI’s, consultatie, verwijzing etc.) 

- onderhouden motivatie en coaching 

De jaarcontrole wordt altijd uitgevoerd door de huisarts 

 

De driemaandelijkse controles  

- anamnese: welbevinden coping en verandering van levensstijl (gewicht, bewegen, roken en 

glucoseregeling) 

- aanvullend onderzoek: Hba1c en nu glucose (protocol Diabetesdienst SHL) 

- aanvullend onderzoek op indicatie (bijv. bij risico voet)  

- monitoring ingezette behandeling evt. aanpassen behandel/zorgbeleid. Concreet kan het gaan 

om: extra consult van de HA, extra zorgaanbod door middel van Diabeet Gebonden Indicatie 

(DGI), verwijzing buiten DBC. 

- de indicatiestelling voor DGI’s wordt altijd geaccordeerd door de huisarts 

De driemaandelijkse controle worden in principe uitgevoerd door de praktijkondersteuner. 

 

In de DBC zijn een aantal standaardcontroles opgenomen. Het Huisartsenteam is van mening dat het gaat om 

gemiddelde standaardzorg die zo nodig uitgebreid kan worden met een of meerdere Diabeet Gebonden Indicatie 

(module V). Er is op dit moment nog geen definitie van een diabetes gerelateerde consulten. Vooralsnog zijn 

deze niet opgenomen in de DBC. 

 

 

                                                
1
 Protocollaire Diabeteszorg, Stichting Langerhans, 2006 
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3.4 Dieetadvisering3.4 Dieetadvisering3.4 Dieetadvisering3.4 Dieetadvisering    

    

Product A: Product A: Product A: Product A: dieetbehandeling diabetes DBC, module 1 t/m IVmodule 1 t/m IVmodule 1 t/m IVmodule 1 t/m IV 

Doel: Doel: Doel: Doel: educatie, voorlichting en aanvullende diëtetiek voor elke diabetes cliënt.  

 

ProductProductProductProduct----    en of dienstomschrijvingen of dienstomschrijvingen of dienstomschrijvingen of dienstomschrijving    product Aproduct Aproduct Aproduct A::::    

1. Verwijzing via DBC verwijsformulier 

2. Aanmelding 

3. Diëtetisch onderzoek en diëtetische diagnosestelling 

4. Individueel leefstijladvies conform de richtlijnen gezonde voeding bij diabetes 

5. Globaal opstellen van een behandelplan 

6.6.6.6. Rapportage naar huisarts, diabetesverpleegkundige en/of praktijkondersteuner    

Doel dieetbehandDoel dieetbehandDoel dieetbehandDoel dieetbehandeling:eling:eling:eling:    

1. Stellen van een diëtetische diagnose en behandelplan 

2. Kennis vergroten t.a.v. het belang van een gezonde leefstijl in relatie tot de diabetes 

3. Kennis vergroten t.a.v. de noodzakelijke veranderingen in de individuele leefstijl i.v.m. de  

4. gediagnosticeerde diabetes mellitus 

5. Indien van toepassing, kennis vergroten t.a.v. de invloed van de individuele leefstijl op de  

6. diabetesinstelling bij insulinetherapie en niet-insulinetherapie en idem de invloed van 

beweging  

7. op de regulatie 

8.8.8.8. Advisering m.b.t. het toepassen van de verkregen kennis in de eigen leefstijl    

Overlegvormen:Overlegvormen:Overlegvormen:Overlegvormen:    

1. Binnen deze module is minimale tijd beschikbaar voor cliëntgebonden overleg met huisarts,  

2. diabetesverpleegkundige en/of praktijkondersteuner. 

Evaluatie:Evaluatie:Evaluatie:Evaluatie:    

3. Minimaal 1x per jaar in overleg tussen diëtisten en de zorggroep.  

  

ProductProductProductProduct    BBBB: : : : dieetbehandeling bij diabetes patiënt voor nietnietnietniet----diabetesdiabetesdiabetesdiabetes gerelateerde diëtetiek 

Doel: Doel: Doel: Doel: educatie, voorlichting en aanvullende diëtetiek over niet-diabetes gerelateerde diëtetiek  

    

ProductProductProductProduct----    en of en of en of en of dienstomschrijvingdienstomschrijvingdienstomschrijvingdienstomschrijving    BBBB::::    

4. Verwijzing via DBC verwijsformulier 

5. Aanmelding 

6. Diëtetisch onderzoek en diëtetische diagnose 

7.7.7.7. Lichamelijk onderzoek    

Doel dieetbehandeling (educatie):Doel dieetbehandeling (educatie):Doel dieetbehandeling (educatie):Doel dieetbehandeling (educatie):    

8. Kennis vergroten t.a.v. de invloed van de individuele leefstijl op de niet-diabetes gerelateerde  

9. problematiek 

10. Adviezen m.b.t. het toepassen van de verkregen kennis in de eigen leefstijl 

11.11.11.11. Totaal voedingsadvies    

Overlegvormen:Overlegvormen:Overlegvormen:Overlegvormen:    

12. Binnen deze module is minimale tijd beschikbaar voor cliëntgebonden overleg met huisarts,  

13. diabetesverpleegkundige en/of praktijkondersteuner. 
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3.5 Voetzorg3.5 Voetzorg3.5 Voetzorg3.5 Voetzorg    

    

Jaarlijks krijgen de patiënten met Diabetes Mellitus type 2 een voetscreening door de huisarts en/of 

praktijkondersteuner van Het Huisartsenteam aangeboden. In het patiëntendossier wordt de Simm's-classificatie 

vermeld en het vermoedelijke zorgprofiel. Op basis hiervan bepaalt de huisarts het beleid.  

• Patiënten met Simm’s 0 met specifieke voetproblemen (medische indicatie) worden geattendeerd op 

voetzorg door de pedicure. Deze voetzorg maakt geen onderdeel uit van de DBC en kan door de 

pedicure niet bij Zorggroep Het Huisartsenteam worden gedeclareerd. 

• Patiënten met Simm’s 1 met zorgprofiel 1 worden niet verwezen naar de pedicure voor een jaarlijks 

voetonderzoek, de praktijkondersteuner voert het jaarlijks voetonderzoek uit. Praktijkondersteuner 

attendeert wel op belang van goede voetzorg ter preventie.  

• Patiënten met Simm’s 1 met zorgprofiel 2 worden verwezen naar de podotherapeut. 

• Patiënten met Simm’s 2 met zorgprofiel 2 en 3 worden verwezen naar de podotherapeut. 

• Patiënten met Simm’s 3 met zorgprofiel 4    worden verwezen naar de podotherapeut. 

 

Verwijzing van patiënten met Zorgprofiel 2, 3 en 4 vindt digitaal plaats via het Keten Informatie Systeem Care2U 

van de huisarts van Het Huisartsenteam. Let op: alleen patiënten van huisartsen die deelnemen aan het Diabetes 

zorgprogramma van Zorggroep Het Huisartsenteam kunnen bij Zorggroep Het Huisartsenteam worden 

gedeclareerd.  

 

Voetzorg aan mensen met Diabetes Mellitus II is beschreven in de zorgmoduleVoetzorg aan mensen met Diabetes Mellitus II is beschreven in de zorgmoduleVoetzorg aan mensen met Diabetes Mellitus II is beschreven in de zorgmoduleVoetzorg aan mensen met Diabetes Mellitus II is beschreven in de zorgmodule    Preventie Diabetische Voetulcera Preventie Diabetische Voetulcera Preventie Diabetische Voetulcera Preventie Diabetische Voetulcera 

20142014201420141111    van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten in samenwerking met ProVoet, de van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten in samenwerking met ProVoet, de van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten in samenwerking met ProVoet, de van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten in samenwerking met ProVoet, de 

brancheorganisatie voor de pedicure. Deze zorgmodule vormt voor Het Huisartsenteam het uitgangspunt voor brancheorganisatie voor de pedicure. Deze zorgmodule vormt voor Het Huisartsenteam het uitgangspunt voor brancheorganisatie voor de pedicure. Deze zorgmodule vormt voor Het Huisartsenteam het uitgangspunt voor brancheorganisatie voor de pedicure. Deze zorgmodule vormt voor Het Huisartsenteam het uitgangspunt voor 

de productspecificatie voetzode productspecificatie voetzode productspecificatie voetzode productspecificatie voetzorg door pedicures.rg door pedicures.rg door pedicures.rg door pedicures.    

    

Voetzorg door podotherapeut Voetzorg door podotherapeut Voetzorg door podotherapeut Voetzorg door podotherapeut     

    

• Zorgprofiel 2 (Simm’s 1 en 2) 

- Podotherapeutische voetonderzoeken waarbij de aanwezigheid van de risicofactoren wordt 

achterhaald en waaruit een behandelplan wordt opgesteld.  

- Controle afspraken, een consult waarbij de uitkomsten van het opgestelde behandelplan 

geëvalueerd en mogelijk bijgesteld worden. 

- Instrumentele behandelingen bij druk-, huid en wrijvingsproblemen en nagels is erop gericht dat 

de huid intact blijft, zodat het risico op een ulcus geminimaliseerd wordt, inclusief educatie en 

stimulatie zelfmanagement.  

- Alleen bij doorverwijzing naar een gecontracteerde medisch pedicure (gecontracteerd door 

Zorggroep Het Huisartsenteam) worden de uitgevoerde instrumentele behandelingen vergoed 

aan de pedicure.  

 Voor verdere specificatie, zie Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2014. 

 

• Zorgprofiel 3 (Simm’s 2) 

- Podotherapeutische voetonderzoeken waarbij de oorzaak van de verhoogde druk wordt 

onderzocht, waarna een behandelplan wordt opgesteld. 

- Toepassen van podotherapeutisch therapie of therapieën. 

- Podotherapeutisch controle consult waarbij de uitkomsten van het opgestelde behandelplan en 

de toepassing van de podotherapeutische therapie geëvalueerd en mogelijk bijgesteld wordt. 

- Instrumentele behandeling bij druk en wrijvingsproblemen van de huid en nagels is erop gericht  

dat de huid intact blijft, zodat het risico op een ulcus geminimaliseerd wordt, inclusief aandacht  

                                                
1
 Inclusief addendum zorgmodule, NVvP en Provoet 
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aan educatie en stimulatie zelfmanagement.  

- Alleen bij doorverwijzing naar een gecontracteerde medisch pedicure (gecontracteerd door 

Zorggroep Het Huisartsenteam) worden de uitgevoerde instrumentele behandelingen vergoed 

aan de pedicure.  

 Voor verdere specificatie, zie Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2014. 

 

• Zorgprofiel 4 (Simm’s 3, Inactieve Charcot en Actief Ulcus zonder tekenen van vaatlijden of infectie) 

- Podotherapeutische voetonderzoeken waarbij de oorzaak van verhoogde druk wordt onderzocht, 

waarna een behandelplan wordt opgesteld of bijgesteld. 

- Toepassen van podotherapeutisch therapie of therapieën. 

- Podotherapeutisch controles, een consult waarbij de uitkomsten van het opgestelde 

behandelplan en de toepassing van de podotherapeutische therapie geëvalueerd en indien nodig 

bijgesteld wordt. 

- Instrumentele behandeling bij druk en wrijvingsproblemen van de huid en nagels is erop gericht 

dat de huid intact blijft, zodat het risico op een ulcus erg laag is, inclusief aandacht aan educatie 

en stimulatie zelfmanagement.  

- Alleen bij doorverwijzing naar een gecontracteerde medisch pedicure (gecontracteerd door 

Zorggroep Het Huisartsenteam) worden de uitgevoerde instrumentele behandelingen vergoed 

aan de pedicure.  

 Voor verdere specificatie, zie Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2014.    
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3.63.63.63.6    ZelfZelfZelfZelfcontrole en zelfmanagementcontrole en zelfmanagementcontrole en zelfmanagementcontrole en zelfmanagement    

 

Zelfcontrole geeft de diabeet meer inzicht in de factoren die bloedglucosewaarden bepalen. Dit inzicht kan 

gebruikt worden voor het zelfmanagement. Uiteindelijk leidt het tot een optimale bloedglucoseregulatie en 

daarmee complicaties uitstellen of verminderen. Voorwaarde voor zelfcontrole is educatie, zodat men zelf de 

waarden kan bepalen en interpreteren. Vanuit de Diabetesdienst van het SHL wordt groepseducatie verzorgd 

waarna de praktijkondersteuner en de diabetesconsulent blijven coachen en als achterwacht beschikbaar blijven. 

 

Voor diabeten met die over gaan op insuline of insuline gebruiken is zelfcontrole een vast onderdeel in de 

behandeling. 

 

Voor diabeten die behandeld worden met orale medicatie kan er een indicatie zijn voor zelfcontrole. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

- Veel (subjectieve) ontregelingen 

- Onregelmatig leven/levensstijl 

- Onverklaarbare uitslagen  

- Al dan niet tijdelijke noodzaak voor extra controle (co-morbiditeit en behandeling, intensief fysiek 

trainingsprogramma enz.) 

 

Voor ondersteuning van zelfcontrole wordt vanuit Het Huisartsenteam een cursus aangeboden. 

Deze wordt, voor patiënten die met maximale orale medicatie niet goed zijn ingesteld en overgaan op 

behandeling met insuline, georganiseerd en uitgevoerd door de SHL diabetesdienst.   

Zorggroep Het Huisartsenteam biedt 2 x per jaar een opfriscursus aan voor mensen met diabetes.  

 

Andere vormen van controle in het programma: 

• Funduscontrole: Binnen 3 maanden na het ontdekken van diabetes type 2 wordt een controle van de 

fundus uitgevoerd via een fundusfoto. 

• Vaccinaties zijn beschikbaar voor mensen met diabetes. Hierbij worden de adviezen van de 

Gezondheidsraad gevolgd. Uitvoering gebeurd door individuele praktijkorganisatie 

• Coaching door praktijkondersteuner, diabetesconsulent of huisarts, t.z.t. ook met inzet van tele- 

medicine of eHealth (hulpmiddelen bijv. via diabetespas (professionele versie TWA medic info, en/of 

DIEP).   

• Op indicatie psychologische begeleiding: De inzet is buiten de DBC 

• Op indicatie bewegingsprogramma Zorggroep Het Huisartsenteam biedt aan diabeten een speciaal 

bewegingsprogramma aan. Daarnaast wordt verwezen naar plaatselijke initiatieven. Deze verwijzingen 

vallen buiten de DBC. 

 

Afstemming, afspraken tweede lijn: 

• Indicaties voor consultatie en verwijzing zijn vastgelegd en worden getoetst. Indien de indicatie voor 

consultatie of verwijzing is vervallen of de diabeet met een advies van de internist terug kan naar de 

huisarts zal dit ook gebeuren (zie bijlagen zorginhoud I verwijsindicaties)  

• Diabetes Mellitus bij zwangeren: Er zijn duidelijke werkafspraken met de verloskundige en gynaecoloog 

over de taakafbakening en verantwoordelijkheid bij de begeleiding van zwangeren met diabetes. Hierbij 

wordt de NDF-Richtlijn Diabetes en zwangerschap gevolgd. Tevens is een (gewenste) zwangerschap een 

reden voor verwijzing naar de tweede lijn (zie verwijscriteria, bijlage I). 

• Operaties bij diabetes: Er is een protocol voor pre-, peri- en postoperatieve behandeling van mensen 

met diabetes binnen het ziekenhuis. (zie protocol ziekenhuizen) 

• Opnames om andere redenen dan diabetes: Er bestaan bij opnames altijd afspraken over de 

verantwoordelijkheid voor de diabeteszorg.  
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Moeilijke instelling diabetes: Er zijn werkafspraken met beide ziekenhuizen over verwijzing van zeer 

moeilijk behandelbare diabetespatiënten, waar voor speciale expertise nodig is (ondermeer 

pompbehandeling en 4 x dd). 
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3.73.73.73.7    Ondersteuning van zelfmanagementOndersteuning van zelfmanagementOndersteuning van zelfmanagementOndersteuning van zelfmanagement 

 

VisieVisieVisieVisie    

Bij zelfmanagement-ondersteuning gaat het om een gelijkwaardig partnerschap tussen de patiënt en de 

zorgverlener(s). Het is belangrijk dat de patiënt de regie heeft zoals hij die zelf nodig vindt. Patiënten krijgen op 

deze manier veel meer de zorg die bij hen past.  

 

Vanuit deze visie ondersteunen en stimuleren de zorgverleners van Zorggroep Het Huisartsenteam de patiënt in 

zelfmanagement door: 

- ondersteuning bij het doorlopen van de leerprocessen 

- versterking van het vertrouwen van de patiënt in het eigen kunnen 

- ondersteuning in het formuleren en realiseren van persoonlijke doelen van de patiënt. 

Ondersteuning van het zelfmanagement komt tot uitdrukking in het geven van voorlichting en het motiveren tot 

aanpassing van de leefstijl en in een zorgplan dat aansluit bij de individuele wensen en doelen van de patiënt. 

 

Geven van voorlichting Geven van voorlichting Geven van voorlichting Geven van voorlichting en motiveren tot aanpassing leefstijlen motiveren tot aanpassing leefstijlen motiveren tot aanpassing leefstijlen motiveren tot aanpassing leefstijl    

De huisartsen en praktijkondersteuners van Het Huisartsenteam zijn vanuit hun opleiding geschoold in het geven 

van patiënt gerichte voorlichting. Voor de voorlichting aan patiënten met mogelijk verhoogd CVR is het belangrijk 

“dat de patiënt begrijpt wat vasculair risico is, waaruit de behandeling bestaat, wat de prognose is, wat de 

betekenis is van symptomen, op welke manier leefstijl en medicijnen ingrijpen op het risico, hoe de 

risicofactoren te beïnvloeden zijn, hoe hij of zij kan omgaan met de consequenties en emoties en hierover 

effectief kan communiceren met zorgverleners, familie, collega’s, werkgever en vrienden”i. 

In het kader van de diabetes DBC zijn alle praktijkondersteuners van Zorggroep Het Huisartsenteam geschoold in 

‘motivational interviewing’. Met deze vaardigheid kunnen zij voor de patiënt argumenten aandragen voor het 

aanpassen van de leefstijl en het volhouden van de behandeling. Deze gesprekstechniek voor leefstijlbegeleiding 

wordt met vervolgcursussen onderhouden. 

 

Individueel zorgplan Individueel zorgplan Individueel zorgplan Individueel zorgplan     

Samen met de patiënt worden persoonlijke gezondheidsdoelen geformuleerd die realistisch zijn (wenselijk en 

haalbaar), niet te ver in de toekomst liggen, positief zijn geformuleerd en niet concurreren met andere doelen.  

De praktijkondersteuner ondersteunt de patiënt bij het bedenken van strategieën om de doelen te realiseren en 

om vol te houden en het leren bieden van weerstand aan frustraties.  

Een individueel zorgplan dat onder regie van de zorgverleners van Zorggroep Het Huisartsenteam wordt 

opgesteld behelst in ieder geval de volgende elementen: 

- de afgesproken doelen van de patiënt 

- de genomen beslissingen voor het realiseren van deze doelen 

- welke begeleiding de patiënt krijgt bij het invullen van de centrale rol 

- hoe en wanneer wordt gecontroleerd en bijgesteld 

- wie uit behandelteam van zorgverleners verantwoordelijk is voor het overeengekomen behandelbeleid. 

- proceskenmerken: wie doet wat en wanneer 

- concrete resultaten: risicoprofiel en afzonderlijke risicofactoren 

 

Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement (LAZ)Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement (LAZ)Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement (LAZ)Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement (LAZ)    

In opdracht van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) en de categorale 

patiëntenorganisaties, met financiering van het Ministerie van VWS, is het CBO in 2009 het Landelijke 

Actieprogramma Zelfmanagement gestart. Dit programma beoogt door diverse activiteiten de zorg voor 

chronische patiënten te verbeteren. Het programma wordt vanaf 2009 gefaseerd ingevoerd en zal eindigen in 

2012.  
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Met het programma krijgen chronische patiënten de beschikking over genoeg middelen om het regisseren van 

hun eigen zorg ook écht mogelijk te maken. Anderzijds heeft het programma de ambitie om een voedingsbodem 

te leggen voor duurzame zorgstructuren en kennisnetwerken, waar zorgverleners en andere professioneel 

betrokkenen houvast aan ontlenen. Zorggroep Het Huisartsenteam zal de ontwikkelingen volgen en daar waar 

mogelijk en zinvol gaan implementeren. 

    

3.3.3.3.8888    Indeling in pIndeling in pIndeling in pIndeling in patiëntencategorieënatiëntencategorieënatiëntencategorieënatiëntencategorieën    

 

Voor de Diabetes DBC worden 5 modules en daaraan gerelateerde patentencategorieën gedefinieerd. De eerste 4 

volgen de ‘loopbaan’ van de patiënt. Vanaf het jaar van de diagnose (Module I), de controle fase bij instelling op 

orale medicatie (module 2), de overgang op insulinetherapie (module 3) en controle bij insulinetherapie (module 

4). Module 5 heeft een aantal extra zorgarrangementen die de huisarts per diabeet op indicatie in kan zetten om 

de behandeling in de eerste lijn te optimaliseren. De inhoud en omvang van module 5 is nog in discussie en 

daarmee niet vastgesteld 

 

Een DBC duurt 365 dagen. Dit heeft vooral consequenties voor de facturering. Ook halverwege het jaar kan de 

patiënt naar een andere module.  

 

Er is een indeling gemaakt in 4 zorgprofielen, modules genoemd: 

- Nieuwe diabetespatiënten 1e jaar vanaf detectie 

- Controlepatiënten met orale antidiabetica/dieet (reguliere, doorlopende zorg voor chronische patiënt) 

- Patiënten in te stellen op insuline (eenmalig per patiënt) 

- Controle patiënten insuline (reguliere, doorlopende zorg) 

 

Daarnaast heeft de huisarts de mogelijkheid om per diabeet op indicatie extra zorg in te zetten. 

- Consultatie Diabeet Gebonden Indicaties (DGI’s): aanvullend advies of kortdurende behandeling, op 

indicatie van de behandelaar, binnen de eerstelijns DBC  

 

Diabetesbehandeling in de 2e lijn valt buiten het bestek van dit bedrijfsplan. 

 

3.3.3.3.9999    Flowschema diabeteszorg Flowschema diabeteszorg Flowschema diabeteszorg Flowschema diabeteszorg     

    

Huisarts POH 

(1) 

DVK/ 

DC (2) 

SHL DZG Internist 

DiagnosefaseDiagnosefaseDiagnosefaseDiagnosefase    

1. Diagnose stellen conform NHG standaard X      

2. Eerste educatie geven  X     

3. Patiënt aanmelden bij de diabetesdienst (DD) van 

SHL (evt. inclusief fundusdienst). Aanvankelijk 

kiezen voor 4 keer per jaar HbA1c bepaling (1) 

 X     

4. Patiënt invoeren in DD     X   

ControlefaseControlefaseControlefaseControlefase    

5. Patiënt 4 keer per jaar oproepen    X   

6. Wekelijks overzicht sturen naar praktijk    X   

7. Uitvoeren 3-mnd. controles conform NHG-

standaard 

 X     
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8. Patiëntengegevens via query uit HIS halen en 

naar DZG database transporteren 

X (X)     

9. Indien nodig controle n.a.v. verwijzing     X  

Jaarlijks / JaarcontroleJaarlijks / JaarcontroleJaarlijks / JaarcontroleJaarlijks / Jaarcontrole    

10. Bericht tijd voor jaarcontrole aan 

patiënt/praktijk 

   X   

11. Inplannen van jaarcontrole  X     

12. Eén keer per jaar oproepen voor fundusfoto 

indien niet onder controle bij oogarts 

   X   

13. Uitvoeren jaarcontrole in 30 min of in 20 min. 

in navolging op onderzoeken door POH/DA. Met 

helikopterview stand van zaken evalueren met 

patiënt samen en medicatie optimaliseren 

X      

14. Papieren visite praktijk / kwaliteitscontrole en 

feedback op DZG afspraken 

  X    

15. Jaarlijkse rapportage aanleveren met DZG 

gegevens aan huisartsen, DC´s en op DZG niveau 

   X   

16. periodieke rapportage van DZG naar ZV     X  

Inzet extra zorg/consultatieInzet extra zorg/consultatieInzet extra zorg/consultatieInzet extra zorg/consultatie    

17. Inzet extra zorg middels indicatie DGI  X     X 

18. DC is consulteerbaar door huisarts en POH voor 

allerhande inhoudelijke en organisatorische vragen 

X X X    

19. Overzicht op verwijzingen DGI en beleid hierop     X  

Instellen op insulineInstellen op insulineInstellen op insulineInstellen op insuline    

20. Huisarts stelt zelf in op insuline of. Groeimodel 

Insuline Therapie 

X X X    

21 Patiënten op maximale orale medicatie en 

HbA1c > 7 mmol/l bespreken met huisarts 

 X     

22. Patiënt aanmelden bij educatiecursus van SHL  X     

23. Patiënt educatiecursus geven in regio DZG     X   

 

• De POH controleert en begeleidt de patiënten langdurig conform bovenstaand schema. Indien de patiënt 

permanent goed gereguleerd is kan aan de DD gevraagd worden om patiënt niet meer 4 x per jaar op te 

roepen. De keus is dan één x per jaar voor grote (jaar)controle of twee keer per jaar met één kleine controle 

erbij (nuchtere glucose en HbA1c). 

• Binnen de SHL zijn er twee rollen: de Diabetesverpleegkundige: zij richt zich op directe patiëntenzorg (in de 

rol van specialistisch verpleegkundige) en de diabetesconsulent die tevens een taak heeft bij het 

implementeren van nieuwe werkwijze in de organisatie van de zorggroep. In een aantal gevallen kunnen 

beide rollen door één persoon worden uitgevoerd. 
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3.3.3.3.10101010    PPPProcesindicatoren diabeteszorgrocesindicatoren diabeteszorgrocesindicatoren diabeteszorgrocesindicatoren diabeteszorg        

    

Onderstaand een anoniem voorbeeld van een rapportage van de diabetes procesindicatoren voor een 

huisartspraktijk.  

    

nr.nr.nr.nr.    Omschrijving indicatorOmschrijving indicatorOmschrijving indicatorOmschrijving indicator    

1 DM-patiënten in de praktijk (1e en 2e lijn) op peildatum  

2 DM-patiënten in 1e lijn en huisarts is hoofdbehandelaar  

3 
DM-patiënten in 1e lijn en huisarts is hoofdbehandelaar >12 mnd HbA1c (bepaling in afgelopen 12 HbA1c (bepaling in afgelopen 12 HbA1c (bepaling in afgelopen 12 HbA1c (bepaling in afgelopen 12 

mmmmaaaaaaaanden)nden)nden)nden) 

4 DM-patiënten met een HbA1c-bepaling 

5 DM-patiënten met HbA1c < 53 mmol/mol 

6 DM-patiënten met HbA1c ≥ 53 mmol/mol en ≤ 69 mmol/mol  

7 DM-patiënten met HbA1c > 69 mmol/mol 

  Bloeddruk (bepaling in afgelopen 12 mBloeddruk (bepaling in afgelopen 12 mBloeddruk (bepaling in afgelopen 12 mBloeddruk (bepaling in afgelopen 12 maaaaaaaanden)nden)nden)nden)    

8 DM-patiënten met een bloeddruk-bepaling 

9 DM-patiënten met systolische bloeddruk < 140 mmHg 

10 DM-patiënten met systolische bloeddruk ≥ 140 mmHg en ≤ 160 mmHg 

11 DM-patiënten met systolische bloeddruk > 160 mmHg  

  Lipidenprofiel (bepaling in afgelopen 12 mLipidenprofiel (bepaling in afgelopen 12 mLipidenprofiel (bepaling in afgelopen 12 mLipidenprofiel (bepaling in afgelopen 12 maaaaaaaanden)nden)nden)nden)    

12 DM-patiënten lipidenprofiel-bepaling (TCHOL, TG, HDL en LDL)                               

13 DM-patiënten met TCHOL < 4,5 mmol/l  

14 DM-patiënten met LDL < 2,5 mmol/l  

15 DM-patiënten dat een cholesterolverlagend middel gebruikt  

16 

DM-patiënten met een LDL ≥ 2,5 mmol/l én cholesterolverlagende middelen / totaal aantal 

diabetespatiënten met een LDL ≥ 2,5 mmol/l 

  Nierfunctie (berekening of bepaling in afgelopen 12 mNierfunctie (berekening of bepaling in afgelopen 12 mNierfunctie (berekening of bepaling in afgelopen 12 mNierfunctie (berekening of bepaling in afgelopen 12 maaaaaaaanden)nden)nden)nden)    

17 DM-patiënten met een kreatinineklaring-berekening of bepaling 

18 DM-patiënten met een kreatinineklaring ≥ 60 ml/min  

19 DM-patiënten met een kreatinineklaring < 60 ml/min en ≥ 30 ml/min 

20 DM-patiënten met een kreatinineklaring < 30 ml/min  

21 DM-patiënten met albumine of albumine/kreatinine-ratio in urine 

  RokenRokenRokenRoken    

22 DM-patiënten waarvan het rookgedrag bekend is 

23 DM-patiënten dat rookt 

24 DM-patiënten dat niet rookt (nooit of gestopt) 

  BMI (berekening in afgelopen 12 maanden) 

25 DM-diabetespatiënten met BMI berekening 

26 DM-diabetespatiënten met BMI < 25 kg/m2  

27 DM-patiënten met BMI  ≥ 25 kg/m2  en ≤ 30 kg/m2   

28 DM-patiënten met BMI > 30 kg/m2  

  Voetonderzoek (onderzoek in afgelopen 12 mVoetonderzoek (onderzoek in afgelopen 12 mVoetonderzoek (onderzoek in afgelopen 12 mVoetonderzoek (onderzoek in afgelopen 12 maaaaaaaanden)nden)nden)nden)    

29 DM-patiënten met een voetonderzoek  

30 DM-patiënten met diabetische voetafwijkingen bij laatste controle 
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  Fundusonderzoek (controle in afgelopen 24 mFundusonderzoek (controle in afgelopen 24 mFundusonderzoek (controle in afgelopen 24 mFundusonderzoek (controle in afgelopen 24 maaaaaaaanden)nden)nden)nden)    

31 DM-patiënten met een funduscontrole 

32 DM-patiënten met diabetische retinopathie 

  MedicatiebeleidMedicatiebeleidMedicatiebeleidMedicatiebeleid    

33 DM-patiënten niet-medicamenteus behandeld (lifestyle en/of dieet) 

34 DM-patiënten alleen behandeld met orale antidiabetica 

35 DM-patiënten alleen behandeld met insuline 

36 DM-patiënten behandeld met orale antidiabetica en insuline 

 

4.4.4.4.    OrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatie    en kwaliteiten kwaliteiten kwaliteiten kwaliteit    

    

4.1 4.1 4.1 4.1 Zorggroep Het Huisartsenteam B.V.Zorggroep Het Huisartsenteam B.V.Zorggroep Het Huisartsenteam B.V.Zorggroep Het Huisartsenteam B.V.    

Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. is een regionaal eerstelijns samenwerkingsverband van 40 huisartsen.  

Het samenwerkingsverband ondersteunt haar leden in het realiseren van goed toegankelijke, kwalitatief 

hoogwaardige huisartsgeneeskundige zorg. In 2007 heeft de zorggroep als een van de eerste groepen in 

Nederland een diabetes DBC afgesloten. In 2009 heeft de zorggroep een COPD DBC gecontracteerd, in 2010 de 

CVRM DBC en in 2015 de GGZ DBC.  

 

Zorggroep Het Huisartsenteam: 

• is de contractpartij voor de zorgverzekeraars voor integrale uitvoering van de onderhavige keten DBC 

Diabetes (alsook voor de keten DBC voor COPD en CVRM); 

• onderhandelt met onderaannemers en andere partijen; 

• contracteert al haar onderaannemers betrokken bij de diabeteszorg: de huisartsen van Het Huisartsenteam, 

SHL, diëtisten en andere bij de uitvoering van diabeteszorg betrokkenen zoals internisten en oogartsen van 

het Amphia Ziekenhuis te Breda en het Bravis Ziekenhuis te Roosendaal; 

• is eindverantwoordelijk voor de regie en de verantwoording van de totale zorg. 
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Organogram Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. 
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4444.1.1 .1.1 .1.1 .1.1 Regie vanuit de ZorggroepRegie vanuit de ZorggroepRegie vanuit de ZorggroepRegie vanuit de Zorggroep    

    

Om de geformuleerde doelen te halen wordt vanuit de hierboven omschreven organisatiestructuur een stijl van 

sturing worden gehanteerd die gekenmerkt wordt door een faciliterende regie. De sturing van het zorgproces 

(zowel diabetes, COPD, CVRM en GGZ) vindt plaats vanuit het bestuur en een gedelegeerd bestuurslid c.q. 

zorgmanager. Het bestuur en de zorgmanager laten zich ondersteunen door verschillende ondersteunende 

‘diensten’. Er is een bestuurssecretaris, een afdeling ‘kwaliteitszorg & implementatie’, een afdeling ‘financiën’, 

een afdeling ‘datamanagement & logistiek’ en een afdeling ‘communicatie’.  

Daarnaast kent iedere zorgstraat een projectgroep met hierin een delegatie van de verschillende zorgverleners, 

een projectleider, een gespecialiseerd verpleegkundige en in sommige gevallen een externe adviseur. 

Deze faciliterende regie sluit nauw aan bij de methodische en planmatige werkwijze waarmee de huisartsen van 

Zorggroep Het Huisartsenteam al ruime ervaring hebben door middel van de PDCA cyclus op praktijkniveau en de 

NHG praktijkaccreditering. 

    

4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 Organisatiestructuur Zorgverleners Organisatiestructuur Zorgverleners Organisatiestructuur Zorgverleners Organisatiestructuur Zorgverleners DiabeteszorgDiabeteszorgDiabeteszorgDiabeteszorg    

    

Iedere huisartsenpraktijk heeft een multidisciplinair kernteam diabeteszorg bestaande uit: 

- Behandelend huisarts 

- Praktijkassistente 

- Praktijkondersteuner 

- Diabetes verpleegkundige (op afroep) 

 

Daarnaast heeft ieder team een geformaliseerde samenwerking met een (of meerdere): 

- Diëtist 

- Oogarts 

- Internist 

- SHL 

- Ziekenhuis 

De medische verantwoordelijkheid ligt bij de behandelend huisarts. De bereikbaarheid is 7x24 uur, overdag via 

de huisartsenpraktijk, ’s avonds, ’s nachts en in het weekend via de Huisartsenpost voor spoedzorg.  

 

4.2 Verslaglegging & rapportage4.2 Verslaglegging & rapportage4.2 Verslaglegging & rapportage4.2 Verslaglegging & rapportage    

 

Zorggroep Het Huisartsenteam is als regisseur van de DBC de beheerder van alle medische informatie rondom de 

diabetespatiënten die in behandeling zijn bij de zorgverleners van de zorggroep.  

 

4.2.1 Registratie4.2.1 Registratie4.2.1 Registratie4.2.1 Registratie    

 

Zorggroep Het Huisartsenteam wil in de toekomst gaan werken met een Keten Informatie Systeem (KIS). Er is 

momenteel echter nog geen systeem dat aan alle wensen van Het Huisartsenteam tegemoet komt. Zodra er een 

KIS is waarbij alle betrokken zorgverleners slechts in één systeem (in geval van de huisartsen: hun eigen HIS) alle 

afgesproken indicatoren kunnen registreren, zonder de noodzaak van dubbele registraties, en dit systeem zowel 

op patiëntniveau als op groepsniveau de informatie biedt die de zorggroep en al haar individuele zorgverleners 

nodig hebben om het zorgproces adequaat te kunnen sturen, staat Zorggroep Het Huisartsenteam voorop in de 

rij om in overleg met zorgverleners en zorg verlenende instanties uit de regio tot een gezamenlijke keuze en 

implementatie van een KIS te komen. Tot die tijd volstaat het huidige databanksysteem (zie voor meer informatie 

een van de volgende hoofdstukken).  
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Individueel niveauIndividueel niveauIndividueel niveauIndividueel niveau    

De huisartsen van Zorggroep Het Huisartsenteam werken met 3 verschillende Huisarts Informatie Systemen: 

- Medicom 

- Promedico ASP 

- Micro-His 

De informatiesystemen geven toegang tot gegevens over de status van de individuele patiënt en de geleverde 

diabeteszorg. De HIS ’en geven echter geen reminders af voor te ondernemen acties door de huisarts, 

praktijkondersteuners. Om patiënten toch periodiek op te roepen voor de follow-up van de ingezette 

behandeling worden patiënten door de huisarts aangemeld bij de oproepdienst van SHL, alwaar het benodigde 

laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd waarna de uitslagen en vervolgbehandeling vervolgens door de huisarts 

met de patiënt besproken worden. 

Waar de huidige HIS ‘en momenteel nog niet in voorzien is de toegankelijkheid van de informatie voor andere 

diabetes zorgverleners. Het KIS, geschakeld via een Landelijk Service Punt, zou deze lacune in de toekomst 

kunnen gaan opvullen.  

 

De grootste groep zorgverleners rondom diabeteszorg, de huisartsen en de praktijkmedewerkers, registreren 

rechtstreeks in het eigen Huisarts Informatie Systeem en hanteren hierbij de door Het Huisartsenteam met de 

zorgverzekeraar afgesproken indicatoren. De huisartsen en praktijkmedewerkers worden geschoold en begeleid 

in het uniform registreren en het correct verwerken van mutaties.  

 

De afgesproken wijze van registreren vormt de basis voor de rapportages naar de zorgverzekeraar. Het HIS blijft 

vooralsnog de centrale bron voor de databank4  van Zorggroep Het Huisartsenteam.  

 

GroepsniveauGroepsniveauGroepsniveauGroepsniveau    

Voor data op groepsniveau, zowel zorginhoudelijk als financieel, heeft Zorggroep Het Huisartsenteam een 

databank laten ontwikkelen. Deze wordt beheerd door SHL. In deze databank worden alle voor diabetes 

vastgestelde indicatoren van alle huisartsen van de Zorggroep verzameld. De rapportages die worden gemaakt 

op basis van de verzamelde gegevens geven op verschillende niveaus stuurinformatie voor optimalisatie van de 

diabetes zorg, waaronder de rapportages ten behoeve van feedbackbesprekingen (zie voor meer informatie een 

van de volgende hoofdstukken).    

    

4.2.2 Extractie4.2.2 Extractie4.2.2 Extractie4.2.2 Extractie    

 

In de verschillende HISsen worden de resultaten per patiënt verzameld met als doel sturing te kunnen geven op 

zowel patiëntniveau, huisartsniveau als ook op het niveau van de totale uitkomsten van de zorggroep. 

Gegevens uit de HISsen worden ieder half jaar door de huisartsen geëxporteerd naar een centrale databank van 

Het Huisartsenteam. De huisartsen worden bij deze data-extractie geïnstrueerd en zo nodig begeleid door de 

beheerder van de databank, Stichting Huisartsen Laboratorium (SHL) te Etten-Leur. Het uniformeren van 

gegevens uit de verschillende HIS ‘en is een doorlopend punt van aandacht. Ook de HIS ‘en maken een 

belangrijke ontwikkeling door. Door SHL worden periodiek audits uitgevoerd om de data te toetsen. 

 

                                                
4
 Het streven is te gaan werken met een Keten Informatie Systeem (KIS). Zodra er een KIS is waarbij alle betrokken 

zorgverleners slechts in één systeem (in geval van de huisartsen: hun eigen HIS) alle afgesproken indicatoren 

kunnen registreren, zonder de noodzaak van dubbele registraties, heeft Zorggroep Het Huisartsenteam de 

ambitie om in overleg met zorgverleners en zorg verlenende instanties uit de regio tot een gezamenlijke keuze 

en implementatie van een KIS te komen. Tot die tijd volstaat het huidige databanksysteem.  
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Dataverzameling schematisch weergegeven: 

KWALITEIT (INTERN)

VERANTWOORDING (EXTERN)

Rapportage  

zorgverzekeraar

Huisarts DZG

HIS Medicom

Huisarts DZG

HIS MicroHis

Huisarts DZG

HIS Promedico

verbeterplannen 

praktijk

spiegelinformatie

verbeterplannen 

DZG

feedback

Rapportage per 

praktijk

feedback

Rapportage  ZG

  
Facturatie DBC Dataextractie 

t.b.v. RIVM

benchmarks

 

    

Met de overige zorgverleners (fysiotherapeuten, diëtisten, specialisten, laboratorium) worden afspraken gemaakt 

over resultaten van zorg en aanlevering van gegevens ten behoeve van de registratie in het HIS. 

    

4.2.3 Databank en rapportage gegevens4.2.3 Databank en rapportage gegevens4.2.3 Databank en rapportage gegevens4.2.3 Databank en rapportage gegevens    

 

De geëxtraheerde gegevens worden verzameld in een databank voor Zorggroep Het Huisartsenteam. De 

databank wordt beheerd door SHL. SHL draagt zorg voor het beheer en de rapportage van de gegevens aan de 

zorggroep. De rapportages worden twee maal per jaar gemaakt op basis van de met de zorgverzekeraar 

afgesproken indicatorenlijst (zie verderop in dit hoofdstuk). Zorggroep Het Huisartsenteam beoordeelt en 

verwerkt de rapportages op 3 niveaus: 

- Feedbackrapportage voor gehele Zorggroep: deze rapportage bevat geanonimiseerde gegevens op 

groepsniveau. De rapportage wordt binnen de Zorggroep besproken. Ervan uitgaande dat er altijd 

wat te verbeteren valt worden afspraken gemaakt om onderdelen van het zorgproces te verbeteren. 

De verbeterplannen (op groepsniveau) worden opgesteld conform de systematiek van de NHG 

Praktijkaccreditatie.  

- Feedbackrapportage per praktijk: deze rapportage bevat gegevens voor de huisarts op patiëntniveau. 

De huisarts en/of praktijk krijgt inzage in de feitelijk geleverde zorg per patiënt, afgezet tegenover 

het groepsgemiddelde. De diabetesverpleegkundige bespreekt minimaal twee maal per jaar de 

feedbackrapportages. Hierbij wordt de Plan-Do-Act-Control cyclus gevolgd. Op basis hiervan kan de 

huisarts op zowel patiëntniveau als groepsniveau sturing geven aan het proces van zorg dat hij of zij 

geacht wordt te leveren.  
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De diabetesverpleegkundige ondersteunt de praktijk bij het herkennen van verbeterpunten, het maken  van 

verbeterplannen en de uitvoering hiervan. De praktijkbezoeken worden vastgelegd in een beknopt  verslag 

per praktijk.  

- Verantwoordingsrapportage naar zorgverzekeraar: 1 of 2 x per jaar, afhankelijk van de te maken 

afspraken met de zorgverzekeraar, wordt op groepsniveau verantwoording afgelegd aan de 

zorgverzekeraar over het geleverde zorg in het afgelopen jaar. Vanuit de databank worden hiervoor 

de gegevens aangereikt. 

 

4.2.44.2.44.2.44.2.4    Proces van rapportage en feedbackProces van rapportage en feedbackProces van rapportage en feedbackProces van rapportage en feedback    

    

Op basis van de gerapporteerde resultaten worden ‘centrale verbeterplannen’ opgesteld. De achtergrond van 

deze centrale plannen is dat de zorggroep gezamenlijk streeft naar verbetering van bepaalde indicatoren. Er 

worden centrale doelstellingen gedefinieerd op het medische deel, de ketenregie en de praktijkorganisatie.  

 

Na vaststelling van de centrale verbeterplannen bezoekt de diabetesconsulent alle praktijken om de 

praktijkresultaten te bespreken en met de praktijk te kijken naar mogelijkheden voor verbetering.  

De centrale verbeterdoelen zijn daarbij voor alle praktijken van toepassing, tenzij de gestelde doelstelling bereikt 

is. Daarnaast worden praktijkdoelstellingen geformuleerd. 

Alle plannen worden uitgewerkt middels de methode van de Nederlandse Praktijk Accreditatie (NPA). Dit sluit aan 

bij de praktijkaccreditering die voor alle praktijken van Het Huisartsenteam verplicht is.  

Van de feedbackbesprekingen op de praktijken wordt een verslag gemaakt. Afhankelijk van de doelstelling 

ondersteunt de diabetesconsulent tussentijdse interventies namens de zorggroep en evalueert zij de resultaten. 

Als de praktijk dit wenst worden er ook aangepaste rapportages tussentijds uitgedraaid. 

 

De praktijken ervaren de feedbackbesprekingen als zeer waardevol. De rapportages geven meer inzicht en de 

patiënten scorelijst maakt een analyse van het probleem mogelijk en is vaak de sleutel tot interventies op niveau 

van de praktijk of de patiënt. 

 

4.2.5 4.2.5 4.2.5 4.2.5 Overige ondersteuning vanuit de zorggroepOverige ondersteuning vanuit de zorggroepOverige ondersteuning vanuit de zorggroepOverige ondersteuning vanuit de zorggroep    

    

Uit de verbeterplansystematiek komen ook andere activiteiten voort die de zorggroep ten behoeve van de 

praktijken faciliteert: 

• Doorlopende scholing met thema’s als effectieve consultvoering, motivational interviewing, voetcontrole, 

afstemming diëtist in de keten. 

• Bestuurlijke afstemming met ketenpartners: internisten, oogartsen en diëtisten 

• Nieuwsbrieven  

• Een Digitaal Documentatie Centrum, een intranettoepassing voor leden van Het Huisartsenteam, waar 

alle relevante documenten voor diabeteszorg te downloaden zijn. 

 

Onderstaand een voorbeeld van de eerste pagina van de Diabetes rubriek. Huisartsen en praktijkondersteuners 

vinden hier o.a. de sub rubrieken Bedrijfsplan, Standaarden, Vergoedingen, Verwijs- en terugverwijscriteria, 

Documentatie, etc. Deze categorie is uitgebreid met digitale nieuwsbrieven zowel voor de professionals in de 

keten als de patiënten. 
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4.3 Kwaliteitsmanagement4.3 Kwaliteitsmanagement4.3 Kwaliteitsmanagement4.3 Kwaliteitsmanagement    

 

Zorggroep Het Huisartsenteam heeft het totaal aan activiteiten binnen een zorgstraat benoemd en iedere deelt 

activiteiten toe aan een specifieke medewerker of ‘afdeling’. Hiermee wordt duidelijk gemaakt wie waarvoor 

verantwoordelijk is. Dit proces van herinrichting van de organisatie voorkomt dat activiteiten dubbel worden 

uitgevoerd of door niemand worden opgepakt. Tevens kan dit leiden tot inzichten dat sommige activiteiten 

efficiënter kunnen worden uitgevoerd door ze aan een ‘goedkopere’ medewerker toe te bedelen. 

 

Onderstaand model, uit het advies dat Robuust aan Het Huisartsenteam heeft uitgebracht in het kader van het 

Referentiemodel Zorgprogramma, laat zien uit welke activiteiten het proces van kwaliteitsmanagement bestaat:  
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4.44.44.44.4    Financieel beheerFinancieel beheerFinancieel beheerFinancieel beheer    

 

Zorggroep Het Huisartsenteam is verantwoordelijk voor het gehele financiële beheer van te contracteren 

diabeteszorg. Door middel van een financiële jaarrapportage legt de zorggroep verantwoording af aan de 

preferente zorgverzekeraar, in casu CZ Actief in Gezondheid. 

 

Facturatie vanuit onderaannemers naar hoofdaannemerFacturatie vanuit onderaannemers naar hoofdaannemerFacturatie vanuit onderaannemers naar hoofdaannemerFacturatie vanuit onderaannemers naar hoofdaannemer    

Met alle onderaannemers maakt Zorggroep Het Huisartsenteam contractuele afspraken over de parameters op 

basis waarvan uitbetaling van zorg plaats zal vinden. Diëtisten, laboratorium, specialisten sturen op basis van 

deze afspraken rekeningen op patiëntniveau naar de Zorggroep.  

Voor de grootste groep zorgverleners, de huisartsen, vormt het HIS de bron voor de uitbetaling van de geleverde 

zorg. Gelijktijdig met de extractie van de procesindicatoren worden de benodigde gegevens geëxtraheerd ten 

behoeve van de financiële afrekening. Om dit proces goed te kunnen laten plaatsvinden wordt de huisartsen een 

instructie gegeven hoe zij hun HIS hiervoor moeten inrichten. Met de juiste coderingen en ruiters (diabetes 

patiënt met als huisarts of specialist als hoofdbehandelaar) en met het instellen van een zogenaamd 0-tarief 

worden dubbele declaraties voorkomen.  

 

Facturatie vanuit hoofdaannemer naar zorgverzekeraarsFacturatie vanuit hoofdaannemer naar zorgverzekeraarsFacturatie vanuit hoofdaannemer naar zorgverzekeraarsFacturatie vanuit hoofdaannemer naar zorgverzekeraars    

Per kwartaal worden de patiënten gefactureerd waarvan gegevens zijn geëxtraheerd uit het HIS met markering 

ICPC met de huisarts als hoofdbehandelaar. Via een declaratiemodule en een Vecozo certificaat en na voltooiing 

van een COV-controle (Controle op Verzekerden) ontvangen de zorgverzekeraars ieder kwartaal een factuur voor 

de geleverde multidisciplinaire diabeteszorg.  

Eventuele afgewezen declaraties worden opgevolgd. Geanalyseerd wordt of er een technische, contractuele of 

administratieve oorzaak is voor de afgewezen declaratie. 
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Kwartaalrapportage en financieel jaarverslagKwartaalrapportage en financieel jaarverslagKwartaalrapportage en financieel jaarverslagKwartaalrapportage en financieel jaarverslag    

De gegevens worden vervolgens in een debiteuren- en crediteuren administratie bijgehouden. Vier keer per jaar 

wordt voor interne doeleinden een financiële kwartaalrapportage opgesteld. De rapportage biedt Zorggroep Het 

Huisartsenteam de mogelijkheid toezicht te houden op en sturing te geven aan het financiële proces van de 

diabetes DBC. Na afloop van het boekjaar stelt Zorggroep Het Huisartsenteam een financieel jaarverslag op. Dit 

jaarverslag wordt ter verantwoording voorgelegd aan de preferente zorgverzekeraar. 

 

4.54.54.54.5    Planning & ControlPlanning & ControlPlanning & ControlPlanning & Control    cycluscycluscycluscyclus    

    

Het besturen van de zorg voor groepen chronische patiënten wordt meer omvattend en moeilijker beheersbaar. 

Daarom heeft Zorggroep Het Huisartsenteam de inrichting van een planning & control cyclus ter hand genomen, 

hierin ook geadviseerd door Robuust die aan de hand van het Referentiemodel Zorgprogrammaii de organisatie 

van Zorggroep Het Huisartsenteam geanalyseerd heeft.  

Een planning & control (P&C) cyclus biedt ondersteuning bij de sturing en bewaking van de belangrijkste 

doelstellingen. Om een P&C cyclus in te richten moeten eerst de belangrijkste doelstellingen op de belangrijkste 

aandachtsvelden benoemd worden. Als aandachtsvelden kunnen bijvoorbeeld Zorg, Contractering, Financiën en 

Planning onderscheiden worden. Per aandachtsveld moeten vervolgens de belangrijkste doelstellingen (Key 

Succes Factors, KSF) worden benoemd, die worden voorzien van indicatoren (Key Performance Indicatoren, KPI). 

Hierbij moet dan tevens worden bepaald met welke frequentie de zorggroep inzicht wil hebben in een bepaalde 

indicator. 

 

Voorbeeld basis opzet P&C cyclus 

 
(uit: Advies Robuust aan Het Huisartsenteam op basis van Referentiemodel Zorgprogramma) 

 

Zorggroep Het Huisartsenteam gaat uitwerken wat er in de periodieke managementrapportages moet komen te 

staan en welke interne afspraken gemaakt moeten worden ten aanzien van de aanlevering van de gegevens 

(welke bron, welke medewerker, welke uniforme rapportagevorm). Belangrijk is de cyclus goed te plannen, door 

het jaar heen, rekening houdend met de momenten waarop data beschikbaar komen, momenten waarop 

behoefte is aan de informatie en momenten waarop verantwoording moet worden afgelegd.  
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4.6 D4.6 D4.6 D4.6 Deskundigheidsbevorderingeskundigheidsbevorderingeskundigheidsbevorderingeskundigheidsbevordering    

 

Een speerpunt van Zorggroep Het Huisartsenteam is het bevorderen van de deskundigheid van haar 

onderaannemers. 

  

Structurele begeleidingStructurele begeleidingStructurele begeleidingStructurele begeleiding    

Naast een eenmalige intensieve begeleiding in de beginperiode van het diabetes zorgproces biedt Zorggroep Het 

Huisartsenteam de zorgverleners ook een structurele begeleiding. Deze begeleiding bestaat uit periodieke 

bijeenkomsten die naast kennisverbreding en verdieping (zie hierna: scholing), ook gericht zijn op het goed 

registreren in het HIS (en t.z.t het KIS). Daarnaast worden protocollen gemaakt hoe de zorg geleverd en 

geregistreerd moet worden. Een in diabetes gespecialiseerde verpleegkundige bezoekt twee maal per jaar de 

huisartspraktijk en bespreekt op basis van de feedbackrapportages de geleverde zorg en de verbeterpunten.  

 

ScholingScholingScholingScholing    

Zorggroep Het Huisartsenteam biedt voor diabetes zorg een pakket aan scholing aan. Voor huisartsen, 

praktijkondersteuners en diëtisten wordt een aantal keer per jaar een cursus georganiseerd waarin de 

zorgverleners hun diabetes deskundigheid kunnen verbeteren en met elkaar in dialoog kunnen gaan over de 

uitvoer van de diabetes zorg. Regelmatig worden bij de cursussen de internisten en oogartsen betrokken. 

  

4.7 Patiënten en informatievoorziening4.7 Patiënten en informatievoorziening4.7 Patiënten en informatievoorziening4.7 Patiënten en informatievoorziening    

 

4.7.1 Cliëntenraad4.7.1 Cliëntenraad4.7.1 Cliëntenraad4.7.1 Cliëntenraad    

 

Patiënten en patiëntvertegenwoordigers hebben op dit moment nog geen rol bij het bepalen van doelstellingen 

en beoordelen van de resultaten van de zorgprogramma’s. Zorggroep Het Huisartsenteam wil hier in 2010 

nadere invulling aan gaan geven. Volgens de Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen (WMCZ) moet 

iedere zorginstelling een Cliëntenraad hebben. Hoewel Het Huisartsenteam zelf niet een zorginstelling ’pur sang’ 

is en (nog) niet wettelijk verplicht is een Cliëntenraad in te stellen, acht Het Huisartsenteam het toch van belang 

een dergelijk orgaan op te richten. Een Cliëntenraad zorgt voor de gewenste betrokkenheid van alle mensen die 

een beroep doen op de huisartsenzorg van de leden van Het Huisartsenteam. De raad kan de afstemming 

bevorderen van het zorgaanbod op de behoeften van de patiënten. Dit kan zich bij een zorggroep vertalen in 

afstemming tussen patiënten en de bestuurder van de zorggroep over de totstandkoming van het zorgpakket en 

de kwaliteit van zorg zoals die door de verschillende zorgverleners geleverd gaat worden. Het gaat hier steeds 

om gezamenlijke en dus niet om de individuele belangen van patiënten. De participatie van patiënten moet 

leiden tot een samenspel met kwaliteit als winst. 

    

4444.7.2 Informatievoorziening.7.2 Informatievoorziening.7.2 Informatievoorziening.7.2 Informatievoorziening    

 

InformatiemateriaalInformatiemateriaalInformatiemateriaalInformatiemateriaal    

Een essentieel onderdeel van goede diabeteszorg is het motiveren van patiënten tot gedragsverandering en tot 

zelfmanagement. De belangrijkste gespreksvaardigheidstechniek die huisartsen en praktijkondersteuners hierbij 

gebruiken is Motivational Interviewing. Daarnaast maakt het samen met de patiënt opstellen van een persoonlijk 

zorgplan een belangrijk onderdeel uit van de diabeteszorg.  

Ondersteunend hierbij is een pakket aan informatiemateriaal dat de patiënt mee naar huis kan nemen. Zorggroep 

Het Huisartsenteam zal zorgdragen voor samenstelling van dit pakket, in nauw overleg met de betreffende 

patiëntenorganisaties.  
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Digitale Nieuwsbrief met leefstijladviezenDigitale Nieuwsbrief met leefstijladviezenDigitale Nieuwsbrief met leefstijladviezenDigitale Nieuwsbrief met leefstijladviezen    

Zorggroep Het Huisartsenteam biedt daarnaast al haar patiënten de mogelijkheid “Gezondheidsnieuws” te 

ontvangen. Dit is een digitale nieuwsbrief voor diabetes patiënten5 met leefstijladviezen, tips en informatie voor 

gezond leven. De korte berichten in de digitale nieuwsbrief verwijzen naar de website van Het Huisartsenteam 

waarop de nieuwsberichten verder worden toegelicht.  

    

Gehanteerde bronnenGehanteerde bronnenGehanteerde bronnenGehanteerde bronnen    

 

Voor de in dit plan beschreven opzet van Zorggroep Het Huisartsenteam zijn de volgende bronnen gebruikt: 

- Richtlijn Nederlandse Diabetes Federatie 

- NHG standaarden 

- Diabeteszorg Beter: Rapport van de taakgroep Programma Diabeteszorg juni 2005 

- Protocollaire diabeteszorg, Bilo e.a. versie 2006 

- Adviezen gezondheidsraad Diabetes Mellitus 

Informatie Het Huisartsenteam: www.hethuisartsenteam.nl 

                                                
5
 Ook voor COPD patiënten en patiënten met hart- en vaatziekten wordt een dergelijke nieuwsbrief periodiek 

samengesteld.  
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Bijlage 1. Leden Het HuisartsenteamBijlage 1. Leden Het HuisartsenteamBijlage 1. Leden Het HuisartsenteamBijlage 1. Leden Het Huisartsenteam    
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    Bijlage 2. Bijlage 2. Bijlage 2. Bijlage 2. Verwijscriteria kaderarts/internistVerwijscriteria kaderarts/internistVerwijscriteria kaderarts/internistVerwijscriteria kaderarts/internist 

 

Indicaties voor overleg, consultatie en verwijzing. 

 

Indicatie Verwijscriterium Bijzonderheden 

          Verhoogde albumine-uitscheiding 
in de urine: 

     Minimaal twee bepalingen met  

       enkele maanden ertussen in. 

       Macroalbuminurie: 

       (Albumineconcentratie in de urine  

       > 200 mg/l.)  

Combinatie van macro-albuminurie en 

een verminderde nierfunctie 

 

 

     overweeg 
verwijzing 

   Verminderde nierfunctie:       

      Verlaagde kreatinine-klaring  

       GFR: (Cockcroft of MDRD) 
       - < 60 ml /min 

       - < 30 ml /min  

     overweeg  
consultatie           verwijzing         Hypertensie      ondanks poli-farmacie niet      

       bereiken van streefwaarde:  

       (SB 140 mmHg)     ondanks poli-farmacie 
       RR  > 160/95 mmHg 

    consultatie 
  

      overweeg 
verwijzing        Gestoord lipidenspectrum     (verdenking op) FH of andere     

vetstofwisselingsstoornis indien 

       TC/HDL-ratio> 8 mmol/l of TC>9  

       mmol/l 

 

    consultatie  
     overweeg   
      verwijzing           Autonome neuropathie/ 

          perifere neuropathie 

    bij ernstige klachten en/of progressie van 
reeds bestaande klachten 

    consultatie        Proliferatieve retinopathie      indien aanwezig     verwijzing        Diabetisch voetulcus      indien geen genezingstendens  
        binnen 2 weken.      indien ernstig ulcus (diep/geïnfecteerd)   
  

    verwijzing 
     spoedverwijzing        Ernstige hyperglycaemie        sufheid of coma, dehydratie, braken, 

         snelle en/of diepe ademhaling        (Ondanks adequate behandeling ) 
 

   spoedconsult    spoedopname        Ernstige hypoglycaemie        indien hulp van derden noodzakelijk is;     
          bewustzijnsdaling tot coma of     

          onvoldoende     

          herstel van bewustzijnsdaling  na ½   

          uur    

          adequate  behandeling  

          (glucosespiegel <  3,5 mmol/l) 

       indien patiënt is ingesteld op    
        langwerkende  bloedglucose  

        verlagende     

   spoedopname 
  

  

  

  

     spoedopname 
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Indicatie Verwijscriterium Bijzonderheden 

        medicatie (oraal en/of insuline).        Zwangerschap       bij (wens tot) zwangerschap en   
        diagnose diabetes mellitus. 

   verwijzing        Co-medicatie met invloed op de   
         diabetesregulatie 

         (corticosteroíden) 

     Niet stabiele diabetes regulatie    consult 
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Bijlage 3. Bijlage 3. Bijlage 3. Bijlage 3. Beschikbare protocollenBeschikbare protocollenBeschikbare protocollenBeschikbare protocollen    

 

Binnen Zorggroep Het Huisartsenteam worden de volgende protocollen gehanteerd: 

- Protocol oogheelkundige zorg/fundusfoto, afspraken diabetesdienst 

- Protocol m.b.t. specifieke gebeurtenissen 

- Protocol overschakelen op insuline (SOP) 

- Protocol ontregelde diabeet buiten kantooruren (HDS) 

- Protocol voetcontrole (Langerhands) 

- Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcura (NVvP en Provoet) 

- Protocol Stoppen met Roken (MIS-LIMS) 

- Beschrijving functieniveaus binnen de DZG HHT 
 

 

 

 

                                                
i Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement, Platform Vitale Vaten, februari 2009 
ii Advies Robuust aan Zorggroep Het Huisartsenteam, aan de hand van het Referentiemodel Zorgprogramma, juli 2009 


