


Spiegelbijeenkomst 2016

Kwaliteitswerkgroep: Ukie Harkema diëtist,

Peter van Koningsbruggen, huisarts Maarssenbroek, 

Diana Rietdijk, kaderarts KetenzorgNU, 

Erik Wins, huisarts Woerden, 

Nieuw: Monique Bakker POH



Programma

17.30 - 18.00 uur Inloop met een lichte maaltijd

18.00 - 18.15 uur Inleiding “het nieuwe zorgwerken”

18.15 - 18.30 uur 10 jaar ketenzorg DM, Diana

18.30 - 18.45 uur Spiegelinformatie Diana

18.45 - 19.00 uur Pilot IZP en cliënten panel Marian

19.00 - 19.15 uur Pauze, uitdelen rapportages Daphne

19.15 - 19.40 uur Meten is weten, Ukie en Joke

19.40 - 20.20 uur NDF persoonsgerichte zorg Diana/Ilonka 

20.20 - 20.30 uur Afsluiting



Het “Nieuwe Zorgwerken”
Eugen zuiderwijk 



Wat wil de patiënt?
• Korte vragen aan dokter stellen via internet.
• Online eigen medische gegevens inzien en controleren.
• Mensen zien voordelen in online dienstverlening:

zorginformatie zoeken op website, via internet recepten 
aanvragen, afspraken maken, vragen stellen via website en 
bloedsuiker/druk zelf meten en digitaal doorgeven.

• Bron: eHealthmonitor 2015, Nictiz



Wat verwacht de patiënt 
over 5 jaar?

• Meerdere mensen verwachten dat zeker de helft 
van de eerstelijnszorg via eHealth zal verlopen.

• Mensen zullen via eHealth voor de kleine 
enkelvoudige problemen zelf oplossingen hebben.

• Men verwacht ook meer teleconsultatie.

Bron: eHealthmonitor 2015, Nictiz



Wat willen de leden?
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WAT ZIJN UW WENSEN M.B.T. PATIENTENCONTACT 
VANUIT ZO'N PLATFORM?

vragenlijst als voorbereiding op het consult

Voorlichtingsfilmpjes, instructiefilmpjes, thematische voorlichting over aandoening

Alerts op aanvraag voor specifieke thuismetingen

Automatisch toegestuurde labformulieren

tevredenheidsenquetes

eCoaching

Patient assesment voor doelgerichter zorgplan

Automatisch gegenereerde alerts voor standaard thuismetingen



Wat verstaan we onder het 
nieuwe zorgwerken?



Definitie van Gezondheid
Machteld Huber, 2015

Van: 

gezondheid als toestand van ‘compleet 
welbevinden’

Naar:



Het nieuwe zorgwerken
Patiënt

Online vragenlijst

Behandelaar

Behandelrelatie

Samen

Behandeldoelen IZP

Monitoring IZP

Monitoring IZP



De meerwaarde van
OZIS ketenzorg

voor de huisartspraktijk



OZIS KETENZORG

• De koppeling biedt geautoriseerde gebruikers de 
mogelijkheid om het ketendossier (diabetes, cvrm, 
copd, ouderenzorg) uit het HIS op te halen en 
nieuwe meetwaarden naar het HIS terug te sturen.

• Dit kan tijdens het invoeren van een onderzoek of 
vanuit het monitor-scherm in Portavita



OZIS en de meerwaarde voor de praktijk

• Medicatie voor medebehandelaars hoeft niet meer 
dubbel te worden vastgelegd;

• Relevante meetwaarden en geschiedenis vanuit het 
HIS zijn beschikbaar in Portavita;

• Het OZIS-retourbericht (oftewel, de gegevens die in 
het KIS zijn ingevoerd) komt direct in de episode 
‘diabetes’ in het HIS terecht;

• Het is mogelijk om voor nieuwe patiënten de 
stamgegevens (NAW ) vanuit het HIS over te nemen in 
Portavita. Handig bij start CVRM!



Inhoud OZIS Ketenzorgberichten

• Het OZIS-ketenbericht bestaat uit vijf onderdelen 
en is afhankelijk van de specifieke keten gevuld:

• Actuele medicatie die is voorgeschreven in het HIS

• ICA (Intoleranties, Contra-indicaties en Allergieën)

• Episode- en probleemlijst 

• Contacthistorie 

• Meet- en laboratoriumwaarden



Samenwerking met de NHG

• Binnen de stichting OZIS wordt nauw met de 
NHG afgestemd welke episodes en 
meetwaarden per OZIS ketenbericht mogen 
worden opgenomen. 

• Alleen informatie die van belang is voor de 
specifieke keten (diabetes, COPD, CVRM of 
ouderenzorg) wordt opgenomen.



EN………..

• OZIS voor de huisartsenpost wordt momenteel 
uit gefaseerd in verband met het LSP.

• OZIS-ketenzorg blijft zeker tot in 2018 bestaan 
zolang een alternatief via het LSP niet mogelijk is



KetenzorgNU en OZIS

• Initiële kosten voor KetenzorgNU

• Kosten HIS voor praktijken zelf. Per HIS ander tarief 
en opvraagbaar bij KetenzorgNU



Diana Rietdijk, kaderarts ketenzorg Nu

10 jaar ketenzorg diabetes





Resultaten van ketenzorg

Periode 1998 – 2008

HbA1c < 53 mmol/mol 40%  70%

RR-syst < 140 mmHg 22%  48%



The best diabetes care delivery in 
Europe:

1. Zweden
2. Nederland
3. Denemarken
4. UK
5. Zwitserland 

“no data, no cure”



Landelijke rapportage ketenzorg

Conclusies

• 6 van 10 procesindicatoren > 90%

• HbA1c < 53 mmol/mol scoort heel hoog in 
vergelijking met internationale literatuur

• RR ≤ 140 mmHg 63,8%  68%

• LDL ≤ 2,5 mmol/l 56%  60,7%

• Aantal rokers 16,4%  15,8%



1. statine gebruik

2. eGFR berekend of bepaald

3. urineonderzoek op albumine of albumine/kreatinine ratio

4. funduscontrole in de afgelopen twee jaar

5. registratie van het voetonderzoek

6. afgelopen 5 jaar, < 80 jr, LDL bepaald en LDL-waarde ≤ 2,5 mmol/l

7. rookgedrag is vastgelegd

8. %DM pt dat rookt

Reductie aantal indicatoren



Nu ook in Portavita
Aangepaste invoervelden met een kleurtje waaruit de indicatoren 
voortkomen die uitgevraagd worden in de landelijke benchmark
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Voetcontrole
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Kreatinine/eGFR of MDRD bepaald
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albumine/kreatinine ratio
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Roken bekend
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950 rokenden begin 2015

• 90 mensen zijn gestopt in 2015



Lipiden bepaald
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afgelopen 5 jaar, < 80 jr, LDL bepaald en 
LDL-waarde ≤ 2,5 mmol/l

65 %



Daling lege EPD’s van 203 naar 110 in 2015
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Pilot ondersteunde zelfzorg en IZP
Marian Verkerk kwaliteitsmanager



Multidisciplinair IZP Breukelen en woerden

samen schrijven in het digitaal logboek 





Pilot Multidisciplinair IZP 
Breukelen en woerden

Z scan
Wat is de Z-scan?



IZP
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Client tevredenheid
Marian Verkerk kwaliteitsmanager



Aanbevelingen uit cliëntpanel bijeenkomst:

VGZ:  
• Bijdragen aan een lager aantal 

indicatoren, niet meer verplicht 4x 
per jaar controle

Ketenzorg NU: 
• Voorlichting over de rol van 

Podotherapie

• Individueel zorgplan verder uitdragen

• Aandacht voor interne en externe 
communicatie naar casemanager 
eerste/tweedelijn voor acute zorg naast 
chronische zorg



cliëntpanel bijeenkomst: het verbeterplan

• 4x per jaar controle 
vervalt, ruimte voor 
maatwerk IZP

• Uitleg noodzaak 
podotherapie op website. 
Feedback klankbordgroep 
cliënten hierin meenemen





Pauze



Pilot “Meten is weten” 
Vleuten

Ukie Harkema, diëtist en Joke Goudriaan POH







Doel
Mensen met diabetes type 2 inzicht geven in de relatie voeding, 

beweging op hun glucosewaarden



Werkwijze

Deelnemers krijgen:

- Mapje 

- Glucosemeter

- 50 teststrips en prikpennen

- Keukenweegschaaltje

- Stappenteller

- Naaldencontainer 

7 dagen 7 puntscurve wegen en meten eten/stappen



Rollen

• POH: Includeert deelnemers en geeft instructie en 
spullen tijdens consult

• Diëtist: bespreekt resultaten tijdens consult en nodigt 
uit tot eventuele 2e week met persoonlijk advies of 
van max. 140 g KH/dag en max. 50 g KH per maaltijd



Bevindingen

• Circa 50 deelnemers in half jaar

• Gemiddelde leeftijd 62,5 jaar

• Inzicht en vragen patiënten bijv. nuchtere gluc.

• Gewichtsverlies in opschrijfweek tot 4 kg/wk

• Nuchtere glucoses ↓ gedurende de week

• Soms aanpassing medicate, minder of ander inname 
moment

• Uitstellen start insuline 



En ook

• Partners gaan zich ermee bemoeien en komen mee 
naar spreekuur met vragen.

• Getallen hebben andere waarde dan woorden

• Ontmoeting met een aantal diabeten die ik meer dan 
10 jaar niet heb gezien en wat zijn ze toch prachtig 
ingesteld! 

• Trots, verbazing, zelfzorg, actie 



Maar ook

• Maar 3 > 10.000/dag, meesten 2500-4000

• Wat veel beleg!

• Grote porties vlees 

• Misverstanden over vis

• Misvattingen over tussendoortje ***

• Volhouden is niet vanzelfsprekend.

En…is het terug te zien in de HbA1C waarden?







Pilot gepersonaliseerde zorg, NDF

Diana Rietdijk, kaderarts en Ilonka Brugemann , NHG



Van jaarcontrole 
naar jaargesprek

Interactieve presentatie Ilonka Brugemann



Over mij

• Vandaag hier op persoonlijke titel

• Uitnodiging Diana Rietdijk, 
kaderarts DM

• (Potentiele) 
belangenverstrengeling: geen

• Huisarts

• NHG kaderarts 

supervisie coaching

• Docent NDF training bij pilot

• NHG projectleider 

generiek raamwerk IZP



Personalised Care voor 
mensen met Diabetes

Onderzoekspilot
Het jaargesprek



Geprotocolleerde zorg

• Standaarden & 
protocollen

• Benchmarks

• Vinken

• Uniformering

• Kwaliteitskeurmerk

• Controle

Persoonsgerichte zorg

• Zorg op maat

• Gericht op deze patient
in diens unieke situatie

• Wensen, voorkeuren, 
mogelijkheden

• Vertrouwen in eigen 
kunnen

• Gesprek



De nieuwe zorgstandaard?

• Hoge kwaliteit van medisch geprotocolleerde 
zorg

EN

• Menselijke zorg op maat 

Tijd voor:

Het voeren van een goed gesprek met de patient
over diens aandoening 



Wat is bekend

• Het belang van de hulpvraag verhelderen

• Het belang van breed kijken

• Kern van de huisartsgeneeskunde: generalistisch en 
persoonsgericht

• Met mensen werken = belangrijk criterium voor 
zorgprofessionals



Wat is bekend 2

• Leefstijlfactoren en zelfmanagement 
essentieel in behandeling DM

• Professional en patiënt:
• Vinden verschillende dingen belangrijk
• Lijken vaak niet 1 taal te spreken

• Verandering is moeilijk
• In het consult gebeurt wat professional 

agendeert



Pilot ervaringen

• Mevrouw de Vries is insuline gebruikende diabeet en is moeilijk 
instelbaar 

• Naast de DM heeft zij Reumatoide artritis

• In het jaargesprek komt vooral naar voren dat zij de vele bezoeken 
aan de verschillende medische professionals en elke keer weer naar 
het laboratorium vervelend vindt. 



Pilot ervaringen

• Dhr Janssenvan 79 jaar heeft sinds zijn diagnose DM 3 jaar geleden 
zijn gezondheid heel serieus genomen

• De laatste tijd stijgen zijn waardes 

• In het jaargesprek blijkt hij niet meer te gaan zwemmen omdat hij zijn 
dementerende vrouw niet alleen wil laten. Hij is ook somber en let 
niet meer zo op voeding of medicatie-inname.



Pilot ervaringen

• Dhr de Bie heeft DM, hypercholesterolemie, hypertensie, overgewicht 
en rookt

• In het jaargesprek komt vooral naar voren dat zijn ervaring met 
stoppen met roken is dat hij dan flinke obstipatie krijgt en daar ziet hij 
erg tegenop.



Eigen ervaringen

• Ben jij wel eens verrast door een persoonlijke situatie of zienswijze 
van een patiënt?

• Bespreek met 2 buren jouw ervaringen



Casus Hopelosus

• Dhr A. 42 jaar, DM2 sinds 2011 

• Gehuwd, Marokkaanse afkomst, spreekt goed 
Nederlands

• Familieanamnese: 
• zijn moeder en haar zussen en broers bijna allemaal DM2
• HVZ < 60 jaar bij 3 familieleden

• HbA1c 73 mmol/mol metformine 3 x 850 mg en 
glimepiride 1 x 6 mg 

• Hij wil absoluut geen insuline, want dan wordt hij nog 
dikker, weet hij uit ervaring bij zijn familieleden

• BMI 36.7 (G 119 kg - L 1.80 m)

• Hij eet nu 2 x daags een flinke warme maaltijd en op 
het werk 6 broodjes per dag. Hij snackt ook vaak. 
Afvallen lukt niet.



Casus Hopelosus

• Hypertensie: RR 160/100 mmHg  enalapril 2 x 10 mg

• Macroalbuminurie (45 mg albumine/mmol kreatinine) 

• Dyslipidemie: TC 6.5 mmol/l, TG 4.9 mmol/l, HDL chol 0.6 mmol/l  statine 
verdraagt hij niet

• Niet-proliferatieve retinopathie

• Geen neuropathie

• Hij rookt 15 sigaretten per dag, is aan het afbouwen.

• Na zijn werk in een kledingmagazijn komt hij doodmoe thuis en gaat dan 
op de bank zitten. Sporten heeft hij geprobeerd maar daar is hij te moe 
voor.



Casus Hopelosus
Het jaargesprek DM 

• HERKENBAAR?

• Hoe zou je een jaargesprek met hem kunnen beginnen?

• En hoe zou je het gesprek verder voeren?
• Welke vragen zou je hem willen stellen?



Casus Hopelosus
Het jaargesprek DM 

PLENAIR

• Hoe zou je een jaargesprek met hem kunnen beginnen?

• En hoe zou je het gesprek verder voeren?
• Welke vragen zou je hem willen stellen?



Jaargesprek format



Voorbereiding patiënt

• Welke onderwerpen wilt u tijdens de afspraak met uw arts 
bespreken?

• Wat zou u willen veranderen aan uw gezondheid en/of uw 
behandeling?

• Hoe denkt u dat te kunnen doen?

• Welke hulp heeft u hierbij nodig?

• (gesprek door 77% van de pten voorbereid)



Persoonsgebonden factoren

• Ziektepercepties

• Kwaliteit van leven

• Leefstijl 

• Voorkeuren

• Motivatie en vertrouwen in eigen kunnen

• Sociale omgeving en levensfase

(goed zicht op deze factoren 82% van de gesprekken)



Uitkomst Casus Hopelosus

• Echtgenote van patiënt is zwanger en het lijkt 
patiënt heel vervelend als hij straks niet in 
staat is om met zijn kind naar de speeltuin te 
gaan/ te wandelen etc. 

• Is gaan sporten (met echtgenote) en gezonder 
gaan eten

• Aantal kilo afgevallen en bloeddruk is verlaagd

• Hij voelt zich beter

• Dit motiveert hem er mee door te gaan



Van jaarcontrole naar jaargesprek

Een kans om 

• Uw interesse in mensen (nog meer) in te zetten in de diabetes zorg

• De patiënt het roer in eigen handen te geven



• Dank voor de aandacht

• Veel succes

• Tot ziens

Ilonka Brugemann

www.sense-coaching.nl



Collega’s en Portavitatrainers: 
Monique Bakker en Wieneke van Ommen



Intekenlijst opfristraining PV op 
locatie

Intekenlijst Opfristrainig handigheidjes Portavita op eigen lokatie
Naam Functie Praktijk vraag afspraak voorkeur dag/maand Telefoonnummer




