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Hulpmiddelen bij het gesprek (persoonsgerichte zorg)                                  

• Positieve gezondheid  Spinnenweb (staat ook in VIPLive)
www.iph.nl/kennisbank/zelf-het-spinnenweb-invullen/

• Leefstijlroer van Arts en Leefstijl 
www.artsenleefstijl.nl/leefstijlroer

Ziektelastmeter COPD en longaanvalactieplan

• Maak gebruik van de ziektelastmeter COPD 
www.longalliantie.nl/projecten/ziektelastmeter-copd/

• Maak gebruik van het longaanvalactieplan

Specifiek aandacht voor gezond leven/leefstijl

• Voeding, lichaamsbeweging, alcohol en rookgedrag zijn belangrijke aandachtspunten 
bij de zorgstraten diabetes, CVRM, astma en COPD

1. Het voeren van het goede gesprek

voeding lichaams-

beweging

ontspanning

en slaap

alcohol rookgedrag

http://www.iph.nl/kennisbank/zelf-het-spinnenweb-invullen/
http://www.artsenleefstijl.nl/leefstijlroer
http://www.longalliantie.nl/projecten/ziektelastmeter-copd/
https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/ASCO-0122_Longaanval+redux-actieplan+jan+2022.pdf?1642601113


Individueel zorgplan/ gezondheidsplan in VIP

• Voorwaarde: bij zorg voor kwetsbare ouderen. In ieder geval starten met de complex 
kwetsbare.

• Gebruik het SFMPC (Somatisch– Functioneel – Maatschappelijk – Psychisch –
Communicatie)

• Mogelijkheid om een gezamenlijk gezondheidsplan in VIP op te stellen.
• Zie Instructiekaart probleeminventarisatie en vaststellen zorgbehoefte, 

Instructiekaart opstellen en evalueren individueel zorgplan

Vroegtijdige zorgplanning (voorheen ACP)

• Voorwaarde bij zorg voor kwetsbare ouderen. 
• Registreer ACP-gesprek in HIS onder ICPC A20
• Tip: leg het ACP-gesprek vast in de ACP-module van VIPLive, zodat deze informatie 

beschikbaar is op de Huisartsenpost. 
• Zie handreiking Advance Care Planning (ACP) op onze website. Dit document is in 

samenwerking met HAP ontwikkeld. 
• Informatie voor patiënten: www.thuisarts.nl/levenseinde

Gespreksvoering
• Scholing persoonsgerichte gesprekken in de praktijk: 

- 16 mei (deel 1) en 30 mei (deel 2) - fysiek
- 31 augustus (deel 1) en 14 september (deel 2) – fysiek

zorgplan

Gesprek over levenseinde  
(surprise question?)

Wel of niet reanimeren?

Wel of niet naar het ziekenhuis?

Ideeën mbt palliatieve sedatie?

Euthanasiewens?

https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/OZ-2302_instructiekaart+probleeminventarisatie+en+vaststellen+zorgbehoefte.pdf?1677055270
https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/OZ-2302_Instructiekaart+opstellen+en+evalueren+individueel+zorgplan.pdf?1676991618
https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/OZ-2210_Handreiking+Advance+Care+Planning.pdf?1670410982
http://www.thuisarts.nl/levenseinde


Instructiekaarten chronische zorg

De instructiekaarten zijn begin 2023 geactualiseerd en te vinden in onze online 
bibliotheek
• Diabetes
• CVRM
• Astma
• COPD

Ondersteuning bij onderzoeken en zorgactiviteiten

Cohaesie kan ondersteunen bij
• Training on the job uitvoeren spirometrie -onderzoek
• Uitleg over gebruik/instellingen/aanschaf spirometer
• Inhalatieinstructie begeleiding (i.s.m. apotheken - longformularium)
• Uitleg ECG-apparaat (KardiaMobile 6L) 
• Voetonderzoek
• Stoppen met roken begeleiding

Oproepservice (Kompas) en uitbesteding

• Oproepservice Bloedprikken diabetes
• Oproepservice Bloedprikken CVRM Hoog risico  
• Oproepservice Bloedprikken CVRM Zeer hoog risico 
• Oproepservice (Kompas) spirometrie
• Uitvoering spirometrie (alleen Star-shl)
• Uitvoering ECG (Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum en Star-shl)

2. Chronische zorg
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https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/DM-2302_Instructiekaart+DM.pdf?1676538436
https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/CVRM-2302_Instructiekaart+CVRM.pdf?1676538425
https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/ASCO-2302_Instructiekaart+astma.pdf?1676537421
https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/ASCO-2302_Instructiekaart+COPD.pdf?1676537816


Spirometrie - Longfunctieonderzoek

Huisartsenpraktijk voert zelf de spirometrie uit
• CASPIR-scholing via Cohaesie M 1 tm 5 basis 1x per 2 jaar
• CASPIR-scholing via Cohaesie M6 voor hercertificering jaarlijks 
• Training on the job in plaats van porfolio voor hercertificering en/of ter voorbereiding 

of bij starten van opleiding basis Caspir 
Uitbesteding en oproepservice spirometrie 
• Bij Star-Shl mogelijk binnen de keten.  Nieuwe locatie geopend voor uitvoering 

spirometrie in Heenvliet.

Longformularium

• Het doel van het regionaal longformularium is het juiste gebruik van 
inhalatiemedicatie en inhalatiedevices. De afspraken zijn vastgelegd in 
Regioformularium Zuid-Holland zuidwest.

• Patienten kunnen het longpaspoort als ondersteuning gebruiken bij de 
inhalatiebegeleiding. Dit paspoort is te verkrijgen via onze longfunctie-analist 

Jacqueline Muilwijk.

Spirometrie -

Longfunctieonderzoek

https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/ASCO-LF-1221_Formularium+Zuid-Holland+Zuidwest.pdf?1655193902
https://www.cohaesie.nl/organisatie/medewerkers/


Instructiekaarten en schema gestructureerde ouderenzorg

De volgende instructiekaarten en het schema gestructureerde ouderenzorg zijn de basis 
voor het organiseren van de zorg rondom kwetsbare ouderen
• Organisatie ouderenzorg
• Signaleren en identificeren van de kwetsbare oudere 
• Probleeminventarisatie en vaststellen zorgbehoefte
• Opstellen en evalueren individueel zorgplan
• Periodiek overleggen en opvolgen

Doelgroepbepaling (patiëntselectie)

Signaleren en identificeren van de kwetsbare oudere
• Wees alert bij veranderingen van situaties, die kunnen duiden op kwetsbaarheid (zie 

factoren die hiernaast worden benoemd)
• TIP:  In VIPLive is het mogelijk om een ouderenrapport uit te draaien, waarbij de 

Frailty index wordt gegenereerd op basis van deze factoren
• Screeningstool (voorwaarde bij zorg voor kwetsbare oudere): GFI en TraZag
• Raadpleeg Instructiekaart signaleren en identificeren van de kwetsbare oudere 

Medicatiereview / medicatiebeoordeling bij polyfarmacie

• Voorwaarde: bij zorg voor kwetsbare oudere
• Registreer medicatiebeoordering in HIS onder ICPC A49.02
• In VIPLive is het mogelijk om een verwijzing naar apotheek om medicatiebeoordeling 

te doen.

3. Ouderenzorg

https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/OZ-0422_Schema+gestructureerde+ouderenzorg.pdf?1651653318
https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/OZ-2302_Instructiekaart+organisatie+ouderenzorg.pdf?1677054916
https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/OZ-2302_Instructiekaart+signaleren+en+identificeren+kwetsbare+oudere.pdf?1676991964
https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/OZ-2302_instructiekaart+probleeminventarisatie+en+vaststellen+zorgbehoefte.pdf?1677055270
https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/OZ-2302_Instructiekaart+opstellen+en+evalueren+individueel+zorgplan.pdf?1676991618
https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/OZ-2302_Instructiekaart+periodiek+overleggen+en+opvolgen.pdf?1676991281
https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/OZ-2302_Instructiekaart+signaleren+en+identificeren+kwetsbare+oudere.pdf?1676991964


Sociaal domein (Nissewaard)

• Thuis in de wijk is het eerste aanspreekpunt voor de huisartsenpraktijken. Thuis in de 
Wijk heeft 4 gebiedsteams in Nissewaard: Noord-Centrum – De Kernen – Zuid-West
en Zuid-Oost, Contact: 0800 1417 9:00 t/m 13:00 | www.tidwnissewaard.nl

• Thuis in de Wijk, Jacoline van Nunnikhoven is ook via VIPLive (verwijzen) te 
benaderen. 

Sociaal domein (Voorne aan Zee)

• De onafhankelijke clientondersteuners, Irma, Femke en Thamar, zijn eerste 
aanspreekpunt voor de huisartsenpraktijken. Zij zijn via VIPLive (consultatie) 
laagdrempelig te benaderen voor vragen. 

• In Westvoorne worden vanuit welzijn 75+ huisbezoeken gedaan. Positieve gezondheid 
en de TraZag vragenlijst worden hierin meegenomen. Informatie uit deze bezoeken 
wordt gedeeld met de huisartsenpraktijk via VIPLive. Uitrol naar Brielle en 
Hellevoetsluis is in gang gezet.

• De burgers van Voorne aan Zee kunnen het aanbod van het sociaal domein zien via 
www.fijnjetezien.nl

Sociaal domein (Rotterdam, Rozenburg)

• In Rozenburg is het Wijkteam Rozenburg het eerste aanspreekpunt voor de 
huisartsenpraktijk. wijkteam, rozenburg@rotterdam.nl 010 267 3089

• Burgers kunnen voor vragen terecht bij Huis van de Wijk 06 273 268 54, 
contact@diarozenburg.nl, www.diarozenburg.nl/contact. 
Locaties: Huis van de Wijk – de Bieb en Huis van de Wijk – Lekstraat

4. Samenwerken met het netwerk (overleg, consultatie, verwijzing)

http://www.tidwnissewaard.nl/
http://www.fijnjetezien.nl/
mailto:rozenburg@rotterdam.nl
mailto:contact@diarozenburg.nl
http://www.diarozenburg.nl/contact


Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

• Verdeelt op het eiland zijn meerdere leefstijlcoaches die groepen patienten
begeleiden naar een gezondere leefstijl. GLI-programma’s in onze regio: Coaching op 
Leeftsijl (CooL) en Samen Sportief in Beweging (SSiB). Via VIPLive kan verwezen 
worden naar deze GLI-coaches. Raadpleeg infokaart verwijzing leefstijlcoach GLI

• De digitale leefstijlcoach begeleiding wordt soms wel vergoed door de 
zorgverzekeraars, maar landelijk is het advies nog om hier niet naar te verwijzen. 

• Ikazia kunnen zelf via VIPLive verwijzen naar GLI-coaches. Andere ziekenhuizen zijn dit 
aan het verkennen. 

Kaderhuisartsen, diabetesverpleegkundige en longfunctieanalist 
• Kirsten Dijkstra, diabetesverpleegkundige - VIPLive 'consultatie DM2’
• Jacqueline Muilwijk longfunctie-analist – via VIPLive
• Jan Peters, kaderhuisarts diabetes – via VIPLive 'consultatie DM2’
• Paul de Vries,  CAHAG-huisarts astma/COPD – via 'consultatie astma/COPD’
• Ümit Tas, kaderhuisarts ouderengeneeskunde – via VIPLive 'consultatie ouderenzorg
• Petra Borsje, kaderarts psychogeriatrie – via VIPLive
• Raadpleeg Infokaart Kaderhuisarts, diabetesverpleegkundige en longfunctieanalist

Casemanager dementie
• De casemanager dementie is te bereiken via 06 103 818 50 en te consulteren 

/verwijzen via VIPLive. Raadpleeg informatie infokaarten consultatie en verwijzing
casemanager dementie. Bij aanmelding ontvangen de patiënten informatie over het 
spreekuur in het SMC, Brielle en Rozenburg ter ondersteuning. 

• De implementatie van het Zorgpad dementie zal dit jaar verder doorgezet worden.

GLI-coach

▪ Bewust gezond (CooL)

▪ Dietistenpraktijk Compleet (CooL)

▪ Fysiotherapie Maasboulevard (CooL)

▪ Instant Fit (CooL)

▪ Gezond leefstijlcoaching (CooL)

▪ Koers leefstijlcoachng (CooL)

▪ De Groene Appel (SSiB)

▪ Food4life (SSiB)
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https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/NW-2301_Infokaart+leefstijlcoach+GLI+-+verwijzing.pdf?1671628775
https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/NW-2301_Infokaart+kaderHA+diabetesvpk+en+lfanalist+-+consultatie.pdf?1671628829
https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/NW-2301_Infokaart+casemanager+dementie+VPR+-+consultatie.pdf?1671628857
https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/NW-2301_Infokaart+casemanager+dementie+VPR+-+verwijzing.pdf?1671628348
https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/OZ-2211_Zorgpad+dementie.pdf?1670412309


Specialist ouderengeneeskunde (SO)

• De helft van de huisartsenpraktijken heeft een vaste SO. 
• Mocht u interesse hebben in een samenwerking met een vaste SO, neem contact op 

met desbetreffende SO of laat het ons weten. 
• Zie infokaart consultatie specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn

Specialistische teams
• De verpleegkundig specialistische teams van Careyn en CuraMare zijn actief in onze 

regio. De verschillende infokaarten en uitvoeringsverzoek zijn te vinden op onze 
website in de documenten bibliotheek. 

• Het Mobiel Paliatief Team (MPT) Calando is tijdens kantooruren te bereiken voor 
advies bij een palliatieve zorgvraag en of de inzet van een medicatiepomp. Bij inzet 
medicatiepomp in palliatieve fase, graag eerst stroomschema doornemen. 

Medisch specialisten in ziekenhuis (meedenkconsult)
• Mogelijkheid voor huisarts tot het digitaal raadplegen van medisch specialist voor 

advies. Huisarts blijft hoofdbehandelaar.
• Huisarts ontvangt tarief van € 40,- per meedenkconsult, specialist € 35,-
• Let op: Voor patiënten geïncludeerd in een chronische keten kan geen afzonderlijk 

digitaal meedenkconsult worden gedeclareerd dat gerelateerd is aan de chronische 
ziekte.

• Zie infokaart meedenkconsult medisch specialisten

Specialistische teams

▪ Specialistisch acuut team Curamare (SPAT)

▪ Specialistisch team/zorg Careyn

▪ CVA nazorg team Careyn

▪ Palliatief team Careyn

▪ Thuisbegeleiding Careyn

▪ Wondexpertise team Careyn

▪ Mobiel Palliatief Team (MPT)Calando

Specialist ouderengeneeskunde Organisatie Werkgebied

Monica van Eijk, Martine Wetter, 

Sarja de Pijper

Careyn Nissewaard Brielle Rozenburg

Ghesrouw (Nawid) Saiedie Argos Zorggroep Nissewaard

Petra Borsje Praktijk Borsje Spijkenisse (Nissewaard)

Sarja de Pijper Gericare Voorne-Putten Rozenburg

Sigmund Valdink Gericall Hellevoetsluis. Afhankelijk van de 

vraag, binnen 45 min van 

Barendrecht

https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/NW-2301_Infokaart+specialist+ouderengeneeskunde+in+eerstelijn+-+consultatie.pdf?1672825988
https://www.cohaesie.nl/documenten-bibliotheek/
https://www.calando.nl/consultatie-mobiel-palliatief-team
https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/NW-2302_Infokaart+meedenkconsult+medisch+specialisten.pdf?1677056265


Crisisdienst Antes (Parnassia Groep)

• Als de huisarts inschat dat er sprake is van een crisissituatie die beoordeling binnen 
24 uur noodzakelijk maakt vanwege: • Acute suïcidaliteit • Acute psychose/verward 
gedrag of opwindingstoestand • Acute verslavingsproblematiek. Gebruik onderstaand 
stroomschema.

• Zie stroomschema afspraken huisartsen en Crisisdienst Antes (Parnassia Groep) en 
website Antes

Buurtzorgpension Spijkenisse
• Het Buurtzorgpension Spijkenisse is een eerstelijns verblijfsmogelijkheid voor mensen 

die tijdelijk niet (alleen) thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld na een operatie, val of 
voor respijtzorg. De huisarts blijft tijdens opname de hoofdbehandelaar. Komt de 
verwijzende huisarts niet uit Spijkenisse, dan wordt deze rol ingevuld door één van de 
waarnemende huisartsen van het Buurtzorgpension. Het Buurtzorgpension zorgt voor 
overdracht aan de waarnemer.

• Zie Infokaart verwijzing Buurtzorgpension voor inclusiecriteria, bereikbaarheid

Regionaal coördinatiepunt ZHE
• Het Regionaal Coördinatiepunt Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE) regelt een 

onafhankelijke doorverwijzing naar plaatsen voor tijdelijk verblijf voor patiënten met 
een acuut zorgprobleem. Op dit moment betreft dit: Patiënten die in aanmerking 
komen voor Eerstelijns Verblijf (ELV). Zie Infokaart plaatsingsverzoek regionaal 
coördinatiepunt voor inclusiecriteria, bereikbaarheid en verdere informatie

• De bemiddeling van eerstelijnsverblijf (ELV) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in de 
gemeente Rotterdam loopt via het regionale coördinatiepunt Verwijshulp010. Er kan 
maar bij één coördinatiepunt aangemeld worden.
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Waarnemende huisartsen 

https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/GGZ-ext-0522_Stroomschema+afspraken+huisartsen+en+crisisdienst+Antes.pdf?1654172236
https://www.anteszorg.nl/hulp-bij-psychische-klachten/specialistische-hulp/acute-psychiatrie/crisisdienst
https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/NW-2301_Infokaart+Buurtzorgpension+-+verwijzing.pdf?1671628881
https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/NW-2301_Infokaart+regionaal+coordinatiepunt+ZHE+-+plaatsingsverzoek.pdf?1671628748
https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/NW-2301_Infokaart+regionaal+coordinatiepunt+ZHE+-+plaatsingsverzoek.pdf?1671628748
https://www.conforte.nl/verwijshulp010/


Multidisciplinair overleg (MDO)
• Voorwaarde: bij zorg voor kwetsbare ouderen
• Raadpleeg instructiekaart periodiek overleggen en opvolgen
• Mocht u vragen of hulp nodig hebben bij het opzetten van het MDO, laat het ons 

weten

https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/OZ-2302_Instructiekaart+periodiek+overleggen+en+opvolgen.pdf?1676991281


Praktijkmanager

• Cohaesie biedt ondersteuning door middel van een praktijkmanager in uw praktijk.
• Praktijkmanagers hebben een arbeidsovereenkomst met Cohaesie. Hierdoor draagt u 

geen risico's.
• Praktijkmanagers die bij Cohaesie werken, ondersteunen meerdere praktijken. 

Opgedane kennis kan direct worden toegepast bij meerdere praktijken en gedeeld 
worden met de collega praktijkmanagers.

• Declaratie van deze dienst verloopt via de zorgverzekeraar  door Cohaesie en voldoet 
aan de voorwaarden zoals gesteld door de zorgverzekeraar.

• Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Margriet de Bruijne, 
m.debruijne@cohaesie.nl

Opleiden in het nieuwe werven
• Het project ‘Opleiden is het nieuwe werven’ in Zuid-Holland Zuid begint inzichten op 

te leveren. Het samenwerkingsinitiatief van de Regiotafel Huisartsenzorg wil een halt 

toeroepen aan het snel toenemende tekort aan doktersassistenten en 

praktijkondersteuners. Eerste stap: 180 extra stageplaatsen.

• In 2023 richt dit project zich op het organiseren van snuffelstages in de 

huisartsenpraktijk, matching van stagiairs en stagebegeleiding.

• Wilt u een stageplek aanbieden in uw praktijk? Neemt u dan contact op met onze 

stagecoördinatoren Aimée Dankers a.dankers@samergo.nl of Carien van Nijnatten

c.vannijnatten@samergo.nl

5. Personeel en arbeidsmarkt

mailto:m.debruijne@cohaesie.nl
mailto:a.dankers@samergo.nl
mailto:c.vannijnatten@samergo.nl


Zij-instromers opleiden tot doktersassistent

• De tekorten aan doktersassistenten groeien. Denkt u ook alvast na over opvolging van 
doktersassistenten in uw praktijk? Start met opleiden!

• Vanwege de grote verwachte krapte op de arbeidsmarkt, hebben we een BBL-
opleiding tot doktersassistent opgezet vanuit Cohaesie, samen met Albeda College en 
Zadkine. De start van de opleiding is verplaatst van februari 2023 naar augustus 2023.

• Het betreft een lokale opleiding tot doktersassistent (BBL) speciaal voor de 
huisartsenzorg in onze regio. Het onderwijs wordt in Spijkenisse gegeven. 

• Meedoen aan dit traject als opleidende huisartsenpraktijk in augustus 2023? Wij 
ontvangen uw aanmelding graag vóór 18 maart 2023! Meld u zich aan bij Margriet de 
Bruijne

Begeleiding POH-somatiek en POH-ouderen in opleiding
• Cohaesie biedt ondersteuning bij het opleiden van een praktijkondersteuner 

Somatiek/ Ouderenzorg. Door middel van een coach wordt de student en praktijk 
begeleid gedurende de opleiding. Wilt u meer informatie hierover, neemt u dan 
contact op met Sophia Batenburg

POH-GGZ 
• De huisarts én POH-ggz bieden integrale generalistische huisartsenzorg. (landelijke 

visie nov. 2022). Bijna alle huisartsenpraktijken hebben een POH-GGZ werkzaam in de 
praktijk. Mocht er behoefte zijn aan ondersteuning en/of POH-GGZ die graag willen 
meedenken over verdere verbetering in de ggz, neem contact op met Aryanti Mega 
Ugahary. 

• POH-GGZ kunnen ook gebruiken maken van VIPLive om digitaal te communiceren. 

https://www.cohaesie.nl/organisatie/medewerkers/
https://www.cohaesie.nl/organisatie/medewerkers/
https://www.cohaesie.nl/organisatie/medewerkers/
https://www.lhv.nl/thema/huisarts-patient/ggz-in-de-praktijk/
https://www.cohaesie.nl/organisatie/medewerkers/
https://www.cohaesie.nl/organisatie/medewerkers/


POH GGZ jeugd/POH jeugd & gezin

• Het is vanuit de gemeente mogelijk om een praktijkondersteuner in te zetten in de 
huisartsenpraktijk gericht op jeugd. Mocht u interesse of vragen hebben, kunt u 
contact opnemen met Aryanti Mega Ugahary

Vacatures
• Cohaesie biedt ondersteuning bij vacatures in de praktijk. 
• Bent u voor uw huisartsenpraktijk op zoek naar nieuw praktijkpersoneel? Wij denken 

graag met u mee. Van het opstellen van een vacaturetekst tot het kosteloos plaatsen 
van de vacature op onze website, onze LinkedIn pagina en Indeed.nl. Heeft u een 
vacature binnen uw praktijk? Neemt u dan contact op met: Margriet de Bruijne

• Indien wij uw vacature plaatsen op Indeed.nl is dit een niet-gesponsorde vacature. 
Door zelf een account aan te maken op Indeed.nl kunt u uw vacature sponsoren en 
ontvangt u naar verwachting meer reacties dan via een gratis plaatsing. 

https://www.cohaesie.nl/organisatie/medewerkers/
https://www.cohaesie.nl/organisatie/medewerkers/


HIS protocol

• Cohaesie HIS protocollen zijn aanwezig voor Diabetes | CVRM | Astma | COPD | 
Ouderenzorg

• Uniforme registratie belangrijk: 
• Chronische zorg: ‘registratie hoofdbehandelaar’ en ‘deelname ketenzorg’
• Ouderenzorg: raadpleeg het schema gestructureerde ouderenzorg

• Mocht u inhoudelijke vragen hebben over de Cohaesie HIS protocollen, kunt u contact 
opnemen met Sophia Batenburg-van Vliet. 

VIP app voor zorgverleners

• VIPLive app voor zorgverleners: handleiding.

• Het activeren en gebruiken van de VIP app: kennisvideo (5 min.)

VIPLive - Dashboard en rapport
In het ketenzorgdashboard kunt u inzicht hebben in de populatie en de kwaliteit van zorg 

(indicatoren) en eventueel deze zorg te verbeteren : Diabetes | CVRM | Astma | COPD | 

Ouderenzorg. Meer informatie is te vinden in de handleiding Ketenzorgdashboard van 

VIPLive

Het ouderenzorg rapport kan gebruikt worden om de meest kwetsbare ouderen in beeld 

te hebben door te filteren op de frailty index

6. Uniforme registratie, digitaal samenwerken en monitoring

HIS

https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/OZ-0422_Schema+gestructureerde+ouderenzorg.pdf?1651653318
https://support.viplive.nl/hc/nl/articles/8960895435037-VIPLive-app-voor-zorgverleners-nieuw
https://academie.viplive.nl/hc/nl/articles/8981932933277-App-Het-activeren-en-het-gebruik-van-de-VIPLive-app
https://support.viplive.nl/hc/nl/articles/4412627271185-Ketenzorgdashboard
https://support.viplive.nl/hc/nl/articles/4412627271185-Ketenzorgdashboard


VIPLive - Gesprekken

Kennisvideo’s en handleiding van VIPLive

• Verschil consulteren, verwijzen en gesprekken: kennisvideo (2 min. 44 sec.) 

• Het starten van een beeldbelgesprek met een patiënt: kennisvideo (1 min. 18 sec.) en 

handleiding

• Gesprek starten over de patiënt: kennisvideo (1½  min.) en handleiding

• Gesprek terugkoppelen naar het HIS: kennisvideo (2 min.)

VIPLive - Consultatie
Kennisvideo’s en handleiding van VIPLive

• Consultatie starten vanuit de huisartsenpraktijk: kennisvideo (1 min.) en handleiding

• Automatisch terugkoppelen van consultaties naar het HIS: kennisvideo (1 min.)

VIPLive - Verwijzen
Kennisvideo’s en handleiding van VIPLive

• Verwijzing starten vanuit huisartsenpraktijk: kennisvideo (2 min. ) en handleiding

• Verwijzing sluiten vanuit de huisartsenpraktijk: kennisvideo (1½  min.)

https://academie.viplive.nl/hc/nl/articles/4932894711197-Consulteren-verwijzen-en-gesprekken
https://academie.viplive.nl/hc/nl/articles/6417829995165-Het-starten-van-een-beeldbelgesprek-met-een-pati%C3%ABnt
https://support.viplive.nl/hc/nl/articles/4410637027985-Beeldbellen-met-pati%C3%ABnt-in-VIPLive
https://academie.viplive.nl/hc/nl/articles/5129253676701-Gesprek-starten-over-de-pati%C3%ABnt
https://support.viplive.nl/hc/nl/articles/4410663013777-Gesprek-starten-over-pati%C3%ABnten-
https://academie.viplive.nl/hc/nl/articles/5559525962397-Gesprek-terugkoppelen-naar-het-HIS
https://academie.viplive.nl/hc/nl/articles/5129165131165-Consultatie-starten-vanuit-de-huisartsenpraktijk
https://support.viplive.nl/hc/nl/articles/4410679808273-Consultatie-starten-vanuit-de-huisartspraktijk
https://academie.viplive.nl/hc/nl/articles/5129203476381-Automatisch-terugkoppelen-van-consultaties-naar-het-HIS
https://academie.viplive.nl/hc/nl/articles/5188064066333-Verwijzing-starten-vanuit-huisartsenpraktijk
https://support.viplive.nl/hc/nl/articles/4410635356433-Verwijzing-vanuit-de-huisartsenpraktijk
https://academie.viplive.nl/hc/nl/articles/5559531841309-Verwijzing-sluiten-vanuit-de-huisartsenpraktijk


VIPLive - vragenlijsten

Binnen VIPLive is het mogelijk om met de patiënt direct een vragenlijst in te vullen en/of 
de vragenlijst naar de patiënt te versturen: handleiding
De volgende vragenlijsten zijn beschikbaar in VIPLive.
• Checklijst bij inhalatiebegeleiding
• COPD meter
• Consultvoorbereiding Ketenzorg
• GFI (Groningen Frailty Indicator)
• MMSE_(Mini-Mental State Examination) op basis van de NHG
• Positieve Gezondheid (Volwassenen)
• TraZAG Startlijst

VIPLive - ACP module
• De ACP module in VIPLive is gebaseerd op de Leidraad voor het proces en uniform 

vastleggen van proactieve zorgplanning.

• Opstellen van een ACP: kennisvideo (3 ½ min.)

VIPLive – Gezondheidsplan
Kennisvideo’s en handleiding van VIPLive

• Opstellen van een gezondheidsplan: kennisvideo (2 min. 1 sec.) en handleiding

• Als een VIPLive een gezondheidsplan is aangemaakt, wordt dit automatisch 

geregistreerd in het HIS als IZP ja. 

https://support.viplive.nl/hc/nl/articles/4410637594257-Vragenlijsten-versturen-naar-pati%C3%ABnt-flyer-vragenlijst-
https://palliaweb.nl/overzichtspagina-hulpmiddelen/leidraad-proactieve-zorgplanning
https://palliaweb.nl/overzichtspagina-hulpmiddelen/leidraad-proactieve-zorgplanning
https://academie.viplive.nl/hc/nl/articles/5231873387677-ACP-Opstellen-van-een-ACP
https://academie.viplive.nl/hc/nl/articles/5129145569949-Opstellen-van-een-gezondheidsplan
https://support.viplive.nl/hc/nl/articles/4410643933841-Gezondheidsplan


VIPLive - support
• Met VIPLive is het mogelijk om samen te werken met samenwerkingspartners: 

gesprekken voeren, consultatie, verwijzen, vragenlijsten invullen en delen, 
gezondheidsplan maken. 

• Vragen over VIPLive kunnen gesteld worden aan VIP support. 088-5281020 of via het 
contactformulier

• VIPlive heeft verschillende handleidingen en kennisvideo’s online beschikbaar 
https://academie.viplive.nl/hc/nl. 

VIP support
088-5281020

https://viplive.nl/contact
https://academie.viplive.nl/hc/nl


Vakgroepen

• Binnen Cohaesie zijn de volgende vakgroepen actief: Diabetes/CVRM | Astma/COPD 

en Ouderenzorg. Kaderhuisartsen, huisartsen, praktijkondersteuners participeren in 

deze vakgroepen. Deze vakgroepen komen 4 x per jaar bijeen met aansluitend een 

uur waarbij een vaste afvaardiging van samenwerkingspartners deelnemen.

• Daarnaast organiseren wij 2 x per jaar een overkoepelend overleg over integrale zorg 

met een afvaardiging van deze vakgroepen.

Kaderopleiding
• De kaderopleidingen zijn functiegerichte opleidingen die uitgevoerd worden door de 

universitaire huisartsinstituten onder eindverantwoordelijkheid van het NHG. De 
opleidingen starten doorgaans eenmaal per twee jaar. Voor bij Cohaesie aangesloten 
praktijken, wordt de opleiding vergoed.

• De huisartsen Saron Donker (astma-COPD), Ali-jan Alibeik (hart- en vaatziekten) en 
Leendert Jongejan (palliatieve zorg) gaan starten met de opleiding tot kaderarts

• Mocht u interesse hebben in een kaderopleiding, laat het ons weten.

Scholing en bijeenkomsten
• Onze online scholingsagenda: www.cohaesie.nl/scholingen

• Scholingcoördinator Danielle Heindijk mailt 2x per maand de actuele scholingen

• Het overleg praktijkmanagers is 6x per jaar. Aanspreekpunt: Margriet de Bruijne

• Het overleg voor praktijkondersteuners somatiek en ouderenzorg is 4x per jaar. 

Aanspreekpunt: Nancy Sewcharan

7. Vakgroepen, scholing en bijeenkomsten 

http://www.cohaesie.nl/scholingen
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