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Voorwoord 

We kijken terug op een bewogen jaar, voor onze vierenveertig huisartsenpraktijken, voor de inwoners 

en patiënten, voor onze samenwerkingspartners en interne organisatie.  

 

Het jaar begon met een veelbelovende eerste regionale collegiale nieuwjaarsborrel van ‘De dappere 

dokters van Voorne-Putten, Rozenburg, Hoogvliet en Pernis’, bijgewoond door meer dan zestig 

huisartsen en medisch specialisten. Door de interactie die ontstond, werd de basis voor verdere 

samenwerking tussen alle artsen in de regio gelegd.  

 

Drie maanden later stond de wereld op zijn kop door het coronavirus (COVID-19). Er werd gezocht 

naar (digitale) alternatieven om het werk en het ontmoeten van mensen zo veel mogelijk te 

continueren. In de regio was van begin af aan duidelijk dat het crisisteam HaROP de regie in handen 

nam en zorg droeg voor alle communicatie en coördinatie richting de huisartspraktijken van corona 

gerelateerde zaken vanuit de CHPR. We hebben ons ingezet op het gebied van ondersteuning door de 

inzet van digitale tools zoals beeldbellen, coaching van praktijken hoe de zorg, aan vooral de kwetsbare 

doelgroepen, in deze tijd toch voortgezet kon worden en afstemming met Star-shl over lab- en 

functieonderzoek. Veel faciliterende diensten en activiteiten vanuit Cohaesie zijn doorgegaan, soms 

op een andere manier, soms noodgedwongen uitgesteld. 

 

Mooie activiteiten zijn de goed bezochte online Cohaesie nazomerbijeenkomst en de samenwerking 

tussen zorgverleners en aanbieders van zorg en ondersteuning in het realiseren van samenhangende 

zorg in de wijk en regio. Bijvoorbeeld: de pilots rondom ouderenzorg, een intensivering van de 

samenwerking met zorggroep KIEK en Haringvliet. Samen met hen en zorggroep Hoeksewaard hebben 

we invulling gegeven aan de zorg voor mensen met psychische problematiek. In samenwerking met 

zorggroep IZER hebben we COVID-kits1
 aangeboden aan onze huisartsenpraktijken.  

 

Helaas is onze directeur-bestuurder Dominiek Rutters vanwege ziekte en haar daar op volgende 

herstel genoodzaakt geweest haar werkzaamheden in september stil te leggen. De Raad van Toezicht 

en het bestuur van de regionale huisartsen-coöperatie hebben, voor de duur van haar afwezigheid, 

Rob van Dam (bestuurder ad interim) aangesteld. Naast het overeind houden van alle zorg en 

ondersteunende projecten, is de overgang naar nieuwe ICT-ondersteuning voor de 

bureaumedewerkers ingezet, zodat thuiswerken beter is ondersteund. 

 

Ondanks het werken op afstand is verbinding ervaren. Verbinding binnen het bureau, met de 

huisartsenpraktijken en samenwerkingspartners, die met grote inzet, deskundigheid en betrokkenheid 

werken aan goede eerstelijnszorg. Terugkijkend op dit jaar gaat Cohaesie met vertrouwen verder in 

2021. 

  

 
1 De kit bevat per huisartsenpraktijk vijf saturatiemeters en vijf bloeddrukmeters, een thermometer en glucosemeter.  
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Sterke eerstelijn  

Regio-organisatie  

De eerste helft van 2020 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding op de onderhandelingen met 

CZ. Een belangrijke basis voor deze onderhandelingen vormde het schrijven van een regioplan, als 

regio-organisatie, dat de onderbouwing moet leveren voor nieuwe zorg en O&I tarieven. Een nieuwe 

ontwikkeling. 

 

Cohaesie koers 2021-2022 

We hebben ons het standpunt gesteld dat Cohaesie een regio-organisatie is: in een aaneensluitend 

gebied zijn meer dan 80% van de huisartsen al aangesloten bij Cohaesie en we bedienen een regio van 

meer dan 100.000 patiënten. Via het bestuur hebben we het mandaat gekregen van alle Cohaesie 

huisartsen voor onze plannen/speerpunten voor de komende jaren. In dat kader is de Cohaesie koers 

2021-2022 opgesteld. Input van dit plan is een combinatie van de resultaten van de twee 

themabijeenkomsten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, speerpunten die zijn 

geformuleerd, de bezoeken aan de verschillende huisartsengroepen (HAGRO) in 2019 en landelijke 

ontwikkelingen. Het bevat onze strategie, programma’s en projecten. Ons eigen plan is de basis 

geweest voor de inhoudelijke en financiële onderhandelingen met CZ en daarbij werd verwezen naar 

ondergenoemde regioplannen. 

 

Regioplan Cohaesie - KIEK - Haringvliet 

We hebben sterk ingezet op de samenwerking met onze directe collega zorggroepen KIEK en 

Haringvliet. De drie zorggroepen hebben gezamenlijk een regioplan gemaakt; gezamenlijke 

thematische agenda en uitschrijven van doelen en gewenste resultaten van samenwerking, zoals 

Online Patiëntinzage (OPEN), ouderenzorg, GGZ. Gezamenlijk bedienen we de patiënten op Voorne-

Putten en Goeree-Overflakkee. Dit doen we primair op inhoud. 

 

Regioplan Regionale Huisartsen Coalitie Rotterdam (RHC), in oprichting 

Met onze collega huisartsenorganisaties uit Rotterdam, via de Regionale Huisartsen Coalitie (in 

oprichting 2020) is een regioplan opgesteld voor de patiënten in Rozenburg, Hoogvliet en Pernis.  

Samenwerking met regionale (zorg)organisaties 

Ouderenzorg 

In het kader van het Programma Ouderenzorg Voorne loopt een intensieve samenwerking met de VVT-

organisaties Careyn, CuraMare, Catharina Stichting en de gemeenten Westvoorne, Brielle en 

Hellevoetsluis. Vanuit de RHC (i.o.) is het huisartsenprogramma ouderenzorg gestart. Cohaesie 

participeert actief in de projectgroep. Met Leliezorg wordt samen opgetrokken voor de 

huisartsenbedden Hoogvliet. Met Buurtzorg loopt het Buurtzorgpension Spijkenisse.  
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Geestelijke gezondheidszorg 

Cohaesie neemt deel aan de regionale taskgroep GGZ Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE) samen met 

zorggroepen KIEK, Haringvliet en Hoeksewaard, GGZ-organisaties Antes/Indigo/Youz Parnassia Groep, 

FortaGroep en GGZ Delfland, de gemeenten op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Hoeksche 

Waard en zorgverzekeraar CZ. Hiertoe is op 26 mei online een intentieverklaring door alle partijen 

getekend om te zorgen dat mensen met psychische problematiek sneller de juiste hulp op de juiste 

plaats krijgen. Deze taskforce volgt daarbij ook de ontwikkelingen in Rotterdam op het gebied van GGZ. 

Tevens zijn de zorggroepen KIEK, Haringvliet en Cohaesie samen met een afvaardiging van de 

gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee het gesprek met elkaar aangegaan over de POH-

GGZ Jeugd en een gezamenlijke regiovisie. Met de gemeente Rotterdam lopen de contacten voor POH-

GGZ-Jeugd via de Rotterdamse Coalitie. 

 

Medisch specialistische zorg  

De eerste regionale fysieke collegiale nieuwjaarsborrel van ‘De dappere dokters van Voorne-Putten, 

Rozenburg, Hoogvliet en Pernis (VPRHP)’ in de Boekenberg is georganiseerd in samenwerking met 

zorggroep KIEK en Spijkenisse Medisch Centrum (SMC). Deze bijeenkomst is door meer dan zestig 

huisartsen en medisch specialisten bijgewoond. Spijkenisse Medisch Centrum en CuraMare; Het Van 

Weel-Bethesda Ziekenhuis, ontwikkelt zich op het gebied van gezamenlijke scholing en 

meedenkconsult/meekijkconsult.  

 

Huisartsenzorg 

Zoals eerder aangegeven trekt Cohaesie met verschillende brede thema’s op met de zorggroepen KIEK 

en Haringvliet, afzonderlijk met beide zorggroepen en ook met zorggroep Hoeksewaard. Vanuit 

Rotterdam is op het gebied van ICT, ouderenzorg en GGZ ook contact met zorggroep IZER. Met de 

Huisartsenpost Rijnmond-Spijkenisse en de Huisartsenkring zijn contacten, maar lopen (nog) geen 

separate afspraken.  

 

Gezonde leefstijl 

De gemeenten weten ons ook steeds meer te vinden. Zo hebben we onder andere deelgenomen aan 

sessies vanuit de gemeente Voorne Putten over het Preventieakkoord Gezonde Voeding.  
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Chronische zorg   

Inzicht in de geleverde zorg - overstap naar VIPLive 

Cohaesie is op 1 januari 2020 overgestapt naar VIPLive (Calculus). Het systeem werd al gebruikt voor 

de declaratie van de chronische zorgstraten (ketenzorg). Vanaf de overstap wordt het systeem ook 

gebruikt om inzicht te krijgen in de chronische zorg, ouderenzorg én als samenwerkingsplatform.  

 

Zorgstraat Aantal 

patiënten 

Q4 

Portavita 

Aantal 

patiënten 

Q1 VIP 

Aantal 

patiënten 

Q2 VIP 

Aantal 

patiënten 

Q3 VIP 

Aantal 

patiënten 

Q4 VIP 

Verschil 

aantal 

patiënten 

Q1-Q4 

DM 7.836 7.712 7.993 7.967 7.978 0.142 ↑ 

Astma 839 1.081 1.399 1.412 1.456 0.617 ↑ 

COPD 1.092 1.354 1.280 1.280 1.257 0.165 ↑ 

CVRM VVR 7.962 8.078 9.207 9.453 9.307 1.345 ↑ 

CVRM HVZ 3.501 3.951 4.457 4.476 4.514 1.013 ↑ 

 

We zien een toename van patiënten in alle chronische zorgstraten (ketens). De grootste groei is 

waarneembaar geweest bij de overgang van Portavita naar VIPLive in januari 2020. De grootste 

toename van nieuwe patiënten zien we overigens in de CVRM-keten. Reden van de totale groei is dat 

binnen VIPLive de patiëntenpopulatie beter inzichtelijk is en er meer dossieronderzoek heeft 

plaatsgevonden in de huisartsenpraktijken. Cohaesie heeft, indien gewenst, ondersteuning geboden 

bij het dossieronderzoek. In het derde kwartaal lijkt het aantal patiënten in de ketens gestabiliseerd. 

We vinden het belangrijk voor de kwaliteit van de zorg, dat huisartsenpraktijken deelnemen aan alle 

aangeboden zorgstraten.  

 

Cohaesie-protocollen in het HIS en missende data 

In de eerste helft van dit jaar lag extra focus op de registratie in het huisartseninformatiesysteem (HIS). 

De Cohaesie protocollen in het HIS voor VIP zijn ontwikkeld en ingeregeld. Voor sommige protocollen 

was een extra uitleg vanuit de HIS-leverancier nodig. Hiervoor is een informatiebijeenkomst voor 

praktijkondersteuners georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst heeft VIP tevens aanvullende uitleg 

gegeven over de registratie in VIPLive. Jaarlijks actualiseren we de Cohaesie HIS-protocollen op 

eventuele wijzigingen en gebruiksvriendelijkheid.  

 

Bij de overgang naar VIPLive hebben we helaas geconstateerd dat data, zoals de verschillende 

landelijke indicatoren niet volledig zijn overgenomen. De praktijk heeft deze data nodig om het proces 

van de patiënt te kunnen monitoren, bijvoorbeeld onderzoeken die wel of niet gedaan zijn. Cohaesie 

gebruikt de data op populatieniveau om jaarlijks de spiegelgesprekken aan te gaan.  

 

VIPLive heeft een rapport (VIP lege dossiers) ontwikkeld om de patiënten die afgelopen jaar geen zorg 

hebben ontvangen inzichtelijk te maken. Door het jaar heen hebben we hier op verschillende wijzen 

aandacht aan besteed.  
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Continu leren en verbeteren 

Het beleidsdocument ‘continue kwaliteitsverbetering chronische zorg herzien’. Dit document is 

gepubliceerd op onze website. Een aantal onderdelen die in dit beleidsdocument worden benoemd, 

worden hieronder uitgelicht.  

 

Werkgroep kwaliteit astma/COPD en werkgroep diabetes/CVRM 

Dit jaar hebben vier overleggen plaatsgevonden van de werkgroep kwaliteit astma/COPD en de 

werkgroep diabetes/CVRM. Tijdens deze overleggen is veel aandacht besteed aan de missende data in 

VIPLive uit het HIS en het zo goed mogelijk informeren van de huisartsenpraktijken betreffende de 

chronische zorg in coronatijd. 

 

Zorgstandaarden en protocollen 

Het diabetesprotocol en de richtlijn GLP1 is geactualiseerd in afstemming met een internist en 

diabetesverpleegkundige van Spijkenisse Medisch Centrum. Met zorggroepen Haringvliet en 

Hoeksewaard is een regionaal astmaprotocol, aan de hand van de nieuwe NHG standaard, ontwikkeld.  

 

Individuele begeleiding 

Door de toenemende vraag naar hulp en coaching-on-the-job, is per 1 januari een externe coach 

gestart. Deze coach heeft dit jaar ruim tien praktijken, waarvan sommige praktijken langdurig, 

ondersteund met coaching van de praktijkondersteuner, hulp bij het opstarten van spreekuren, 

dossieronderzoek, ondersteuning met ‘lege dossiers’ en advies en optimalisatie van de 

ketenzorgprogramma’s.  

POH-overleg 

Dit jaar hebben twee online POH-bijeenkomsten plaatsgevonden. Ruim twintig praktijkondersteuners 

namen deel aan deze bijeenkomsten. Het eerste POH-overleg had als thema het levenseindegesprek 

(ACP). Tijdens het tweede overleg heeft een geestelijke verzorger uitleg gegeven over wat geestelijk 

verzorgers en vrijwilligers van het Centrum voor Levensvragen2 kunnen betekenen voor patiënten die 

worstelen met belangrijke (levens)vragen of dilemma’s over het levenseinde. Deze dienstverlening kan 

de werklast van een POH-er verlichten. Daarnaast is er door de praktijkondersteuners gesproken over 

de huidige situatie bij hen in de praktijk over de coronacrisis. 

 

Praktijkbezoeken door projectleiders chronische zorg 

De twee huisartsenpraktijken die in 2019 met een intensief verbetertraject gestart zijn, hebben het 

traject met positief resultaat afgerond. In de maanden maart t/m juli zijn 42 huisartsenpraktijken 

bezocht in het kader van het jaarlijkse praktijkbezoek spiegelinformatie. Vanwege de corona uitbraak 

heeft een gedeelte van deze overleggen digitaal of telefonisch plaatsgevonden.  

 

  

 
2 https://www.centrumvoorlevensvragen-zhe.nl/voor-u 
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Koffer instructiematerialen  

Een ziekenhuis op Curaçao was geïnteresseerd in onze koffer met instructiematerialen longmedicatie. 

De koffer is naar hen opgestuurd en als blijk van dank hebben we een enthousiast filmpje ontvangen 

(https://youtu.be/amkhaZ3L0Sc). Na het succes van bovengenoemde koffer, zijn in oktober ook de 

nieuwe koffers instructiematerialen insuline bij diabetes uitgereikt aan de huisartsenpraktijken. 

 

Voetzorg en nierfunctie 

Begin van het jaar hebben we een aantal beoogde resultaten geformuleerd rondom voetzorg en 

nierinsufficiëntie. Voetonderzoek en bloed- en urineonderzoeken hebben dit jaar, vanwege de 

coronacrisis, niet of nauwelijks plaatsgevonden.  

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) 

Cohaesie, zorggroepen KIEK en Haringvliet trekken gezamenlijk op op het gebied van gecombineerde 

leefstijl interventie. In de tweede helft van 2020 is op Voorne-Putten Rozenburg gestart met de GLI 

volgens programma CooL. Het CooL-programma bestaat uit begeleiding van patiënten met 

overgewicht en er worden verschillende thema’s besproken, zoals beweging, voeding, maar ook 

slaapritueel en ontspanning. We hebben diëtisten en fysiotherapeuten benaderd voor eventuele 

deelname en zijn met VIP Calculus aan de slag geweest voor de inrichting van consultatie, registratie- 

en declaratieproces. Op dit moment hebben we in deze regio één GLI-coach, zij werkt ook samen met 

zorggroep Haringvliet.  

Geïntegreerde chronische zorg  

Er worden landelijke richtlijnen gevormd om de patiënten met één of meerdere chronische 

aandoeningen meer persoonsgerichte zorg te kunnen bieden, waarbij oog is voor alle chronische 

aandoeningen en niet enkele aandoeningen. We zijn een projectgroep gestart die dit thema gaat 

uitwerken. Er is gestart met het schrijven van een visie en doelen voor de aankomende periode.  

Longformularium Flakkees model  

Cohaesie is in 2019 gestart met een traject ‘transmurale longmedicatie’ samen met zorggroepen KIEK 

en Haringvliet. Het formularium en de werkwijze ‘Flakkees Model’ is door de huisartsen, de apothekers 

uit regio Voorne-Putten en de longartsen van omliggende ziekenhuizen (HVWBZ, SMC en Maasstad) 

omarmd.  

 

Het doel van het samenwerkingsproject is, door een betere afstemming tussen huisartsen, apothekers 

en longartsen in de regio op het gebied van longmedicatie voor patiënten met astma en COPD, tot een 

optimale match te komen tussen patiënt en toedieningsvorm. De implementatie houdt een introductie 

in een FTO-bijeenkomst in en daarna een instructietraining.  

 

In ons werkgebied zijn negen Farmacotherapeutische overleggen (FTO’s) actief. Inmiddels is het 

longformularium Flakkees Model in zes FTO’s geïmplementeerd. COVID-19 heeft gezorgd voor enige 

vertraging. De andere FTO’s hadden de voorkeur om de introductie en training fysiek te laten 

plaatsvinden.  
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Uit evaluaties van de instructietrainingen van het longformularium blijkt dat het Flakkees Model met 

enthousiasme is ontvangen en met name bij de voorschrijvers een bewustwording heeft gecreëerd 

dat inhalatie instructie een kunde is. 

 

Het Preferentiebeleid zorgverzekeraars kan een knelpunt worden en is van invloed op het 

longformularium. Met name voor de apothekers is het risico dat zij niet de juiste device aan de patiënt 

kunnen uitgeven. Zorggroepen KIEK, Haringvliet en Cohaesie hebben brieven gestuurd naar 

zorgverzekeraar CZ en ZK om onze zorg over het huidige preferentiebeleid longmedicatie op het 

longformularium te weerleggen. Ondergetekende waren o.a. (kader)huisartsen, longartsen, 

longverpleegkundig specialisten, kinderlongartsen, apothekers en vertegenwoordigers van de 

zorggroepen. 
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Ouderenzorg  

Gestructureerde ouderenzorg 

Praktijkbezoeken ouderenzorg  

Elf huisartsenpraktijken nemen deel aan de (pilot) gestructureerde ouderenzorg. De projectleiders 

ouderenzorg hebben aan het einde van het (pilot)jaar een gesprek gehouden met de praktijken over 

de stand van zaken. Van ieder gesprek is een verslag naar iedere deelnemer gestuurd met als 

hoofdpunten gestructureerde ouderenzorg; samenwerking binnen netwerk en E-Health (registratie 

HIS en VIPLive). De resultaten worden besproken binnen de werkgroep ouderenzorg, zodat we kunnen 

kijken op welke gebieden er eventueel ondersteuning geboden kan worden.  

 

De elf praktijken zijn:   

• Hellevoetsluis:  Helius MC; huisartsenpraktijk Hoogervorst, huisartsenpraktijk Barendrecht 

• Nissewaard:  Huisartsenpraktijk Muris, Koerts, Skalli-de Rooij (Herman Gorterhof), 

 huisartsenpraktijk City Plaza, huisartsenpraktijk Meijer, huisartsenpraktijk  

 De Oude Maas 

• Rozenburg:  huisartsenpraktijk Blankenburg 

• Pernis:  huisartsenpraktijk Begashaw (praktijkbezoek heeft nog niet plaatsgevonden). 

 

Oriënterend praktijkgesprek ouderenzorg  

Op verzoek van een aantal huisartsen, hebben de projectleiders ouderenzorg een oriënterend gesprek 

gehad met huisarts en POH van desbetreffende huisartsenpraktijk: huisartsenpraktijk Janssen; 

huisartsenpraktijk het Anker; huisartsenpraktijk Spreij en huisartsenpraktijk Luxemburg. Er is 

informatie uitgewisseld over de stand van zaken in de praktijk op het gebied van ouderenzorg en de 

ondersteuning die Cohaesie kan bieden om te starten met gestructureerde ouderenzorg. 

 

Documenten gestructureerde ouderenzorg en scholing 

De werkgroep ouderenzorg heeft alle ontwikkelde documenten herzien en bekeken in het licht van 

‘praktisch en gebruiksvriendelijk’. De documenten hebben betrekking op de onderdelen van 

gestructureerde ouderenzorg en bevatten maximaal twee pagina’s. De ontwikkelde informatiefolders 

en instructiekaarten zijn begin november gepubliceerd op de website. 

 

Scholing 

Kaderhuisarts ouderengeneeskunde Ümit Tas heeft dit jaar twee keer een (Ouderenzorgstart) scholing 

‘Aandacht voor de kwetsbare ouderen’ gegeven. Het laatste kwartaal heeft het eerste POH-overleg 

ouderenzorg plaatsgevonden met als thema Geestelijke Verzorging door Het Centrum van 

Levensvragen. De tweede bijeenkomst stond in het teken van het levenseinde gesprek met de patiënt. 

Dit is goed ontvangen en er is behoefte aan het delen van kennis en ervaringen. Verder is een 

scholingsplan opgesteld voor 2021. 
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Nieuwsbrief ouderenzorg 

In december is een speciale nieuwsbrief ouderenzorg verstuurd naar de huisartsenpraktijken met alle 

informatie die voor de praktijken relevant en beschikbaar is. Deze nieuwsbrief is terug te vinden op 

onze website.  

 

Ouderenzorg meegenomen in contract multidisciplinaire zorg 2021 Cohaesie - huisartsenpraktijk 

CZ heeft in het zorginkoopbeleid 2021 aangegeven dat de S3 Prestatie ouderenzorg vanaf 2021 via de 

zorggroep gecontracteerd wordt. In dit kader is ouderenzorg opgenomen in het contract 

multidisciplinaire zorg 2021 Cohaesie - huisartsenpraktijk. We hebben veel tijd besteed aan de 

inrichting in VIPLive om de financiering soepel te laten verlopen. In januari worden de 

huisartsenpraktijken verder geïnformeerd welke acties gedaan moeten worden in het HIS. 

Zorgpad Dementie  

Een multidisciplinair team heeft met coördinatie van een casemanager dementie een concept Zorgpad 

Dementie ontwikkeld. Op 1 maart is een pilot gestart met het ontwikkelde Zorgpad bij de huisartsen 

in Zuidland en de praktijk van kaderhuisarts ouderengeneeskunde Ümit Tas in Spijkenisse. Door COVID-

19 is de pilot iets anders verlopen. De casemanager dementie heeft telefonisch veel overleg gehad 

met de pilotpraktijken. Het gebruik van VIP hierbij is helaas niet mogelijk gebleken.  

 

De NHG standaard Dementie is vernieuwd. In het najaar is een multidisciplinaire scholing geweest over 

het Zorgpad dementie én een scholing over de nieuwe NHG standaard Dementie. 

Multidisciplinaire samenwerking en VIP Samenwerken 

Goede onderlinge communicatie is de basis voor goede samenwerking en hierdoor ook voor het 

leveren van de juiste zorg aan de patiënten. Van de praktijken zijn de samenwerkingspartners gevraagd 

om deze disciplines aan te laten sluiten en toe te voegen in VIP om de samenwerking (digitaal) nog 

verder te optimaliseren. We hebben met VIP afgesproken dat de online-instructietrainingen vanaf het 

laatste kwartaal 2020 alleen centraal georganiseerd worden, in plaats van op het niveau van het MDO. 

Bij het eerste MDO van een huisartsenpraktijk/multidisciplinair team rondom ouderenzorg, waarin VIP 

Samenwerken wordt gebruikt, is, indien gewenst, een afgevaardigde van VIP en Cohaesie aanwezig. 

De komende jaren wordt de aandacht vooral gericht op het communiceren via het Netwerk Informatie 

Systeem van VIP Calculus.  

 

Prestatie ouderenzorg ICT Tool  

Cohaesie heeft bij CZ de prestatie ouderenzorg ICT Tool op zorggroep aangevraagd vanaf het tweede 

kwartaal 2020. Dit is een S3 prestatie ter dekking van de ICT kosten specifiek voor ouderenzorg die 

Cohaesie maakt. Daarmee vervalt de aanvraag van deze prestatie ouderenzorg ICT Tool op individueel 

huisartsenniveau. De betreffende huisartsenpraktijken die meedoen aan MDO, zijn hiervoor benaderd 

door projectleider ouderenzorg.  
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Programma Ouderenzorg Voorne 

Inzet specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn 

Een van de thema’s binnen het programma Ouderenzorg Voorne is de inzet van de specialist 

ouderengeneeskunde (SO). Eind oktober is de pilot geweest. De pilot richtte zich op het betrekken van 

de SO bij de zorg rondom ouderen, waarbij overleg, consultatie en MDO de interventies zijn. Ook 

werden de toepassingen van VIP Samenwerken verkend, zoals consultatie, MDO, individueel zorgplan 

en de VIP app. Huisartsenpraktijk Hoogervorst is één van de twee huisartsenpraktijken die in deze pilot 

participeert.  

 

Begin november heeft de SO in een online kick-off aan de huisartsen en praktijkondersteuner 

ouderenzorg en een deel van de MDO-leden uitleg gegeven over het project en de pilot. Twee MDO’s 

worden geëvalueerd, waarin een aantal kwetsbare ouderen met complexe problematiek wordt 

besproken. In de tweede helft van november heeft het eerste MDO plaatsgevonden. Een van de 

projectleiders ouderenzorg was hier als toehoorder bij aanwezig. Binnen het MDO is afgesproken dat 

de SO en praktijkondersteuner ouderenzorg gezamenlijk een zorgplan of gezondheidsplan volgens VIP 

invullen in de VIP-omgeving alvorens de kwetsbare oudere patiënt op het MDO wordt besproken. 

 

Preventieve scan 

Binnen dit project wordt er gekeken of er een mogelijkheid is om de dubbelingen qua preventie uit de 

zorg te halen. Denk hierbij aan het signaleringshuisbezoek vanuit de gemeente, de 

Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) van WMO/MEE, de telefooncirkel vanuit het Service Bureau Ouderen 

(SBO) en de inventarisatie van kwetsbaarheid vanuit de huisartsenpraktijken. Er is een 

gecomprimeerde vragenlijst ontwikkeld. In 2021 wordt gestart met een pilot in Hellevoetsluis waarin 

de vrijwilligers van het signalerend huisbezoek gebruik gaan maken van deze vragenlijst. Voor de 

huisartsenpraktijken is in deze vragenlijst onder andere het startdocument TraZAG meegenomen. De 

gegevens van de vragenlijst worden op een veilige manier met de praktijken gedeeld. De 

mogelijkheden om dit via VIPLive te doen zijn nog in ontwikkeling. 

 

Integraal netwerk 

Met dit project willen we de contacten tussen de medische zorg en het sociale domein in kaart 

brengen. Verder wordt de mogelijkheid onderzocht om een centraal punt voor het sociale domein te 

creëren, zodat de huisartsenpraktijken hiernaar kunnen verwijzen en gekeken wordt welke 

ondersteuning het beste is voor de cliënt/patiënt. De cliëntondersteuning wordt hierin als spilfunctie 

gezien. 

Huisartsenprogramma ouderenzorg (Rotterdam) 

De werkgroep ouderen van de RHC heeft de ambitie de integrale zorg voor (kwetsbare) ouderen in en 

vanuit de huisartsenpraktijk te verbeteren. Voor de zomer is gestart met het huisartsenprogramma 

ouderenzorg. Het programma geeft invulling aan de zorg voor kwetsbare ouderen en volgt daarbij de 

zes stappen van het landelijk programma ‘Beter Oud’.  
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Het programma bevat de volgende onderdelen: 

• Kwalitatief deel: ophalen van best-practices en informatie over hoe ouderenzorg loopt in de 

praktijk bij verschillende huisartsen door interviews van vijftien huisartsenpraktijken. 

Huisartsenpraktijk Huijsman participeert in dit kwalitatief deel.  

• Kwantitatief deel: ophalen van en een enquête bij vijftig huisartsenpraktijken.  

• Focus op vijf thema’s: ICT, financiën, menskracht (rollen en taken), scholing en MDO.  

Deze onderdelen zijn vooral gericht op inventariseren en (door)ontwikkelen. Het streven is om in 2021 

over te gaan tot implementatie bij de huisartsenpraktijken in de Rotterdamse regio. Cohaesie 

participeert actief in de projectgroep.  
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Huisartsenbedden  

Buurtzorgpension Spijkenisse 

COVID-19 heeft het afgelopen jaar ook zijn weerslag 

gehad op het Buurtzorgpension. Dit is terug te zien in het 

aantal opnames. Het aantal opnames is teruggelopen 

tijdens de eerste en tweede golf. De afdeling is het laatste 

kwartaal tijdelijk gesloten geweest veel zieke 

medewerkers. Het Buurtzorgpension heeft 38 bedden 

verspreid over 30 kamers, waarvan acht 

tweepersoonskamers. De tweepersoonskamers mogen 

tijdens de COVID-19 niet volledig bezet zijn, tenzij het 

echtparen betreft. 

 

Zowel vanuit het Buurtzorgpension als vanuit de eerstelijn horen we positieve berichten over de 

samenwerking met de huisartsen. De vier waarnemende huisartsen hebben in de zomer aangegeven 

hun waarneming te blijven voortzetten voor onbepaalde tijd. In de cijfers zien we terug dat de meeste 

verwijzingen vanuit Spijkenisse komen en meer bekendheid onder huisartsen op het eiland gewenst 

is. In samenwerking met Buurtzorg is afgestemd om maandelijks in de nieuwsbrief van Cohaesie, welke 

ook onder de huisartsen van KIEK wordt verspreid, belangrijke berichtgeving op te nemen en het 

zodoende onder de aandacht te blijven brengen.  

 

Ondertussen wordt er ook samengewerkt tussen SMC en het Buurtzorgpension. De specialisten weten 

het Buurtzorgpension goed te vinden en worden regelmatig consult gevraagd. Er hebben tevens 

gesprekken plaats gevonden met diverse vakgroepen zoals cardiologie, longgeneeskunde en geriatrie 

om de zorg aan de patiënten in het Buurtzorgpension te verbeteren. Daarnaast is er gestart met een 

dagelijkse ronde vanuit het Buurtzorgpension naar de HAP bij aanvang van de dienst, zodat er op de 

HAP bekend is hoeveel vrije bedden het pension heeft.  

 

Gezien de unieke samenwerking met al deze partijen is in het eerste kwartaal 2020 gestart met het 

onderzoeken van mogelijkheden voor dataverzameling. Inmiddels is er een set van data samengesteld 

en wordt deze digitaal vastgelegd voor wetenschappelijk onderzoek in 2021-2022 en het publiceren 

van een artikel.  

Huisartsenbedden Hoogvliet en Pernis 

Na een aantal jaren van verschillende oriënterende gesprekken met VVT-organisaties zijn de 

huisartsenbedden in Hoogvliet en Pernis een feit geworden. De pilot is tot stand gekomen met 

ondersteuning vanuit Cohaesie in opdracht van de HAGRO Hoogvliet/Pernis. Cohaesie heeft de rol van 

projectleider op zich genomen. De pilot is in 2016 aangevraagd als een S3 segment door de HAGRO 

Hoogvliet/Pernis bij Zorgverzekeraar Zilverenkruis (ZK). ZK heeft in het derde kwartaal 2020 het 

contract voor ELV-LC-huisartsenbedden getekend met Leliezorg. Zorgverzekeraars CZ en Menzis zijn 

hierin gevolgd. VGZ is niet gevolgd. Dat betekent dat de patiënten die bij laatstgenoemde verzekerd 

zijn, niet geplaatst kunnen worden op deze huisartsenbedden.  
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Vanaf 1 oktober 2020 is de pilot huisartsenbedden Hoogvliet in verpleeghuis Siloam3 gestart. Er zijn 

twee huisartsenbedden gerealiseerd voor de HAGRO Hoogvliet/Pernis. De huisartsenbedden is een 

eerstelijns laag complex verblijfsmogelijkheid waarbij de huisarts de regie heeft en de opnameduur 

maximaal zes weken is. De huisarts blijft de hoofdbehandelaar. Het verblijf van de huisartsenbedden 

in Siloam is erop gericht om samen met de patiënt te zorgen dat deze snel weer naar huis kunnen. 

Voor aanmelding en vragen kunnen de huisartsen van de HAGRO Hoogvliet/Pernis contact opnemen 

met Lelie zorggroep. Voor de HAGRO Hoogvliet/Pernis is een bijeenkomst in samenwerking met 

Leliezorg georganiseerd waarin zij zijn geïnformeerd over de huisartsenbedden. Op de website van 

Cohaesie staat het telefoonnummer voor het aanmelden en de in- en exclusiecriteria . 

 

De bezetting van de huisartsenbedden heeft een langzame start, hierdoor werd de 65% bezetting niet 

behaald. Na evaluatie met de huisartsen is gebleken dat weinig patiënten zich melden bij de huisarts 

door de coronacrisis, patiënten die zich gemeld hadden, voldeden niet aan de criteria of huisartsen 

nog moeten wennen dat er bedden beschikbaar zijn.  

 

In gezamenlijkheid met de huisartsen is besloten de bedden op beschikbaarheid aan te bieden en niet 

meer op basis van reservering. Sinds de laatste twee weken van december zijn er twee opnames. De 

evaluatie van deze opnames wordt na ontslag vastgelegd. De pilot wordt elke zes weken met de 

afgevaardigde huisarts van de HAGRO Hoogvliet/Pernis en de manager van Leliezorg geëvalueerd met 

de projectleider van Cohaesie. Projectleider van Cohaesie rapporteert aan directie en aan zorginkoper 

van Zilveren Kruis. 

  

 
3 Nieuwsbericht Cohaesie 24 september 2020. 

https://www.cohaesie.nl/nieuws/huisartsenbedden-hoogvliet-pernis-in-siloam/
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Geestelijke gezondheidszorg  

Op 26 mei 2020 hebben vijftien organisaties ‘de taskforce GGZ Zuid-Hollandse-Eilanden’ digitaal een 

intentieovereenkomst getekend om te zorgen dat mensen met psychische problematiek sneller de 

juiste hulp op de juiste plaats krijgen in de regio Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE). Op sommige thema’s 

wordt aansluiting gezocht bij de taskforce in Rotterdam. In deze zogenaamde taskforce wachttijden 

GGZ ZHE participeren (huisartsen)zorggroepen, gemeenten, GGZ-organisaties en zorgverzekeraar.  

 

Afgelopen jaar heeft vooral in het teken van elkaar (digitaal) (weer) ontmoeten en met elkaar in 

gesprek gaan. Het resultaat hiervan is dat we de wachttijdenproblematiek gezamenlijk onderkennen 

en als betrokken organisaties de meerwaarde zien gezamenlijk op te trekken, zodat mensen met een 

psychische problematiek daadwerkelijk de juiste zorg op de juiste plek krijgen, Met elkaar in gesprek 

gaan en blijven als organisaties is relevant. Hetzelfde geldt ook elkaar als professionals in wijk en regio 

weten te vinden. We denken dat de meerwaarde op het gebied van samenwerking vooral zit in 

laagdrempelige consultatie en zoveel mogelijk vaste aanspreekpunten, gezamenlijke 

casuïstiekbesprekingen en scholing.  

 

De komende jaren ligt de aandacht op verbinding binnen de wijk en de regio. De POH GGZ volwassenen 

en POH GGZ jeugd als belangrijke verbinder. We willen ons richten op het elkaar kennen op het 

persoonlijk en organisatieniveau, waarbij we gezamenlijk praktische afspraken maken over 

consultatie, verwijzing en multidisciplinaire casuïstiek bespreking en/of scholing. 

 
In de taskforce wachttijden GGZ ZHE participeren de volgende organisaties: (huisartsen)zorggroepen 

Cohaesie, KIEK, Haringvliet, Hoeksewaard; gemeenten Nissewaard, Hellevoetsluis, Brielle, Westvoorne, 

Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard; GGZ-organisaties Parnassia Groep (waaronder de 

zorgmerken Antes, Indigo en Youz) en de FortaGroep; Zorgverzekeraar CZ. GGZ Delfland is later in het 

jaar aangehaakt. 

 

In het gezamenlijk programmaplan staan zeven 

thema’s beschreven, waar we mee aan de slag 

willen gaan. Deze thema’s komen overeen met 

de speerpunten van Cohaesie voor 2019-2020. 

De vraag die we ons hebben gesteld is: Hoe 

kunnen we deze thema’s met z’n allen op een 

‘slimme’ oppakken. We hebben gekozen om te 

starten met een tweetal thema’s. Voor ieder 

thema is een aparte regionale werkgroep.  

  

Thema’s taskforce GGZ ZHE 

1. Laagdrempelig(e) overleg/consultatie psychiater 

2. Inzet POH GGZ Jeugd/Jeugdprofessional in 

huisartsenpraktijk 

3. Multidisciplinaire scholing en kennisuitwisseling 

huisartsen en POH GGZ 

4. Heen- en terugverwijzing én warme overdracht 

5. Visieplan E-Health 

6. Intake volwassenen 

7. Focus op behandelduur 
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Thema laagdrempelig(e) overleg/consultatie psychiater 
De zorggroepen en GGZ-organisaties zijn gezamenlijk gestart met het thema laagdrempelig(e) 

overleg/consultatie psychiater. Een algemeen geluid bij huisartsen was dat zij niet meer wisten bij wie 

ze waarvoor terecht konden voor overleg of consultatie: organisaties die van naam veranderen, 

fuseren etc. Daarnaast werd vanuit de huisartsen aangeven dat het niet altijd even helder was hoe te 

overleggen, consulteren en te verwijzen. De GGZ-organisaties gaven aan dat bepaalde informatie de 

huisartsen minder goed bereikt. In twee sessies is het aanbod aan consultatiemogelijkheden van de 

deelnemende GGZ-organisaties besproken binnen de werkgroep. Daarna is een online sessie 

georganiseerd met zorgprofessionals. Zeven huisartsen, vijf POH GGZ, klinisch psycholoog, 

psychiatrisch verpleegkundige en managers van de GGZ-organisaties namen deel. Er werd een casus 

ingebracht en Indigo, Antes, GGZ Delfland en FortaGroep hebben de aanwezigen geïnformeerd over 

de consultatiemogelijkheden van de organisaties.  

 

De deelnemers geven aan dat dit overleg een goede eerste stap is. “Positief om te zien dat ‘de GGZ’ 

zich zichtbaarder en beter toegankelijk aan het organiseren is”. Tevens is gewenst om acute GGZ-zorg 

beter op de kaart te zetten. Alle deelnemers hebben behoefte aan meer verbinding. 

In de eerste helft 2021 worden kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd, bij voorkeur op Hagro-

niveau, tussen huisartsen, praktijkondersteuners GGZ en wijkgerichte GGZ teams van Antes.  

Thema inzet POH GGZ Jeugd en jeugdprofessional GGZ 
Regio Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee 

De gemeenten en zorggroepen op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee trekken gezamenlijk op bij 

het thema inzet POH GGZ Jeugd. In Nissewaard loopt de pilot POH-GGZ Jeugd drie jaar en zijn bijna 

alle huisartsenpraktijken voorzien van een POH-GGZ Jeugd. Hellevoetsluis heeft een pilot lopen bij 

twee huisartsenpraktijken (aangesloten bij zorggroep Haringvliet). De andere praktijken in 

Hellevoetsluis hebben in het laatste kwartaal van 2020 in een afzonderlijk gesprek met de gemeente, 

waarbij tevens iemand van de zorggroep aanwezig was, laten weten geïnteresseerd te zijn in POH GGZ 

Jeugd. In Westvoorne staat de inzet POH GGZ Jeugd on hold en in Brielle wordt mogelijk gestart in 

2021. Op regionaal niveau zijn de gemeenten en zorggroepen op Voorne Putten Goeree-Overflakkee 

met elkaar in gesprek om te komen tot een gezamenlijk regioplan POH GGZ Jeugd.  

 

Afgelopen jaar stond voornamelijk in het teken van elkaar leren kennen. Naast de inzet van een POH 

GGZ Jeugd, lag en ligt de focus in het gesprek steeds meer op het belang van een lerend netwerk 

waarbij ondersteuning en zorg voor mensen met psychische problematiek samenkomt. Bepaalde 

overleggen zijn ook gebruikt om meer kennis te verkrijgen over de organisatie, bijvoorbeeld de 

financiering van de huisartsenpraktijk en voorbeelden uit andere regio’s.  

 

  



 

Pagina 18 van 32 

Eind november is een bijeenkomst, de zogenaamde overlegtafel POH GGZ Jeugd in Nissewaard, 

georganiseerd met huisartsen en POH GGZ met als doel kennismaking en kennis en ervaringen 

uitwisselen. De aanwezigen hebben aangegeven dat de POH GGZ jeugd een echte meerwaarde is in 

de huisartsenpraktijken en dat vrijwel alle huisartsen alle jeugdigen doorsturen naar de POH GGZ Jeugd 

in hun praktijk. De POH-GGZ Jeugd heeft de tijd en expertise om de hulpvragen van de jeugdigen en 

hun ouders/verzorgers goed in beeld te brengen en te overleggen met andere partijen in het netwerk 

voor een passend aanbod in ondersteuning. Alleen bij acute gevallen (zoals bij suïcide) of wanneer de 

POH-GGZ jeugd niet aanwezig is, doet de huisarts zelf nog de verwijzing naar jeugdhulp.  

 

Regio Hoogvliet, Hoogvliet en Pernis 

Voor de stadsdelen van Rotterdam volgen we de ontwikkelingen van de taskforce of regionale 

overlegtafel GGZ Rotterdam en hebben we contact met de beleidsadviseur Gemeente Rotterdam. In 

Rozenburg is in 2020 een praktijkondersteuner aangetrokken, die zich richt op Jeugd en Gezin. Een 

aantal praktijken in Hoogvliet en Pernis hebben een POH Jeugd en Gezin zonder betrokkenheid vanuit 

de gemeente.  
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Werkdruk en arbeidsmarkt  

HR-ondersteuning 

Gezien de toenemende werkdruk en arbeidskrapte in de huisartsenzorg, ontzorgen we de huisarts 

graag door het aanbieden van HR-ondersteuning. 

 

Cohaesie-Robin 

Vanuit PRO Groep is een nieuw concept ontwikkeld dat ‘Robin’ heet. Dit nieuwe concept is ontwikkeld 

door PRO Groep om huisartsen te ondersteunen in het arbeidsmarktvraagstuk, in nauwe 

samenwerking met huisartsenorganisaties. De huisartspraktijken kunnen hiermee worden ontzorgd 

bij het inzetten, ontwikkelen, werven, opleiden en doorstromen van medewerkers in de 

huisartspraktijk. De eerste helft van dit jaar hebben we dit initiatief verkend met een aantal 

omliggende zorggroepen.  

 

Op 4 november 2020 is het contract tussen Robin en zorggroepen Cohaesie, Hoeksewaard Haringvliet 

ondertekend4. We zijn per 15 november 2020 een samenwerking aangegaan voor de onderdelen die 

vallen onder ‘Robin in de regio’. Gedurende het komende jaar vindt tussentijdse evaluatie plaats en na 

een jaar besluiten we om al dan niet met elkaar door te gaan.  

 

Eén van de onderdelen van Robin is het Regionaal Online Opleidingsplatform. Dit platform is begin 

december 2020 gelanceerd. Alle huisartsenpraktijken die zich hebben opgegeven voor een account, 

hebben toegang gekregen tot dit online platform. Op het platform kunnen alle medewerkers van de 

praktijken gebruik maken van diverse online trainingen en zich inschrijven voor externe trainingen bij 

bijvoorbeeld de NVDA.  

 

Binnenkort lanceren we vanuit Cohaesie en Robin het Regionaal Stagepunt. De voorbereidingen voor 

een zij-instroomtraject voor doktersassistenten worden eveneens getroffen. Aangezien het een eerste 

jaar betreft voor Cohaesie en voor Robin, hebben we een tweejaarlijkse evaluatie vastgelegd in de 

overeenkomst die we met elkaar hebben.   

 

Vacatures in de praktijken 

Een onderdeel van onze HR-ondersteuning is het ondersteunen bij het vervullen van openstaande 

vacatures. Hier is afgelopen op in gezet en een aanbod is gecreëerd. Naast de oriëntatie en 

implementatie van Robin, zijn er verkennende gesprekken geweest met meerdere aanbieders van 

detachering of werving & selectie en heeft Cohaesie nu een aanbod voor ondersteuning bij vacatures  

 

Vanaf april zijn er tien vacatures geplaatst op onze website, LinkedIn en eventueel Indeed.nl. Daarnaast 

heeft één succesvolle match plaats gevonden tussen een praktijk en een kandidaat uit het netwerk van 

Cohaesie. Dit is verlopen zonder vacature. Verder is dit jaar twee maal door Cohaesie detachering 

ingeschakeld via Huisartsenhulp en één maal via Robin (langdurige detachering). 

 
4 Robin is een alternatieve invulling van de Flexpool Zuid-Hollandse Eilande (ZHE). De Flexpool ZHE is vanuit PRO 

Groep per 1 juli 2020 beëindigd. 
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Er werd regelmatig gevraagd of Cohaesie nog iemand in portefeuille heeft die beschikbaar is. Hierdoor 

is besloten tevens gelegenheid te geven voor ‘open sollicitaties’ op onze website. Kandidaten kunnen 

hier aangegeven dat zij zoekend zijn en interesse hebben bij het vrijkomen van vacatures. Omdat er 

regelmatig vraag is vanuit praktijken naar het op korte termijn en tijdelijk inzetten van personeel, 

bieden we nu ook de mogelijkheid voor medewerkers uit de huisartsenpraktijken om zich bij ons te 

melden als zij interesse hebben om extra uren te werken.  

Faciliteren inzet praktijkmanagers 

In het voorjaar is gestart met een verkenning van de mogelijkheden om praktijkmanagers in te zetten, 

door in gesprek te gaan met andere zorggroepen die een praktijkmanager inzetten en 

ervaringsdeskundigen. Vervolgens is in maart 2020 aan het bestuur een startnotitie voorgelegd met 

daarin een onderzoek naar de inzet bij andere zorggroepen. In juni 2020 is een behoeftepeiling 

uitgevoerd onder alle aangesloten Cohaesie praktijken. Op basis van een behoeftepeiling 

Praktijkmanagement die vanuit Cohaesie in juni/juli is uitgevoerd, hebben veertien 

huisartsenpraktijken aangegeven interesse te hebben in een praktijkmanager vanuit Cohaesie.  Om 

van start te kunnen gaan met de inzet van praktijkmanagers in de praktijken en deze in te kunnen 

zetten vanuit Cohaesie is meer nodig dan vooraf gedacht.  

 

In het laatste kwartaal van 2020 zijn de voorwaarden die CZ stelt gewijzigd voor 2021 en 2022. Vanuit 

CZ wordt ingezet op wijkmanagement en daarin wordt van de praktijkmanagers veel verwacht. Dit zien 

we terug in de vergoedingen die CZ biedt. Gezien deze ontwikkelingen hebben we ervoor gekozen om 

ons profiel voor praktijkmanager aan te passen. 

 

De wijze van inzet van praktijkmanagers vanuit Cohaesie heeft invloed op de financiering en het 

beschikbare budget. Cohaesie gaat de inzet van praktijkmanagers volledig vergoeden vanuit de 

prestatie praktijkmanagement. Er komt een overeenkomst tussen de praktijken en Cohaesie. Hieruit 

komt naar voren dat er nog enkele zaken zoals o.a. aansprakelijkheid en financiële afhandeling moeten 

worden vastgelegd alvorens er gestart kan worden met de werving en selectie van kandidaten.  

 

Tot slot kan de prestatie praktijkmanagement pas worden aangevraagd als bekend is welke praktijken 

er definitief mee gaan doen. Er zijn al veertien praktijkmanagers werkzaam in de Cohaesie-praktijken. 
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E-Health 

Samenwerking zorggroepen op het gebied van digitalisering 

Voor de regio Hoogvliet en Pernis participeert Cohaesie in de ICT Huisartsenraad Rotterdam. Vanuit 

deze raad is een ICT regioplan opgesteld. Dit plan wordt, met goedkeuring van Zilveren Kruis, verder 

uitgewerkt. In het plan zijn vier onderdelen opgenomen: ICT in de praktijk, intercollegiale 

gegevensuitwisseling (informatie-uitwisseling), digitale zorg met de patiënt en datamanagement. Om 

te voorkomen dat er verschillen ontstaan tussen onze regio’s, heeft Cohaesie ook ingezet op een plan 

voor Voorne Putten. Na verkennende gesprekken in het najaar zijn de zorggroepen KIEK, Haringvliet. 

Hoeksewaard en Ridderkerk, op het thema digitalisering en ICT gaan samenwerken. In 2021 wordt, de 

visie verder uitgewerkt en wordt, na overleg met zorgverzekeraar CZ, in dit werkgebied gestart met de 

ICT praktijkscan.  

Meekijkconsult  

Meedenkconsult Voorne Putten, Goeree-Overflakkee 

In maart hebben we ingestemd met het verzoek van Het van Weel-Bethesda Ziekenhuis (CuraMare) 

om mee te doen met de uitrol van het concept meedenkconsult via VIPLive. CuraMare en zorggroep 

Haringvliet hadden gezamenlijk een pilot meedenkconsultatie uitgevoerd tussen huisartsen en 

cardiologen. Na het succes van deze pilot is besloten het meedenkconsult uit te rollen voor alle 

vakgroepen van het ziekenhuis. Cohaesie is gevraagd om na de pilot ook te participeren. 

 

Er is een gezamenlijke projectgroep gevormd met daarin een vertegenwoordiging van Cohaesie, 

zorggroep Haringvliet, Spijkenisse Medisch Centrum en CuraMare. Vanuit Cohaesie vinden we het van 

groot belang dat beide ziekenhuizen het project gelijktijdig oppakken. Spijkenisse Medisch Centrum is 

immers ook een belangrijke samenwerkingspartner voor onze huisartsen.  

 

Om het project op bestuurlijk niveau af te stemmen is in september een stuurgroep gevormd. Vanuit 

hen is aangegeven dat participatie in de projectorganisatie vanuit de huisartsen en medisch 

specialisten noodzakelijk was om het project te starten. Dit heeft er mede toe geleid dat de start enige 

vertraging heeft opgelopen alsmede interne besluitvorming binnen de betrokken organisaties én het 

uitblijven van financiering vanuit CZ. Het streven is om in het voorjaar 2021 het meedenkconsult te 

starten.  

 

Meekijkconsultatie Hoogvliet  

In Hoogvliet vonden reeds fysieke meekijkconsulten plaats op locatie Oude Wal met de dermatologie 

van de Roosevelt Kliniek die hier gevestigd is. Deze fysieke meekijkconsulten zijn door de COVID-19 in 

2020 niet voortgezet.  

 

Op locatie De Stelle zijn de fysieke meekijkconsulten met de dermatologie van het Franciscus Gasthuis 

& Vlietland beëindigd vanaf het najaar van 2019. De vakgroep dermatologie had een buitenpoli op 

locatie De Stelle. Helaas is deze er niet meer, waardoor de fysieke consulten minder makkelijk te 

organiseren zijn.  
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Het is moeilijk om voldoende volume te hebben om de specialist vanuit het ziekenhuis te laten komen 

voor een fysiek meekijkconsult. Dit is alleen rendabel als de patiëntengroep groot genoeg is.  

 

Digitale meekijkconsulten zijn dit jaar nauwelijks gerealiseerd. Dit heeft voornamelijk te maken met 

de financiering. Het contract voor meekijkconsultatie dat we in deze regio hebben met Zilveren Kruis 

is niet gevolgd door CZ, DSW en Menzis. Dit is gecommuniceerd aan de huisartsen en heeft er toe 

geleid dat ongeveer de helft van de uitgevoerde meekijkconsulten in 2019 niet zijn vergoed.  

 

Vanuit de Rotterdamse Huisartsen Coalitie is gewerkt aan de doorontwikkeling van het meekijkconsult 

in regio Rotterdam. Er is een aparte werkgroep voor het meekijkconsult. We participeren en volgen de 

ontwikkelingen. Er is tevens regelmatig overleg geweest met de andere participerende 

huisartsenorganisaties. Vanwege het uitblijven van financiering van drie zorgverzekeraars, hebben we 

in 2020 het meekijkconsult in de regio Hoogvliet/Pernis niet gepromoot. Immers, niet alle consulten 

worden vergoed. In 2021 nemen we dit opnieuw onder de loep en beraden we ons op te ondernemen 

stappen om dit project al dan niet te vervolgen.  

OPEN: Online patiëntinzage 

Een onderdeel van OPEN is het realiseren van de technische ontsluitingen door de HIS-leveranciers 

voor het ontwikkelen van online dossierinzage. Hiervoor moest iedere praktijk een offerte 

ondertekenen met de HIS leverancier. Vanuit de regiocoalitie hebben we hiervoor regionale afspraken 

gemaakt. In de eerste helft van 2020 heeft iedere deelnemende huisartsenpraktijk ondertekend). 

 

De HIS-leverancier heeft de verantwoordelijkheid om dossierinzage vanuit de techniek te realiseren. 

Alle leveranciers hebben aan deze vereiste voldaan. Tevens hebben de deelnemende 

huisartsenpraktijken de bijbehorende e-learning gevolgd (minimaal één huisarts, één POH, één 

assistente en de praktijkmanager). De doelstelling was dat per 31 december 2020 alle praktijken 

patiënten online inzage in het dossier zouden geven. Op een aantal huisartsenpraktijken na is de 

doelstelling gerealiseerd. Reden voor de vertraging had betrekking op een probleem bij de 

performance van één van de HIS leveranciers. De focus in 2021 gaat vooral liggen op het ondersteunen 

van praktijken bij de verdere implementatie.  

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)  

In december 2019 heeft er een versnellingskamer plaats gevonden onder begeleiding van Actiz, met 

CuraMare, Spijkenisse Medisch Centrum, Cohaesie en zorggroep Haringvliet. Het doel was om te 

komen tot een gezamenlijke visie op de inzet van een PGO op de Zuid-Hollandse Eilanden, inzicht in 

de mogelijke subsidies en een afgestemd en samenhangend plan om deze beweging naar realiteit te 

brengen. In het vervolg daarop is een plan van aanpak opgesteld, tevens om te komen tot een 

subsidieaanvraag. Het bestuur van Cohaesie heeft dit plan goed gekeurd. Echter regionaal is 

gezamenlijk besloten om nu niet met prioriteit in te zetten wegens prille landelijke ontwikkelingen. 
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Beeldbellen WeSeeDo 

Bij de uitbraak van COVID-19 heeft Cohaesie haar leden aangeboden om tot 1 juni 2020 gratis gebruik 

te kunnen maken van beeldbellen via WeSeeDo. Dit initiatief werd erg gewaardeerd door de 

huisartsen. Vijftien huisartspraktijken hebben tijdens de eerste coronagolf van dit aanbod gebruik 

gemaakt. Het aanbod is verlengd tot en met 31 december. Uiteindelijk hebben zes praktijken het 

beeldbellen verlengd. Beeldbellen van WeSeeDo is bruikbaar voor alle patiënten in de praktijk. VIPLive 

gaat beeldbellen aanbieden voor de chronisch zieken. Bekeken moet worden op welke wijze het 

aanbod van beeldbellen het beste geïntegreerd kan worden in de huisartsenpraktijk.  
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Kwaliteit en scholing  

Breed scholingsprogramma, waar mogelijk multidisciplinair 

Er is een scholingsplan opgesteld, met een overzicht van scholingen en gedeeld met de 

huisartsenpraktijken. Het streven is om het grootste gedeelte van de scholingen een jaar vooruit te 

plannen, met ruimte voor ad hoc scholingen. Het overzicht van scholingen staat op de website.  

 

De wijze van inschrijving via de website voor de verschillende scholingen is verbeterd en de 

inschrijfsnelheid van deelnemers is beter. Actuele wijzigingen (aanvullingen op het scholingsaanbod of 

verplaatsing) zijn op de website direct inzichtelijk. Daarbij zijn steeds meer scholingen geaccrediteerd 

door Cohaesie zelf.  

 

Er is een start gemaakt met scholingen voor OPEN, een doorlopende reeks van VIP webinars en de 

nazomerbijeenkomst is online opgezet. Verder zijn er diverse vakinhoudelijke scholingen geweest die, 

in tegenstelling tot voorgaande jaren, ook in de zomervakantieperiode zijn aangeboden. Ook heeft in 

samenwerking met Spijkenisse Medisch Centrum en Het van Weel-Bethesda Ziekenhuis een tweetal 

symposia over longgeneeskunde plaatsgevonden en hebben we samen met de casemanager dementie 

en onze kaderhuisarts ouderengeneeskunde een scholing georganiseerd over ons regionale zorgpad 

dementie en de landelijke zorgstandaard dementie, waarbij ook de specialist ouderengeneeskunde en 

wijkverpleegkundigen zijn uitgenodigd.  

 

Een totaal overzicht van de scholingen van 2020 is te vinden in de bijlage. Persoonsgerichte zorg loopt 

als een rode draad door onze scholingen. In iedere scholing is de nadruk gelegd op het kijken naar de 

patiënt vanuit een persoonsgerichte benadering en niet vanuit het ziektebeeld. 

Overgang naar digitaal 

Tijdens het begin van COVID-19 hebben we een aantal fysieke scholingen moeten annuleren of 

uitstellen. Bij sommige scholingsbijeenkomsten was het mogelijk om het digitaal te organiseren of 

instructie op afstand te geven als deel van de training. Andere scholingen lenen zich daar minder voor, 

zoals scholingen waarbij het gaat om vaardigheden zoals het uitvoeren van een enkel-arm index, 

tensiemetingen of belevingsgerichte trainingen. Met diverse samenwerkingspartners zijn initiatieven 

ontplooid om scholingen online aan te bieden.  

 

In het tweede kwartaal zijn we gestart met webbased en tevens geaccrediteerde scholingen en is 

digitaal gecontinueerd. We hebben vanaf april 2020 36 scholingen online georganiseerd en 

deelnemers zijn erg positief over deze wijze van scholing. Geen reistijd, een betere werk-privébalans 

en de mogelijkheid om last-minute toch nog aan te sluiten hebben er voor gezorgd dat het principe 

van online scholingen enthousiast is ontvangen en er naast meer deelnemers, ook andere deelnemers 

dan gewoonlijk aansloten. Bijkomend voordeel was een snel groeiende groep gebruikers die hun hand 

niet meer omdraait voor verschillende online tools zoals MS Teams, Zoom en GoToMeeting. Dit geeft 

interessante mogelijkheden voor de toekomst.  
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Online nazomerbijeenkomst  

De eerste online nazomerbijeenkomst was een succes en vond plaats in oktober. De ruim zeventig 

deelnemers startten in een plenair gedeelte waar Machteld Huber uitvoerig heeft gesproken over de 

ontwikkeling van het concept ‘positieve gezondheid’. Na deze lezing zijn de deelnemers bij de 

workshop van hun keuze ingecheckt. Onder het genot van hun ‘thuiswerkpakketje’, een pakketje met 

een hapje en drankje, persoonlijk afgeleverd bij alle praktijken, hadden de deelnemers de keuze uit 

acht workshops, waarvan zij er twee naar keuze hebben kunnen volgen. Deze bijeenkomst is heel 

positief beleefd, hoewel het wel wat meer interactief mag. Er zijn zelfs ideeën voor nascholingen 

gegeven. De feedback nemen we mee in de organisatie voor de bijeenkomst 2021.  
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Communicatie  

We willen zichtbaar zijn als samenhangende en aanspreekbare eerstelijn. Communicatie is hierbij van 

belang. Afgelopen jaar is hier met de uitbreiding van het aantal uren van de communicatieadviseur 

extra aandacht voor geweest, zoals een nieuwe website, een nieuwe huisstijl en het ontwikkelen van 

een strategisch communicatieplan, waarvan de verschillende onderdelen in 2021 worden opgepakt.  

Digitaal informeren naar onze huisartsen e.a. 

Nieuwsbrief en nieuwsflits 

Op iedere laatste donderdag van de maand brengt Cohaesie een nieuwsbrief uit met de meest recente 

ontwikkelingen binnen projecten en overkoepelende informatie die van belang is voor de aangesloten 

huisartsenpraktijken. In totaal zijn twaalf algemene nieuwsbrieven gepubliceerd en twee specials 

(OPEN en ouderenzorg). Vanaf de start van COVID-19 is een aantal corona-nieuwsflitsen verzonden. 

Deze nieuwsflitsen waren bedoeld ter ondersteuning voor de praktijken en bevatten adviezen, zoals 

de tips en tricks en mogelijkheden over vooral de chronische zorg in corona tijd. 

 

Een frisse website 

Eind mei is onze nieuwe website opgeleverd. Het is een overzichtelijke, duidelijke en informatieve 

website geworden. De website is primair bedoeld voor onze huisartsenpraktijken. Maar we staan open 

voor anderen om de geplaatste documenten in te zien en eventueel te gebruiken voor hun eigen 

organisatie. Huisartsen en medewerkers hebben een unieke inlogcode ontvangen om daarmee 

toegang te hebben tot het besloten scholingsgedeelte. Hier kunnen zij hun inschrijvingen en historie 

van scholingen inzien.  

 

Naast de nieuwsbrief zijn de verschillende nieuwsitems afzonderlijk te zien. Uiteindelijk willen we naar 

een website toe die gevuld staat met informatie voor onze huisartsenpraktijken, de patiënten en onze 

samenwerkingspartners. Het afgelopen jaar is volop aandacht geweest voor de basis, zoals het 

customer relationship management (CRM). Met de komst van deze nieuwe website hebben we 

besloten om de hosting bij de webbouwer onder te brengen.  

 

LinkedIn 

Het Cohaesie LinkedIn5 profiel kent vanaf januari een maandelijkse, lichte toename. LinkedIn is een 

zakelijk communicatiemiddel en draagt bij aan de zichtbaarheid van Cohaesie. Met 224 volgers op dit 

moment, is echt nog een verbeterslag te maken. Er is een merkbare toename van volgers na het 

plaatsen van artikelen. 

PR jaarverslag 

Ook dit jaar is ons jaarverslag 2019 is eind mei op papier en digitaal verzonden naar ongeveer 800 

belanghebbenden. Het jaarverslag bevat niet alleen een korte terugblik. We willen hiermee vooral 

onze partners informeren over waar ons de komende tijd op willen richten.  

 
5 https://www.linkedin.com/company/cohaesie-zorg-b-v-/  

https://www.linkedin.com/company/cohaesie-zorg-b-v-/
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Nieuwe huisstijl 

Ook de huisstijl heeft een nieuw sausje gekregen. Dit jaarverslag laat al een tipje van de sluier zijn. We 

gaan met meer kleuren en lintjes werken. De lintjes staan voor verbinding, samenhang, niet zonder 

elkaar kunnen, is vrolijk en open minded. In 2021 wordt de ontwikkelde huisstijl in de verschillende 

communicatiemiddelen en sjablonen verder doorgevoerd.  

Presentjes 

Op 22 mei was de dag van de POH en aangezien de praktijkondersteuner een onmisbare schakel is in 

de praktijk, werden zij op deze dag verblijd met een mooi boeket. De medewerkers van het bureau 

hebben in oktober de hele regio rondgereden en een ‘thuiswerkpakketje’ voor de online 

nazomerbijeenkomst. Aan het eind van het jaar hebben alle medewerkers van de huisartsenpraktijken 

een attentie ontvangen. Een bemoedigende kaart en een sleutelhanger, gericht op de zorg. Hier zijn 

veel positieve reacties op gekomen. 
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Overig  

Mediq Medeco  

In februari heeft Cohaesie met Mediq Medeco aantrekkelijke kortingsafspraken gemaakt voor de 

levering van medische verbruiksartikelen (26% korting), medische apparatuur (17% korting) en voor 

onderhoud aan controle- en validatieapparatuur (15% korting). Nieuw is dat vanaf 2020 geen 

verzendkosten meer in rekening worden gebracht. Praktijken kunnen vrijblijvend gebruik maken van 

het aanbod. Het aanbod verplicht tot niets, praktijken houden zelf de regie over bestellingen en 

inkoop.  

Patiëntenparticipatie en samen beslissen 
Patiënt+ ontwikkelt en biedt keuzehulpen aan voor een betere gezamenlijke besluitvorming in de 

spreekkamer. Een keuzehulp ondersteunt arts en patiënt. De keuzehulpen zijn inzetbaar in de 

tweedelijn en een (kleiner) deel daarvan ook in de eerstelijn. Een afvaardiging, onder andere 

huisartsen en medisch specialisten van Cohaesie en Spijkenisse Medisch Centrum, zijn hierover 

geïnformeerd. De intentie was om dit verder te verkennen. Door COVID-19 is dat traject on hold gezet. 

Daarnaast hebben twee praktijkmanagers en een huisarts eind van het jaar samen met zorggroepen 

Haringvliet en Hoeksewaard en met ondersteuning van Steunpunt KOEL voorbereidende gesprekken 

gehad over de inzet van een meetmethode om patiëntervaringen te meten in de regio, namelijk de 

PREM (Patiënt Reported Experience Measure). 

Cohaesie-huisartsen  

Twee huisartsen hebben hun praktijk, vanwege pensioen, overgedragen aan een nieuwe huisarts. Eén 

praktijk is gedissocieerd, de twee huisartsen zijn separaat verder gegaan en één praktijkhoudende 

huisarts is overgestapt naar zorggroep KIEK.  

Cohaesie-team 

Eind 2020 bestaat het Cohaesie naast de directeur-bestuurder uit twaalf medewerkers. Een aantal 

wisselingen heeft dit jaar plaatsgevonden en daarbij is een extra functionaris, namelijk een 

projectleider innovatie bijgekomen. Het bureau heeft een communicatieadviseur, waarvan de uren dit 

jaar zijn uitgebreid. Zeven medewerkers richten zich op de programma’s en projecten. Drie van deze 

medewerkers is daarnaast inhoudelijk consulent. Daarbij is dit jaar een extra externe consulent 

aangetrokken, die de huisartsenpraktijk op maat heeft ondersteund. Verder heeft het bureau drie 

administratief medewerkers. Een van de medewerkers, de secretaresse, is opgevolgd door een 

projectmedewerker, die tevens de directie, Raad van Toezicht en het bestuur ondersteunt. De 

coördinator bedrijfsvoering is wegens ziekte dit jaar niet werkzaam geweest. 

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

  

https://www.cohaesie.nl/organisatie/medewerkers/
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Bijlage: overzicht scholingen  

Datum Onderwerp Dln Accr Evaluatie 

20-jan Langerhans Insuline scholing 7 Ja 8,2 

28-jan NHG standaard CVRM 15 Ja 8,0 

04-feb Aandacht voor de kwetsbare oudere 13 Ja 8,1 

04-feb GLP1 gebaseerde therapie nascholing (dl 1) 8 Ja 4,9 (schaal 1-5) 

05-feb IMIS implementatie longmedicatie Blankenburg 28 Ja 8,2 

13-feb POH overleg thema VIP 20 Nee N.v.t. 

19-feb GLP1 gebaseerde therapie nascholing (dl 2)  7 Ja 4,4 (schaal 1-5) 

21-apr COPD in breder perspectief  18 Ja Nb** 

25-mei Webinar VIP Ouderenzorg    8 Nee Nb** 

28-mei POH overleg  5 Nee N.v.t. 

04-jun Webinar VIP Ouderenzorg  12 Nee Nb** 

16-jun Chronische nierschade  11 Ja 4,7 (schaal 1-5) 

23-jun Luchtwegallergie 17 Ja 4,0 (schaal 1-5) 

25-jun ABC van de nefrologie  16 Ja 4,9 (schaal 1-5) 

06-jul VIP samenwerken voor ketenpartners 4 Nee N.v.t. 

07-jul VIP samenwerken 2 Nee N.v.t. 

16-jul IMIS implementatie longmedicatie Gorterhof 22 Ja N.v.t. 

16-jul Aandacht voor de kwetsbare oudere 15 Ja* 7,6 

06-aug Lege dossiers in VIP 14 Nee N.v.t. 

25-aug ABC van de nefrologie 13 Ja 8,0 

27-aug Lege dossiers in VIP 16 Nee N.v.t. 

03-sep Diabetes in de praktijk 9 Ja* 8,2 

07-sep POH: geestelijke verzorging 10 Ja N.v.t. 

10-sep Symposium longgeneeskunde (Goeree-Overflakkee) 22 Ja 8,5 

15-sep OPEN: laaggeletterdheid 15 Ja 5,8 

16-sep GLP1 bijeenkomst 3 10 Ja 8,5 

22-sep Symposium longgeneeskunde (Spijkenisse) 46 Ja 7,8 

24-sep POH: levenseindegesprek 10 Ja N.v.t. 

15-okt Nazomerbijeenkomst 70 Ja* 7,3 

22-okt OPEN: digitalisering en lage gezondheidsvaardigheden 20 Ja Nb** 

27-okt Chronische nierschade  12 Ja 7,9 

29-okt Masterclass diabetes: ramadan en reizen  11 Ja Nb 

03-nov Webinar voetonderzoek  13 Ja* 8,1 

04-nov Caspir module 6  15 Ja 7,8 

09-nov Op pad met dementie 22 Ja* 7,6 

10-nov OPEN: digitalisering en lage gezondheidsvaardigheden 11 Ja Nb** 

12-nov OPEN: online inzage: rechten en plichten 17 Ja Nb** 

17-nov Injectietechnieken en lipohypertrofie (i.s.m. BD)  12 Ja 8,0 
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Datum Onderwerp Dln Accr Evaluatie 

01-dec Langerhans insulinescholing (module 1) 4 Ja 8,0 

08-dec OPEN: online inzage: rechten en plichten 21 Ja Nb** 

08-dec Langerhans insulinescholing (module 2) 4 Ja 8,0 

11-dec POH overleg: DM challenge 11 Ja N.v.t. 

14-dec Virtueel begeleiden (i.s.m. Boehringer Ingelheim) 14 Ja Nb** 

15-dec IMIS implementatie longmedicatie Oberonweg 11 Ja 8,3 

22-dec NHG standaard dementie 7 Ja* 7,5 

 

*  Deze scholingen zijn geaccrediteerd vanuit Cohaesie zelf. 

** Scholing uitgevoerd door externe partij, evaluatie onbekend. 

 

Geannuleerd wegens Covid-19 

03-mrt GLP1 gebaseerde therapie nascholing (dl 3) Geannuleerd vanwege COVID-19 

divers Enkel-armindex en voetzorg Geannuleerd vanwege COVID-19 
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Bijlage: overzicht aangesloten huisartsenpraktijken  

Peildatum 31 december 2020 

 

Gemeente Rotterdam 

Huisartsenpraktijk Adres Postcode Plaats 
Blankenburg Blankenburg 3 3181 BC Rozenburg ZH 
van Eijk Stelle 6 A 3191 KE Hoogvliet 
Koch Stelle 6 B 3191 KE Hoogvliet 
Niebuur Stelle 6 C 3191 KE Hoogvliet 
Kraag Stelle 8 3191 KE Hoogvliet 
Ong Doggersbank 53 I 3192 DA Hoogvliet 
Babrak Mohamad Doggersbank 53 K 3192 DA Hoogvliet 
Van Leeuwen Doggersbank 53 L 3192 DA Hoogvliet 
Gezondheidscentrum Zalmplaat 
(huisarts Bouterse) 

Doggersbank 53 3192 DA Hoogvliet 

Naimi Oude Wal 24 G 3193 EN Hoogvliet 
Huijsman Oude Wal 24 H 3193 EN Hoogvliet 
Wekker Oude Wal 24 J 3193 EN Hoogvliet 
Obbink Oude Wal 24 K 3193 EN Hoogvliet 
Begashaw G.A. Soetemanweg 25 3195 TC Pernis 
Praamsma G.A. Soetemanweg 25 3195 TC Pernis 

 

Gemeente Nissewaard 

Huisartsenpraktijk Adres Postcode Plaats 
De Hooge Theemsweg 9 3201 LT Spijkenisse 
City Plaza  Dr. J. M. den Uyllaan 25 3201 WR Spijkenisse 
Herman Gorterhof | Koerts Winston Churchilllaan 205 3202 GN Spijkenisse 
Herman Gorterhof | Muris Winston Churchilllaan 205 3202 GN Spijkenisse 
Herman Gorterhof | Skalli - de Rooij Winston Churchilllaan 205 3202 GN Spijkenisse 
Miedema Winston Churchilllaan 193 3202 GN Spijkenisse 
Azim Beverveen 503 3205 AG Spijkenisse 
Janssen Beverveen 505 3205 AG Spijkenisse 
De Oude Maas De Zoom 11 -13 3207 BX Spijkenisse 
Zomra Hadewychplaats 1 D 3207 KG Spijkenisse 
Vos Drogendijk 8 A 3207 LE Spijkenisse 
Meijer Oberonweg 1 3208 PE Spijkenisse 
Sterrenkwartier BV Oberonweg 1 3208 PE Spijkenisse 
Hekelingen Dorpsstraat 43 3209 AD Hekelingen 
Sprong Mr. G. Gr.van Prinstererlaan 2 3214 XL Zuidland 
Venes Mr. G. Gr. van Prinstererlaan 2 3214 XL Zuidland 
Van der Leelie Mr. G. Gr. van Prinstererlaan 2 3214 XL Zuidland 
Bernisse Wethouder Gelderlandlaan 3 3218 AX Heenvliet 
Codrington Wethouder Gelderlandlaan 3 3218 AX Heenvliet 
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Gemeente Hellevoetsluis 

Huisartsenpraktijk Adres Postcode Plaats 
Hoogervorst Glacisweg 1 3221 XA Hellevoetsluis 
Bonsenhoek Heeswekstraat 11 3223 GD Hellevoetsluis 
Het Anker Martin Luther Kinglaan 1 3223 GG Hellevoetsluis 
Helius MC locatie Hellevoetsluis  Schelpenpad 2 B 3225 BZ Hellevoetsluis 

 

Gemeente Brielle 

Huisartsenpraktijk Adres Postcode Plaats 
Jacobskerk Voorstraat 86 3231 BK Brielle 

 

Gemeente Westvoorne 

Huisartsenpraktijk Adres Postcode Plaats 
Bansraj Burgemeester Letteweg 40 3233 AG Oostvoorne 
Middelland  Gerard van Voorneweg 2 3233 TM Oostvoorne 
Oostvoorne Gerard van Voorneweg 2 3233 TM Oostvoorne 
Broere Duindoornlaan 1 3235 AH Rockanje 
Tack Duindoornlaan 1 3235 AH Rockanje 
Olieslagers Groene Kruisstraat 19 3235 AJ Rockanje 

 


