
Karin Groeneveld Ineke Boxem Jasper Verhoef
Huisarts Accountmanager           Accountmanager 

in Lemmer DFZ verwijzers TSH

Verhalen uit de
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Ziekenhuis Tjongerschans



Plan vs. realiteit



De huisartsen



De Regio



Regionaal sterk en betrokken

Visie op integrale zorg -> belangrijk voor 
kwaliteit en doelmatigheid

Want zonder interventies zorg onbetaalbaar, 
daarom ook focus op vitaliteit

Ineke Boxem, Accountmanager MSZ 

De Friesland 
Zorgverzekeraar



Ook in Friesland: It moat oars



2013-2020:

2014-2016:

Okt. 2014:

2015-2016:

2017-2018:

Zorg in Friesland

+



Regioplan integrale zorg



2018

- Ruim € 700.000 verschuiving in 2018

- 9 onderwerpen



• Lange termijnafspraken

• Governance

• Ontschotting

• Regiobudget?

• Voldoende dokters?

Uitdagingen



Nei Hûs Meinim Boadskip 1: 
Start bij de inhoud



Nei Hûs Meinim Boadskip 2:
Heb oog voor elkaars visie  



Nei Hûs Meinim Boadskip 3



Workshop



Wullie/hullie/zullie
versus samen



• Stel jezelf voor aan elkaar

• Beantwoord met elkaar voor alle bij integrale 
zorg betrokken partijen de volgende vragen:

1.Kansen?

2.Bedreigingen?

3.Uitdagingen?

Workshop
integraal denken



Contactgegevens

Jasper Verhoef
jasper.verhoef@tjongerschans.nl 
06-2391 2667

Ineke Boxem 
ineke.boxem@defriesland.nl 
06-2255 9461

Karin Groeneveld 
kgroeneveld1@live.nl 
06-2015 9768



Samenwerkingsstructuur
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Kleine Chirurgische Int ervent ies  

Versie juli 2015 

 

Uitgangspunt  is st epped care: inzet  van behandelcapacit eit  naar intensit eit  van intervent ies (mat e 

van ernst / complexit eit ) en de benodigde voorzieningen over de verschillende set t ingen heen.  

 

 

 

Doel zorgprestat ie  

· Minimaal …% van de chirurgische stap 1 interventies wordt uitgevoerd door de eigen huisarts of een 

collega binnen de beperkte straal van de eigen huisartsenpraktijk, 

· Minimaal …% van de chirurgische stap 2 interventies wordt uitgevoerd door een huisarts met zeer 

specifieke deskundigheid binnen de eigen regio;  

· Minimaal …% van de chirurgische stap 3 interventies wordt uitgevoerd door een arts met zeer 

specifieke deskundigheid en in een locatie met specifieke voorzieningen binnen de eigen regio.  

Zie voor de indeling chirurgische interventies pagina 2.  

 

 

 

 

 

Stepped care =  inzet van behandelcapaciteit gerangschikt naar intensiteit van interventies (mate van ernst/complexiteit) over de 

verschillende settingen heen. 
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1. Eigen huisarts of collega huisarts binnen de beperkte straal van de eigen huisartsenpraktijk of in een klein huisartsgroepsverband. 

2. Huisarts met specifieke deskundigheid binnen de regio; verrichtingen vereisen specifieke scholing en expertise. 

3. Arts met zeer specifieke deskundigheid en locatie met specifieke voorzieningen. 

4. Specialist in het ziekenhuis. 
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Stap 1 interventie 

!

ja 

!
Eigen huisarts 

!

Huisarts 

bekwaam? 

!

Verwijzing collega!

!

nee 
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Stap 2 Interventie 
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Eigen huisarts 

!

Huisarts 

bekwaam? 
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Verwijzing collega!
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Stap 3 Interventie!
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Eigen huisarts 

!

Huisarts 

bekwaam? 
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Verwijzing arts 

specifieke 

deskundigheid!
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Stap 4 Interventie!

!

Verwijzing naar 

tweede lijn!

!

Huisarts stelt indicatie  

!

Getrapte zorg


