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De eerstelijnszorg 
heeft het moeilijk. 
Door de transities 

en verschuiving 
(substitutie) van 

zorg komen steeds 
meer complexe 
patiënten in de

eerste lijn.

Inleiding
De eerstelijnszorg heeft het 

moeilijk. Door de transities 

en verschuiving (substitutie) 

van zorg komen steeds meer 

complexe patiënten in de 

eerste lijn. Het aantal kwetsbare 

ouderen en chronisch zieken 

groeit, maar denk ook aan 

ggz patiënten, veranderingen 

rond de jeugdzorg en zieken-

huizen die taken afstoten. 

De patiënt is mondiger en 

krijgt steeds meer toegang 

tot medische informatie. 

De eerste lijn doet wat zij 

kan, maar het is de vraag of 

de eerste lijn in de huidige 

structuur, de organisatie en 

kwaliteit van zorg nog verder 

kan verbeteren.  

Het doel is (en daarom is een zorgprofessional 
een zorgprofessional geworden) ‘het verbeteren 
van de gezondheid van burgers en/of patiënten’. 
In het ideale plaatje is een groot deel van de zorg 
integraal georganiseerd. Uitkomsten die voor de 
patiënt belangrijk zijn, worden bereikt door een 
afgestemde levering van zorg, integraal bekostigd, 

gebaseerd op het hele zorgtraject en het geleverde 
eindresultaat. De kosten en uitkomsten zijn bekend 
en worden continu verbeterd. Zorgprofessionals 
tonen hun waarde aan en zorgverzekeraars facili-
tairen dit proces door naar waarde te belonen. 
Het huidige zorgsysteem moet flink op de schop 
om dit model te implementeren. Zorgverzekeraars 
en ziekenhuizen nemen nu het voortouw om 
‘Value-Based Healthcare’ (VBHC)te implementeren. 
Deze verandering roept veel vragen op bij zorgver-
leners en bestuurders in de eerste lijn. Is dit ook een 
kans voor de eerstelijnszorg? Hoe gaat de financier-
ing er dan uitzien? Kan het werk wel op dezelfde 
manier worden gedaan? Waarom kan alles niet bij 
het oude blijven? Eerstelijnspraktijken en de georga-
niseerde eerstelijnszorg weten vaak niet waar ze 
moeten beginnen.

Het centraal stellen van de waardecreatie voor de 
(betere behandel- en gezondheidsuitkomsten) 
patiënt helpt om een gezamenlijk doel en een 
gezamenlijke visie te creëren. Waar in het begin 
nog weinig vertrouwen bestaat tussen zorgverleners, 
zal dit groeien door met elkaar lerend en doelgericht 
samen te werken. Duidelijke afspraken over de rollen 
van de verschillende professionals zijn hierbij van 
cruciaal belang. Zeker wanneer de benodigde zorg 
op het overgangsgebied van verschillende discipli-
nes ligt. Op deze overgangsgebieden ontstaan 
conflicten en gaat het vaak mis. Vertrouwen in en 
respect voor de expertise van de andere disciplines 
zijn vereisten om meer patiëntwaarde te creëren.

Integrale samenwerking tussen verschillende zorg-
organisaties en zorgprofessionals moet spoedig tot 
stand komen om de patiënten van de toekomst te 
kunnen bedienen. Het gaat om het organiseren en 
coördineren dat is gericht op meer patiëntwaarde; 
gebundeld door verschillende deskundigen, 
aangeboden op een dusdanige manier, dat zowel 
inhoudelijk als procesmatig de zorg doelmatig en 
van hoge kwaliteit is. Roset heeft ook weer in 2019 
werkzaamheden verricht die aansluiten bij deze 
ontwikkelingen. Dit vraagt een andere visie, een 
overkoepelende benadering, gericht op samen-
werking naar de patiënt en burger toe.

Wyco de Vries, Directeur ROSET
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Profiel van 
de organisatie
1.1 De visie

Visie
Roset is er om de georganiseerde eerstelijnszorg 
en hun ketenpartners te helpen starten en te groeien 
met lokale en regionale innovatie, zorgnetwerken, 
waardegedreven zorg (VBHC), zorg ICT en e-health. 
Dat doen we als procesadviseur, facilitator, of als 
projectadviseur met verstand van de zorgsector. 
Wij hebben een drive om gelijkgestemde en 
ondernemende zorginnovators, die werken voor 
- of samenwerken met - de georganiseerde 
eerste lijn - te verbinden binnen onze eigen 
Roset academie. Dat doen we door de beste 
tips en de nieuwste inzichten over zorginnovatie, 
zorgnetwerken, 
zorg ICT, waardegedreven zorg (VBHC) en trends 
te delen via onze e-books, blogs, video’s, events
 en trainingen.

De visie van Roset is gebaseerd op de van 
‘Harvard Business School’ afkomstige ‘Value Based 
Healthcare’ waar waardecreatie centraal staat.

Ons hoger doel
‘Met onze opdrachtgevers realiseren we 
waardegedreven zorg en oplossingen die mensen 
helpen om efficiënt, effectief en snel een betere 
gezondheid te bereiken’. 

Onze filosofie
Onze basis filosofie is dat het oplossen van 
strategische vraagstukken in de zorg onlosmakelijk 
is verbonden met gedrag. Dat vraagt om een 
bijzondere aanpak. Een aanpak waarin diepgaande 
kennis van hoe de zorg is georganiseerd én gedrag 
wordt gecombineerd. Een aanpak die verbindt maar 
ook inspireert. De aanpak van Roset.

Waardege- 
dreven zorg

Zorgverzekeraars
 starten met waarde-
gerichte zorginkoop! 

Een strategische aanpak!

Proces-
facilitatie

Verschillen, besluitvorming, 
gedeelde ambitie en 

urgentie. Kortom; 
samenwerken.

Innovatie

Als je wilt innoveren zorgen 
wij voor een creatief 

proces; richting, focus 
en doelen.

Zorg & ICT

Consultancy regionale 
zorg ICT; integreren van 
technologie en wettelijke 

verplichtingen.

Arts Online

Online spreekuur? 
Praktijkopvolging? Minder 

huisartsen voor de 
huisartsenpost?

20+ ervaring 
in de eerstelijnszorg

Krachtige partner
Wijkgerichte en regionale zorg

14 jaar
Actief in zorgnetwerken

Roset 
academie

School jezelf en je 
zorgorganisatie. Voeg 
extra organisatie- en 
innovatiekracht toe.

Zorgadviseur voor waardegedreven zorg 
en gezondheid 

Theoretisch kader 
VBHC*
(Value-Based Health Care)

Waardegedreven zorg komt tot stand in 
een veld waar de patiënt kan kiezen tussen 
verschillende aanbieders, die ieder op hun 
eigen manier proberen waarde te creëren 
voor die patiënt. Door het dingen naar de 
gunst van de patiënt verbetert de kwaliteit 
van de zorg, worden innovaties versneld 
en wordt de zorg doelmatiger geleverd. 
Daarmee wordt er meer waar voor 
hetzelfde geld gerealiseerd. Ondernemen 
gaat over initiatief nemen om de zorg 
te leveren die nodig is, versus opvolgen 
van wat wordt gevraagd en doen wat je 
altijd al deed. Waardecreatie gaat om een 
onderscheidend aanbod voor de patiënt, 
in plaats van een uniform aanbod tegen 
zo laag mogelijke kosten. De directe 
verantwoordelijkheid voor het leveren 
van goede zorg ligt bij de professionals, 
ingevuld vanuit de professionele kennis. 

*Value-Based Health Care is het gedachtegoed van Porter 

en Teisberg, Redefining Health Care, 2005
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Roset is een compacte organisatie waar 
de medewerkers zich richten op de logica 
rond samenwerking, visie, strategie, executie, 
innovatie, regionale huisartsen ICT, e-health 
en nadrukkelijk ook op het leiderschapsmodel 
in netwerkorganisaties. Bij het begeleiden van 
samenwerkingsprocessen, projecten en portfolio’s 
voor onze opdrachtgevers dragen wij zorg voor 
het coördineren, faciliteren, plannen, delegeren 
en bewaken van alle aspecten van het initiatief. 
Hierbij is de focus gericht op de actuele 
ontwikkelingen in en rond de eerstelijnszorg en 
specifiek de situatie in Twente. Regelmatig schakelen 
we onze associés in. In wisselende samenstellingen 
werken we samen aan opdrachten. Bij elke vraag 
kijken we naar het beste team en organiseren we 
de juiste expertise.

Het ziekteverzuim binnen Roset was in 2019 
onverminderd laag en bedroeg ongeveer 2%. 
Om de snelheid en kwaliteit in (onderzoek) 
opdrachten te waarborgen heeft Roset haar 
netwerk met verschillende specialisten uitgebreid. 
De medewerkers van Roset volgden bij- en 
nascholing passend bij hun persoonlijke- en 
professionele ontwikkeling. 

1.3 Kernactiviteiten, 
werkgebied, doelgroepen 
en stakeholders

Kernactiviteiten
Elke patiënt/inwoner is gebaat bij meer 
gezondheid, betere zorgcommunicatie en minder 
gezondheidszorg. Iedereen wil zo snel mogelijk 
de juiste en beste behandeling en zo snel mogelijk 
zicht op de uitkomsten. Dat lijken open deuren. 
Roset weet echter uit ervaring dat zorgaanbieders 
door samenwerking nog veel meer vooruitgang 
kunnen boeken in kwaliteit en kostenreductie en 
meer kunnen doen voor de belangen van patiënten 
en zorgprofessionals. Roset helpt daarbij! Roset 
verricht met dat doel voor ogen haar activiteiten. 
De activiteiten die door Roset in 2019 zijn verricht 
worden in hoofdstuk 3 beschreven.

Werkgebied 
Het werkgebied van Roset omvat alle Twentse 
gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, 
Hof van Twente, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, 
Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, 
Twenterand en Wierden. In Twente wonen 627.800 
mensen van wie de helft in de drie grote steden 
Almelo, Enschede en Hengelo.

Stakeholders
In de ROS-beleidsregel zijn negen beroepsgroepen 
van zorgprofessionals in de eerste lijn benoemd. 
Deze beroepsgroepen zijn: apothekers, diëtisten, 
eerstelijnspsychologen, ergotherapeuten, 
fysiotherapeuten, huisartsen, logopedisten, 
oefentherapeuten en verloskundigen. In totaal 
zijn dat ongeveer 1600 zorgprofessionals in 
Twente. Bij de werkzaamheden van Roset zijn in 
toenemende mate meerdere zorgorganisaties in 
wisselende samenstellingen betrokken. De regionale 
beroepsorganisaties en zorggroepen zijn zowel 
opdrachtgever als stakeholder. Andere belangrijke 
stakeholders zijn regionale zorgorganisaties zoals de 
Twentse ziekenhuizen, VVT-instellingen, Zorgbelang 
Overijssel, de Twentse gemeenten, Menzis, GGD 
Twente, onderwijsinstellingen en vele andere 
Twentse (en soms ook daarbuiten opererende) 
organisaties op het gebied van zorg, wonen 
en welzijn.

Interne proces Roset
Roset werkt met vaste IT-tools ter ondersteuning van 
projectmanagement, administratie en klantsysteem 
(CRM, tijdschrijven, opdrachtformulering). 
Deze tools versterken en versnellen de interne 
processen. Voor alle externe opdrachten wordt een 
opdrachtformulering gemaakt volgens een vast 
format. Naar opdrachtgevers wordt duidelijkheid 
gegeven over de scope van de opdracht, verwachte 
tijdsbesteding en de werkwijze van Roset. In 
opdrachten worden onder meer methodieken als 
Procesregie, Lean Six Sigma, Deep Democracy, 
veranderkunde en VOORT innovatie toegepast. 
Projecten worden volgens Agile/Scrum of de Prince2 
methodiek uitgevoerd en gestroomlijnd.

1-1-2019 31-12-2019

Directeur 1 1

Adviseurs 4 4

Junior adviseur 2 1

Office manager 1 1

Totaal 8 7

* Aantal personen

1.2 De organisatie
Roset is de regionale ondersteuningsstructuur  
(ROS) in de regio Twente. Roset levert 
als onafhankelijk adviesbureau advies en 
ondersteuning. Roset is hierbij intermediair 
tussen de eerstelijnszorgaanbieders en hun 
samenwerkingspartners, zoals ziekenhuizen, 
VVT-instellingen, Menzis, andere zorgorganisaties 
en gemeenten in Twente.

De expertise van Roset bestaat uit 
de onderstaande onderdelen:
• Visie en strategieontwikkeling;
• Scenarioanalyse en scenarioplanning;
• Project -en programmabegeleiding;
• Procesregie voor netwerkorganisaties;
• Begeleiden van besluitvorming;
• Innovatie facilitatie;
• Regionale zorg ICT en samenwerking.

Het Roset-team*

Iedereen wil zo snel mogelijk de 
juiste en beste behandeling en zo snel 

mogelijk zicht op de uitkomsten. 
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Roset levert als 
onafhankelijk advies-
bureau advies en 
ondersteuning. 



Bestuur, 
toezicht & 
bedrijfsvoering

In Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) van Roset bestond in 
2019 uit mevrouw M.C.B. van der Geest en de heer 
H.J.M. Rupert (voorzitter).

In 2019 zijn vijf RvT-vergaderingen gehouden 
waarbij gewerkt is conform de Health Care 
Governancecode Zorg. Daarnaast werd gesproken 
over de jaarlijks terugkerende onderwerpen als het 
jaardocument (de jaarrekening en het jaarverslag 
2018), het jaarplan en de begroting 2019 en 
relevante actuele ontwikkelingen. 
Waar nodig heeft de RvT goedkeuring verleend 
aan de aangeleverde notities en het jaardocument. 
In april 2019 is de jaarrekening besproken in het 
bijzijn van de accountant. In september 2019 heeft 
er met de bestuurder een functioneringsgesprek 
plaatsgevonden. Daarvoor zijn enkele medewerkers 
geïnterviewd. Verder is de RvT alert op integriteit. 
Er is geen belangenverstrengeling geconstateerd. 
Er is serieus gewerkt aan de drie rollen van 
Toezichthouder, werkgever en sparringpartner. 

Met Menzis werd het functioneren van Roset 
geëvalueerd en werd de toekomt besproken. 
Op enkele momenten is de RvT gevraagd om aan 
te sluiten bij medewerkersbijeenkomsten, gericht op 
de informele ontmoeting.

Al in 2016, 2017 en 2018 is er veelvuldig overleg 
gevoerd tussen de directie en de RvT over 
de toekomstige organisatiestructuur en de 
positionering, mocht Roset haar activiteiten 
(deels) onder commerciële marktcondities moeten 
voortzetten. In 2017 is Roset een strategische 
samenwerking gestart met Spyl B.V. In 2019 is 
besloten om verder te gaan als Roset Advies 
B.V. Via deze organisatie kunnen we naast de 
eerstelijns zorgaanbieders ook andere soortige 
zorgorganisaties en zorginkooporganisaties helpen 
bij hun uitdagingen en ambities. Met Roset Advies 
krijgen de medewerkers van Roset de mogelijkheid 
om ook landelijk te opereren. Wij geloven in 
specialisatie en focus - door veelvuldig te kunnen 
doen waar we goed in zijn.

11

Wij geloven in specialisatie 
en focus - door veelvuldig 

te kunnen doen waar 
we goed in zijn.

2.1 Bestuur en toezicht

Roset kent een bestuurder en een Raad van 
Toezicht. De Raad van Toezicht gebruikt de 
Health Care Governancecode als leidraad conform 
de contractuele afspraken met de zorgverzekeraar. 
Deze code geeft richtlijnen voor een adequate en 
transparante maatschappelijke verantwoording 
voor organisaties in de zorg. Hoewel Roset geen 
zorgaanbieder is, biedt deze code richtlijnen die 
ook voor Roset heel bruikbaar zijn.

Bestuurder
De heer W. de Vries was het gehele jaar 2019 
bestuurder van Roset. 
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Roset heeft 
in 2019 onder 
andere haar 
eigen vermogen 
gebruikt en er 
is geïnvesteerd 
in ArtsOnline.

2.2 Bedrijfsvoering

Financiën 
Net als in voorgaande jaren vormen de beschikbare 
regionale ondersteuningsmiddelen de voornaamste 
inkomstenbron van Roset. Dit was op grond van 
een landelijke beleidsregel van de Nederlandse 
Zorgautoriteit in 2014 € 1,50 per inwoner. Twente 
telde op de peildatum 625.840 inwoners. Voor de 
jaren 2018-2020 maakt Menzis een onderscheid 
tussen een vast en een flexibel deel, allebei 50% 
groot. Voor 2018 t/m 2020 heeft Roset voor het 
totaal een overeenkomst gekregen, waarbij het 
flexibele deel wordt ingezet als projectgeld.

Financiële prestaties 2019
In 2019 zijn de geprognotiseerde baten niet behaald. 
De baten zijn wel hoger dan een jaar daarvoor. 
De verhoging is grotendeels te verklaren door 
het ArtsOnline project. Als we deze opbrengsten 
normaliseren komt Roset qua Rosmiddelen weer in 
de buurt en op het niveau uit van 2018. 

In 2018 werd er reeds melding gemaakt van 
mogelijke nieuwe inkomstenbronnen. Eventuele 
vermindering van het ROS budget kan gedeeltelijk 
worden opgevangen met additionele opbrengsten. 
Met nieuwe kansen en proposities kunnen we 
bijdragen aan een duurzame toekomst voor de 
functie en de medewerkers van Roset. Roset wil 
een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven voor 
medewerkers. Vooral senior adviseurs kun je alleen 
binden met uitdagingen en werkzaamheden die 
kunnen leiden tot doorbraken en impact. In het 
veranderd zorg speelveld kan steeds vaker een 
andere soortige zorgaanbieder de opdrachtgever 
zijn. Ook is het mogelijk dat projecten (co)
gefinancierd worden door verschillende 
opdrachtgevers. 

In 2019 zien we een toename van de projectkosten 
ten opzichte van 2018 en de begroting 2019. 
Dat zijn onder meer de kosten van het bouwen 
van het platform ArtsOnline. In de overeenkomst 
met Menzis is opgenomen dat Roset een maximaal 
weerstandsvermogen mag hebben van 25 procent 
van de ROS jaaromzet. Roset heeft in 2019 o.a. haar 
eigen vermogen gebruikt en er is geïnvesteerd in 
ArtsOnline. Daardoor is het toegestane weerstands-
vermogen van Roset, maximaal 25%, in 2019 
reeds afgenomen. 

Huisvesting
Roset is intussen negen jaar naar volle tevredenheid 
gehuisvest aan de Deldenerstraat 61 in Hengelo in de 
Berfloborgh, een karakteristiek pand in het centrum 
van Hengelo. 

2.3 Communicatie

De website van Roset is compact en passend bij 
de positionering van Roset. Naast de website 
wordt in een besloten platform (Mett platfom) 
projecten of opdrachten met opdrachtgevers en 
werkgroepleden gedeeld. Denk aan bijvoorbeeld de 
agenda, (project)documenten en voortgang. Er zijn 
nieuwe online marketing tools in gebruik genomen 
om op een gepersonifieerde wijze te communiceren 
met onze stakeholders. Nieuwe email campagnes 
met waardevolle kennis en content zullen in 2020 
worden gelanceerd. In 2019 zijn twee nieuwsbrieven 
ontwikkeld en verstuurd. In maart is een reguliere 
nieuwsbrief uitgebracht en in oktober een special 
over Value-Base Health care (VHBC).  Met deze 
nieuwsbrieven informeert Roset de Twentse 
zorgprofessionals en belangrijke stakeholders over 
‘onderhanden werk’, specifieke projecten, nieuwe 
producten en diensten en haar visie op zorg door 
middel van blogs en opiniestukken. Tot slot zijn er 
diverse blogs en interviews met onze stakeholders 
toegevoegd aan onze website.
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Onze definitie van innovatie:
‘Nieuwe dingen doen of 

dingen op een nieuwe 
manier doen.’

Wyco de Vries

Activiteiten, 
opdrachten en 
projecten
3.1 Inleiding

Roset wil waardegedreven impact creëren. Zo staat 
het ook in onze slogan als onderdeel van het logo. 
De maatschappelijk wenselijke veranderingen in het 
zorglandschap stelt bestaande organisaties voor 
veranderkundige uitdagingen en netwerkvorming. 
Ook zien we in toenemende mate de gevolgen van 
personele competentie- en capaciteitsvraagstukken 
en de daarmee gepaarde toename van de werkdruk. 
Er zijn steeds meer uitdagingen en vraagstukken 
die niet worden opgelost met verbeteren of 
optimaliseren. Er is behoefte aan een nieuw en 
beter proces, innovatieve samenwerkingsvormen, 
integratie van e-health in het zorgproces en 
integratie van zorg ICT. Roset ontwikkelt zich naar 
een organisatie die expert is in de procesbegeleiding 
van samenwerking, innovatie, de toepassing van 
e-health in zorgprocessen en regionale zorg ICT ziet 
als een belangrijke hefboom.

Beleidsregel ROS
De ondersteuningsgelden betreffen macro 
beschikbare premiemiddelen voor regionale 
ondersteuning van de eerstelijnszorg. Deze gelden 
worden toegekend op basis van de NZa beleidsregel 
BR/CU-7145 Regionale ondersteuning eerstelijnszorg 
en Kwaliteitsontwikkeling. Roset ontvangt, 
als voorkeursaanbieder van Menzis voor de regio 
Twente, deze regionale ondersteuningsgelden. 
De gelden worden ingezet ten behoeve van de 
inwoners van Twente en richten zich specifiek 
op de doelstellingen van de overheid ten aanzien 
van de versterking van de eerstelijnszorg. 
De ondersteuningsgelden zijn door Menzis 
opgesplitst in twee typen ondersteuning,
te weten basis en flexibel. 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven 
van de verschillende activiteiten, opdrachten en 
projecten die in 2019 zijn uitgevoerd door Roset.

Deze zijn opgedeeld naar:
3.2 Basis activiteiten en opdrachten (basis budget)
3.3 Maatwerk projecten (flexibel budget)
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3.2 Basisactiviteiten 
en opdrachten

De basis activiteiten en opdrachten omvatten de 
communicatie met stakeholders (3.2.1), trainingen, 
workshops en lezingen (3.2.2.), innovatie en 
ontwikkeling (3.2.3) en procesinnovatie regie (3.2.4).

3.2.1 Communicatie met stakeholders
Roset is de Regionale Ondersteuningsstructuur 
(ROS) voor Twente. Regionaal onderhoudt Roset 
contacten met belangrijke stakeholders zoals de 
zorgverzekeraar, zorggroepen, LHV, TAO (openbare 
apothekers), ziekenhuizen en vertegenwoordigers 
van de verschillende beroepsgroepen. Roset heeft 
kennis van de regio en van het netwerk, zoekt 
afstemming in werkzaamheden, acquireert en 
verduidelijkt (kandidaat) opdrachten en toetst de 
visie op zorg en gezondheid in Twente. Roset deelt 
haar kennis en wil haar netwerk inspireren via o.a. 
nieuwsbrieven, website, workshops, leergangen, 
blogs en inspiratiebijeenkomsten. 

In 2019 werd de blogreeks rond het artikel van 
Michael Porter over ‘Value Based Healthcare vanuit 
het perspectief eerstelijnszorg’ afgerond. Roset 
ziet het strategisch kader voor waardegedreven 
eerstelijnszorg als een belangrijk ontwikkelkader 
voor de toekomstige eerstelijnszorg waar 
gezondheidsuitkomsten meer centraal staan. 
Daarom dragen wij het theoretisch denkkader 
value-based healthcare (VBHC) actief uit in blogs, 
artikelen en persoonlijke mailings en vertalen 
wij het denkkader in realiseerbare concepten 
voor de eerstelijnszorg.  Op verzoek van enkele 
zorgorganisaties werden dit jaar een aantal 
bijeenkomsten gehouden waar het concept van 
waardegedreven zorg (VBHC) werd uitgelegd 
en een vertaling naar ontwikkeling en praktische 
realisatie werd gemaakt. 

3.2.2 Trainingen, workshops en lezingen

Lean Basis voor de 
eerstelijnsgezondheidszorg 
In 2019 werd de online training ‘Lean Basis voor de 
eerstelijnsgezondheidszorg’ in combinatie met een 
workshop Waardestroomanalyse aangeboden aan een 
groep van acht (zorg)professionals. Verder werd op 
verzoek van gezondheidscentrum Veldpoort een in 
company variant van Lean ontwikkeld. Medewerkers 
van het centrum volgden een online training Lean 
Basis, waarna in werkgroepen knelpunten werden 
geanalyseerd en verbeteringen werden bedacht en 
uitgevoerd. Deze in company variant bleek succesvol 
omdat een hierbij een heel team werd getraind 
dat hierna direct verbeteringen op processen in de 
eigen praktijk kon doorvoeren. Roset zal daarom 
haar aanbod Lean in company in het komende jaar 
continueren. De Lean filosofie past prima in de 
eerstelijnsgezondheidszorg. Kennis van Lean geeft een 
gezamenlijke taal en instrumenten voor het verbeteren 
van processen. Roset draagt deze filosofie actief uit 
en traint zorgprofessionals in kennis en vaardigheden, 
zodat zij hun eigen organisatie kunnen verbeteren en 
daarmee bijdragen aan betere patiëntenzorg. 

“In de online training is een 

goede koppeling gemaakt 

naar de zorg met praktische 

voorbeelden. De werkvormen in 

de workshops brengen theorie 

en praktijk bij elkaar”.

K. Leibbrand, praktijkmanager Huisarstenzorg

Innovatie waarde cyclus

Neem leiderschap!

 •  Ben jij gecommitteerd?

 •  Hoe creëer jij een leidende coalitie?

 •  Weet dat het verhogen van waarde door     
  eerstelijnszorgaanbieders leidt tot een daling 
  van kosten in de volledige zorgcyclus

  •  Een voordelige en strategische uitgangspositie
  voor de eerste lijn

Verander 
holistisch

Mobiliseer
energie

Maak waar
en verbeter

Inspireer
anderen

Neem
leiderschap

Bepaal 
de koers
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Ontwikkeling training 
informatievoorziening eerstelijnszorg 
Recente rapporten van Nictiz en landelijke 
eerstelijnskoepels LHV, InEen en NHG maken 
duidelijk dat de eerstelijnszorg ICT onder druk staat 
en alleen op de toekomst kan worden voorbereid 
als er krachtig geïnvesteerd wordt in regionale 
oplossingen. Regionale oplossingen moeten 
door regionale coalities worden geïnitieerd en 
aangestuurd. Vanuit het ministerie van VWS en 
zorgverzekeraars worden middelen vrijgemaakt 
om dit te financieren. Managers en bestuurders 
van eerstelijns organisaties hebben nog te weinig 
een toekomstgerichte visie als het gaat over de 
aansturing en organisatie van zorg ICT.

Dit vormde de aanleiding voor Roset om in 2018 
te starten met de ontwikkeling van een training 
‘Informatievoorziening voor bestuurders in de 
eerstelijnszorg’. De training is bedoeld voor 
managers en bestuurders in de eerstelijnszorg 
en geeft antwoord op vragen als: Wat betekent 
bovenstaande nu concreet voor mijn organisatie? 
Hoe sluiten landelijke en regionale ontwikkelingen 
aan bij de zorg ICT van de bij mijn organisatie 
aangesloten huisartsen? Hoe krijg ik greep 
op de toenemende complexiteit van het 

applicatielandschap in de regio? Hoe voorkom ik 
dat ik keuzes van leveranciers of van andere 
zorgpartijen krijg opgelegd? Deelnemers krijgen 
kennis en handvatten op welke manier zij invulling 
kunnen geven aan het regionaal organiseren van ICT 
met een goede betrokkenheid en draagvlak 
van relevante stakeholders.

In juni 2019 is deze training voor het eerst 
gegeven. De training is door de deelnemers erg 
hoog gewaardeerd op niveau, toepasbaarheid en 
praktijkgerichtheid (een gezamenlijke ambitie), 
leiderschap en stelt specifieke eisen aan 
de netwerksturing. 

Lezingen organisatienetwerken 
Roset heeft ruime ervaring met de procesbege-
leiding in samenwerkingstrajecten en met de 
vorming van organisatienetwerken. Roset verwacht 
dat in de nabije toekomst er steeds vaker organisatie- 
netwerken zullen ontstaan om complexe problemen 
in de zorg op te lossen. Roset wil vanuit haar kennis 
over dit onderwerp zorgprofessionals informeren 
over alle aspecten die komen kijken bij de vorming 
van organisatienetwerken en ondersteunen bij 
de opzet hiervan.  Roset kent de valkuilen en de 
factoren die het succes bepalen in deze trajecten. 

In 2019 zijn door Roset lezingen verzorgd over 
organisatienetwerken voor kaderhuisartsen 
beleid & beheer en voor praktijkmanagers. 
Organisatienetwerken gaat over samenwerken 
rond complexe onderwerpen of problemen waarbij 
organisaties elkaar nodig hebben om het onderwerp 
op te lossen. ‘Elke organisatie heeft een deel van de 
oplossing’. Om te komen tot resultaat, vraagt een 
organisatienetwerk onder andere doelgerichtheid 
(een gezamenlijke ambitie), leiderschap en stelt 
specifieke eisen aan de netwerksturing. 

Roset heeft ruime ervaring met de 
procesbegeleiding in samenwerkingstrajecten en 
met de vorming van organisatienetwerken. Roset 
verwacht dat in de nabije toekomst er steeds vaker 
organisatienetwerken zullen ontstaan om complexe 
problemen in de zorg op te lossen. Roset wil vanuit 
haar kennis over dit onderwerp zorgprofessionals 
informeren over alle aspecten die komen kijken 
bij de vorming van organisatienetwerken en 
ondersteunen bij de opzet hiervan.  oset kent de 
valkuilen en de factoren die het succes bepalen in 
deze trajecten. 

Ontwikkeling leergang innovatie
In de zorg wordt veel gesproken over de noodzaak 
van innovatie. Om uitdagingen als bijvoorbeeld 
een stijgende zorgvraag en een dreigend tekort 
aan zorgpersoneel het hoofd te bieden, zijn nieuwe 
-innovatieve- manieren van organiseren, behandelen 
en financiering noodzakelijk. Innovatie vraagt 
om een andere methodiek dan verbeteren. Waar 
verbeteren in ‘kleine stapjes’ gaat, is innovatie een 
‘sprong’. 

In het team van Roset zijn een aantal medewerkers 
opgeleid als facilitator in de VOORT innovatie-
methode. Met deze methode kan Roset klanten 
begeleiden om middels  een gestructureerde aanpak 
te komen tot innovatie.  Roset wil haar kennis en 
ervaring over innovatie met haar klanten delen via 
workshops of een korte leergang. 

In de tweede helft van 2019 is Roset daarom gestart 
met de ontwikkeling van een leergang innovatie voor 
zorgprofessionals in Twente. In die leergang vindt 
kennisoverdracht over innovatie plaats en wordt 
deelnemers geleerd hoe deze kennis kan worden 
toegepast voor het ontwikkelen van innovaties voor 
de eigen organisatie. De leergang wordt door Roset 
in 2020 aangeboden.

Organisatienetwerk 'Join'
Netwerk als productiesysteem. Er wordt waarde 

gecreëerd op niveau van het netwerk.

Voorbeelden vraagstukken (wicked) problemen -
geen lineaire oplossingen

 •  Creëeren van veilige woonwijken
 •  Creëeren van werkgelegenheid in achtergestalde regio's
 •  Verminderen van het spijbelen en schoolverzuim
 •  Intergratie van nieuwe burgers
 •  Verhogen van levenskwaliteit voor kwetsbare ouderen die nog thuis 
  willen blijven wonen
 •  Voorkomen en stoppen van kindermishandeling
 •  Betere zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening
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3.2.3. Innovatie en ontwikkeling

ArtsOnline 
In december 2016 is Roset een interne 
innovatieopdracht gestart. De innovatieopdracht 
had als doel om nieuwe zorgconcepten, diensten of 
producten te ontwikkelen voor Roset. Maar ook om 
ervaring op te doen met een nieuwe methodiek die 
het innovatieproces in goede banen kan leiden. Deze 
opdracht werd in 2017 afgerond. Vervolgens is één 
van de beoogde zorgconcepten ArtsOnline in 2018 
door Roset uitgewerkt  tot een-mini-businesscase  
en een pre-prototype. Het pre-prototype is gebruikt 
om de haalbaarheid te toetsen bij financiers 
en gebruikers. 

Doelstellingen van ArtsOnline
•  Het faciliteren van een laagdrempelige digitale  
 toegang (plaats en tijdsonafhankelijk) tot de  
 huisartsenzorg voor alle burgers van Nederland;
•  Het efficiënt inzetten van waarnemers, door vraag  
 (huisartsen) en aanbod (waarnemers) bij elkaar te  
 brengen (marktplaats);
• Huisartsen toegang geven tot generieke e-health  
 oplossingen die het mogelijk maken een deel  
 van de huisartsenzorg te digitaliseren (plaats 
 en tijdsonafhankelijk).

De rol van Roset
Roset heeft in 2019 in co-creatie met vier huisartsen 
het concept ontwikkeld en getest. Verder zijn 
voorbereidingen getroffen om het concept over te 
dragen aan een nieuwe organisatorische entiteit. 
Deze entiteit zal zorgdragen voor zaken zoals het 

technisch en bedrijfsmatig door ontwikkelen van 
het concept en het platform, marketing, financiering, 
declaratie afspraken met zorgverzekeraars 
en implementatiebegeleiding en support aan 
zorggroepen en/of huisartsenpraktijken, inclusief 
communicatiematerialen voor hun patiënten.

Beoogde toekomstige rol Arts Online
• ArtsOnline is een onafhankelijke online   
 ‘matchmaker’/ bemiddelaar en is nadrukkelijk geen  
 concurrent of aanbieder van huisartsenzorg; 
• ArtsOnline maakt het mogelijk dat de bestaande  
 huisartsenzorg locatie-onafhankelijk kan worden 
  verleend, de waarneemcapaciteit in Nederland  
 beter kan worden benut en de toegang tot  
 huisartsenzorg in de toekomst beter kan 
 worden gewaarborgd;
• ArtsOnline treedt op als onafhankelijk platform 
 ontwikkelaar - beheerder - conceptbewaker en  
 als licentiegever voor zorgaanbieders die gebruik  
 willen maken van het platform. Gebruikers zijn  
 hierbij gehouden de richtlijnen van het platform- 
 concept te volgen, zodat veiligheid, kwaliteit en  
 klantbeleving van het hoogste niveau zijn.

Resultaten 2019 en vervolgstappen: 
In 2019 zijn de volgende mijlpalen behaald:
• Medio juli 2019 was de bètaversie van
 ArtsOnline gereed;
• In de periode december 2019-januari 2020 is de  
 bètaversie van ArtsOnline technisch getest in een  
 gecontroleerde omgeving m.b.v. huisartsen.

In 2020 zal een pilot met ArtsOnline worden 
uitgevoerd, waarbij de deelnemende huisartsen 
daadwerkelijk via het platform zorg aan patiënten 
gaan verlenen. Na een succesvolle afronding van 
de pilot zal opschaling plaatsvinden volgens een 
‘long tail’ strategie. Tevens zal dan de verdere 
doorontwikkeling en de integratie met andere 
systemen en innovatieve tools plaatsvinden.

Ook zal in 2020 het concept, in afstemming 
met de Raad van Toezicht en Menzis, formeel 
worden overgedragen aan een nieuw op te richten 
entititeit. Deze entiteit is verantwoordelijk voor een 
succesvolle marktintroductie en het uitbreiden van 
het gebruik van ArtsOnline door huisartsen 
en patiënten.

Eenvoudig een 
online inloopspreekuur 
realiseren voor uw 
patiënten op de 
momenten die voor u 
het beste uitkomen.

Een betere 
en duurzame 

beschikbaarheid van 
huisartsenzorg.
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Op basis van 
deze uitkomsten 

worden processen 
en behandeling 
verbeterd, wat 

resulteert in betere 
gezondheids-

uitkomsten 
voor patiënten.

3.2.4 Procesinnovatie regie

Ontwikkelen van waardegedreven 
zorgconcepten 
Roset heeft in de afgelopen jaren het strategisch 
kader voor waardegedreven eerstelijnszorg 
van Michael Porter omarmt en vertaald naar de 
eerstelijnszorg. Waardegedreven zorg vraagt om 
nieuwe organisatie van de zorg of levering van zorg 
rond subgroepen van patiënten met als doel (nog) 
betere gezondheidsuitkomsten voor deze patiënten. 
In de vertaling van het strategisch kader naar de 
eerstelijnszorg betekent dit onder meer dat er 
subgroepen van patiënten worden gedefinieerd, nieuwe 
zorgconcepten worden ontwikkeld en uitkomsten 
worden gemeten. Op basis van deze uitkomsten 
worden processen en behandeling verbeterd, 
wat resulteert in betere gezondheidsuitkomsten 
voor patiënten. Dit betekent een grote verandering 
ten opzichte van de huidige organisatie van 
de eerstelijnszorg.

Ontwikkeling KOBETI-methode (VBHC)
Naar aanleiding van alle vragen die Roset kreeg van 
zorgprofessionals en zorgorganisaties heeft Roset die 
boogde verandering vertaald in een ontwikkeltraject 
genaamd KOBETI. Dit ontwikkeltraject begint met 
een opdrachtformulering die richting geeft aan het 
traject en de beoogde resultaten. In het traject werkt 
een team van medewerkers nieuwe zorgconcepten 
per subgroep van patiënten uit, benoemt 
(gezondheid) uitkomsten en toetst de financiële 
kaders. Roset adviseert en faciliteert dit traject en 
gaat in 2020 de KOBETI ontwikkelmethodiek verder 
onder de aandacht brengen en toepassen voor 
georganiseerde eerstelijnszorgaanbieders en hun 
samenwerkingspartners. 

“Een betere gezondheid 

vermindert de uitgaven; 

slechte gezondheid verhoogt 

de uitgaven. Mensen zoeken 

geen gezondheidszorg omdat 

ze behandeling willen; ze willen 

een betere gezondheid. Het doel 

is dus om oplossingen te bieden 

die mensen helpen om efficiënt, 

effectief en snel een betere 

gezondheid te bereiken”. 

Elizabeth Teisberg, co-auteur Value-based healthcare

De KOBETI-route

 Koers
Neem verantwoordelijkheid en verander 
holistisch. Bepaal de doelgroep, de fricties, 
de kansrichtingen en de kernkwaliteiten
van je organisatie en medewerkers. 
Waarin geloven jullie en waar gaan jullie 
voor? Welke kansenrichtingen zien jullie? 
We maken samen een projectopdracht.

 Ontdekken
Hoe bepalen we de waarde in de keten. Hoe kun 
je elkaar versterken en betere patiëntrelevante 
uitkomsten realiseren? Hoe gaan we dat meten? 
Hoe kopen zorgverzekeraars in? 
Welke overheidsbeslissingen gaan invloed 
hebben? Hoe zou de vernieuwing en 
organisatie er dan uit kunnen zien?

 Bedenken
We faciliteren een inspirerend proces waarin 
een kernteam nieuwe zorgformules en nieuwe 
zorgprocessen ontwikkelen waarbij aantoonbaar 
betere gezondheidsuitkomsten kunnen worden 
behaald. Deze formule dient te voldoen aan 
de zakelijke criteria die jouw zorgpraktijk 
eraan stelt.

 Evalueren
Al in de conceptuele fase willen we de 
ontwikkelde zorgformules  toetsen bij onze 
doelgroep en bij onze beoogde zorgpartners. 
Dit is een reflectie instrument waarmee je echt 
verbinding kan maken met de mensen die je wilt 
helpen en de zorgpartners die je ook weer
later in het proces betrekt.

 Terugkeren
Daadkracht en vervolgens draagvlak. Dat is de 
volgorde. Binnen gestelde kaders vindt er op 
een democratisch en gestructureerde wijze 
besluitvorming plaats. Er wordt gekozen uit drie 
tot vijf mini business cases; dit zijn conceptuele 
zorgformules gereed voor implementatie.

 Implementeer
Maak waar en verbeter. Om de waardegedreven 
zorgformule te realiseren, moeten plannen 
op een gedisciplineerde en consistente wijze 
uitgevoerd worden, met één belangrijke focus: 
de patiënt of te wel; de klant!
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3.3 Maatwerk projecten 
(flexibel budget)

1. Continuïteit Huisartsenzorg Twente 
Mede naar aanleiding van verschillende onderzoeken 
die een groeiend huisartsentekort in Twente 
signaleren, is medio 2018 een stuurgroep continuïteit 
huisartsenzorg Twente in het leven geroepen. 
In deze stuurgroep zitten  bestuurders van de 
Huisartsen Kring Twente, de huisartsenposten, de 
zorggroepen FEA en THOON en de Wagro en een 
vertegenwoordiger van  Menzis. In de loop van 2019 
is de stuurgroep uitgebreid met vertegenwoordigers 
van de Huisartsenopleiding in Twente en van de 14 
Twentse gemeenten. Doel van de stuurgroep is om 
via onderlinge samenwerking tussen de betrokken 
partijen de huisartsencapaciteit in Twente op korte 
en lange termijn te verruimen en te waarborgen.

Roset voert de procesregie in deze complexe 
opdracht. Zij begeleidt de stuurgroep in haar 
besluitvorming, coördineert en bewaakt de 
afgesproken activiteiten/acties en de resultaten 
hiervan, ontwikkelt voorstellen voor financiering en 
neemt het initiatief tot vervolgacties op het moment 
dat resultaten tegenvallen. 

In 2018 zijn door de deelnemende partijen acties 
in gang gezet die snel en direct opgepakt konden 
worden. Dit betroffen met name het voeren van een 
publiekscampagne ‘huisarts in Twente’, het opstellen 
van een draaiboek praktijkoverdracht en het 

aanbieden van opleidingsplaatsen Verpleegkundig 
Specialisten/Physician Assistants (VS/PA). 

Toen bleek dat de genoemde acties niet voldoende 
zouden zijn om het huisartsentekort op lange 
termijn op te vangen, is medio 2019 door Roset 
geïnventariseerd hoe de deelnemende partijen 
het vraagstuk ervaren en wat een zinvolle aanpak 
voor het vervolg zou kunnen zijn. Daarop is 
door Roset een proces van besluitvorming naar 
volgende stappen begeleid. In dit proces is met 
een kleine groep huisartsenvertegenwoordigers 
een viertal nieuwe innovatieve oplossingsrichtingen 
verkend en uitgewerkt en is verbinding gezocht 
met de 14 Twentse gemeenten om samen met het 
publieke domein nieuwe innovatieve initiatieven 
te ontwikkelen om de werkdruk bij huisartsen te 
verminderen. In 2020 zal binnen de stuurgroep 
besluitvorming plaatsvinden over de te kiezen 
oplossingsrichting(en), waarna de feitelijke 
implementatie ervan zal starten.

2. Goede zorg voor kwetsbare ouderen
In vervolg op het project ‘Opname kwetsbare 
ouderen’ is begin 2019 het project ‘Goede zorg voor 
kwetsbare ouderen’  gestart. Het project is ontstaan 
uit de noodzaak om te komen tot een efficiëntere 
en effectievere organisatie van de (spoed)zorg 
voor kwetsbare ouderen in de regio Twente. 
Hoofddoel van het project is ervoor zorg te dragen 
dat kwetsbare ouderen op de juiste plek verblijven 

voor de juiste zorg door de juiste professional. 
Deelnemers aan het project zijn de VVT-instellingen 
Zorgaccent, TMZ en CarintReggeland, het 
ziekenhuis ZGT, de zorggroep FEA en de 
zorgverzekeraar Menzis. Roset heeft de project- 
en procesbegeleiding van het project verzorgd. 
Hiernaast heeft Roset de betrokken organisaties 
geadviseerd, analyses uitgevoerd en rapportages 
verzorgd.

Het project bestaat uit vijf hoofddoelstellingen:
1. Observatiebedden
Door de inzet van observatiebedden gedurende een 
korte en afgebakende observatieperiode, kunnen de 
moeilijk te triëren en kwetsbare patiënten een juiste 
indicatie krijgen voor passende zorg en behandeling. 
In 2019 zijn zes observatiebedden gerealiseerd bij de 
drie VVT-organisaties. 

2. Verkorten aanvraag bij CIZ
Gedurende het project is de aanvraagduur bij het 
CIZ verkort van zes weken naar circa een week. 
Voor acute situaties is de aanvraagduur zelfs verkort 
naar een paar dagen.   

3. Indicatiestelling door Specialist Ouderen-
geneeskunde in de eerste lijn
Het triageproces door de Specialisten Ouderen-
geneeskunde (SO’s), werkzaam bij de verschillende 
organisaties, is beter gestroomlijnd en op elkaar 
afgestemd. De SO’s nemen deel aan het Multidisci-
plinair Overleg (MDO) in het ziekenhuis, waardoor 
de triage wordt verbeterd en de juiste vervolgzorg 
wordt geïndiceerd.  

4. Specialistische oudergeneeskundige expertise 
in de eerste lijn  
Wenselijk is dat een SO, naast het deelnemen 
aan MDO’s, ook consulten afneemt, geriatrische 
assessments doet en eventueel zelfs mede 
behandeld om de huisarts te ondersteunen. 
Daarnaast kunnen huisarts, POH-ouderenzorg, 
wijkverpleging, SO en verpleegkundig specialist 
beter met elkaar samenwerken om de kwetsbare 
ouderen in beeld te krijgen om zo vroegtijdig te 
kunnen interveniëren, waardoor acute situaties en 
opnamen kunnen worden voorkomen. In 2019 is er 
hard gewerkt aan de realisatie van deze doelstelling 
en dit wordt in 2020 vervolgd. 

5. Eén coördinatiepunt 
In 2019 is er een coördinatiepunt opgezet en 
ingericht dat bereikbaar is om de coördinatie te 
verzorgen van (spoed)opnames van kwetsbare 
ouderen voor tijdelijke of langdurige zorg. 
Het coördinatiepunt regelt het juiste bed voor 
de desbetreffende patiënt. 

3. Gezamenlijke CRM en scholingsagenda 
In 2018 is Roset door de LHV-Huisartsen Kring Twente, 
de zorggroepen FEA en THOON en de Twentse huis- 
 artsenposten CHPA en SHT gevraagd om het project 
gezamenlijke scholingsagenda en basisregistratie 
te begeleiden. De doelstelling van dit project is 
de implementatie van een gezamenlijke nascholings-
agenda en basisregistratie voor alle betrokken 
huisartsenorganisaties middels de inzet van het 
informatiesysteem Corpio. Dit is een complex proces. 
Technisch is het complex omdat gegevens van 
verschillende databases worden samengebracht 
in één systeem. Verder moet een nieuwe digitale 
scholingsagenda met backoffice processen worden 
ingericht over de grenzen van de verschillende 
organisaties heen. Ook veranderkundig is het complex, 
omdat gebruikers vertrouwde werkwijzen moeten 
aanpassen, er bij wijzigingen rekening moet worden 
gehouden met andere organisaties en er vertrouwen in 
elkaars registraties moet worden opgebouwd. 

Roset verzorgd de project- en procesbegeleiding 
van dit project, zowel op veranderkundig als op 
ict-technisch gebied. In 2019 is een plan van aanpak 
opgesteld voor de implementatie, zijn sessies verzorgd 
met alle betrokkenen waarin gezamenlijk tot afspraken 
en aanpassing van werkprocessen is gekomen en is de 
toepassing getest. Verder zijn de gemaakte afspraken 
vastgelegd in overzichtsdocumenten die voor alle 
betrokkenen toegankelijk en overzichtelijk zijn.  

Corpio zal voor alle betrokken organisaties begin 
2020 live gaan. Hierna zal de overdracht naar beheer 
worden gerealiseerd en zal de verdere ontwikkeling 
van de samenwerking tussen de partijen in Corpio 
worden begeleid. 

4. Zorg ICT en e-health THOON  
In 2018 heeft Roset een adviesopdracht voor 
zorggroep THOON uitgevoerd over de toekomst 
van de informatievoorziening in de eerste lijn 
in de regio en de rol van THOON daarin. De 
bevindingen, inclusief een vergelijking van de 
verschillende informatiesystemen, zijn vastgelegd 
in een rapportage. Hierin zijn een aantal mogelijke 
ICT-scenario’s geschetst. Op basis van deze 
rapportage heeft THOON voor de komende 
jaren een goed gefundeerde systeemkeuze voor 
ketenzorg en ouderenzorg gemaakt als basis voor 
de samenwerking met de bij THOON aangesloten 
huisartsen en ketenpartners.

Roset treedt verder op als sparringpartner en 
strategisch klankbord voor de informatiemanager 
van THOON bij voorkomende ICT-vraagstukken, 
zoals de deelname aan het landelijke project OPEN, 
de regionale samenwerking van informatiemanagers 
en de implementatie aanpak van e-health.
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5. Zorg ICT en e-health FEA
Op verzoek van de zorggroep FEA heeft Roset in 
2019 drie opdrachten op het gebied van Zorg ICT en 
e-health uitgevoerd.

5.1 Schets Regionaal HIS voor huisartsen FEA
Op verzoek van de ledenraad van FEA  heeft Roset 
na een uitgebreid onderzoek een rapportage 
opgesteld waarin wordt geschetst wat het zou 
betekenen als de huisartsen in het FEA-gebied 
zouden overgaan op een Regionaal Huisartsen 
Informatie Systeem (HIS).

Een Regionaal HIS biedt huisartsenpraktijken de 
mogelijkheid om de patiëntveiligheid in de regio 
te verhogen door het verbeteren van de regionale 
gegevensuitwisseling met andere zorgpartijen 
en met patiënten. Middels samenwerking met 
de apotheken in de regio, de dienstapotheek 
en de politheek van het ziekenhuis kan ook de 
medicatieveiligheid in de regio worden verbeterd 
(minder medicatiefouten/ziekenhuisopnames). 

Het concept geeft de huisartsen een sterkere 
onderhandelingspositie richting andere zorgpartijen 
(bijv. koppeling met het ziekenhuis) en richting 
leveranciers (regiokortingen). Verder biedt het 
concept mogelijkheden voor regionale HIS-/ 
ICT-ondersteuning van huisartsen (ontzorging). 
Dit zijn zaken waar Roset veel ervaring mee heeft. 

De rapportage is door Roset in december 
2019 aan de Ledenraad gepresenteerd. 
Hierin zijn drie mogelijke scenario’s voor een 
Regionaal HIS geschetst met de bijbehorende 
voordelen, nadelen en risico’s. Begin 2020 
zal er binnen FEA besluitvorming plaatsvinden 
over het te kiezen scenario voor een Regionaal HIS 
en de bijbehorende vervolgstappen.  

Bij het onderzoek voor FEA is door Roset de 
onderstaande aanpak gehanteerd:
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Wat is een Regionaal HIS?

Aanpak en Planning 
Verkenning

Centrale HIS/ICT-ondersteuningsorganisatie 
voor huisartsenpraktijken (& apotheken)

Optioneel: 
Apotheken

Huisartsen

AIS

HIS Patiënten 
gegevens

Beveiligde
 

verbindingen

Inclusief 
Dienst- 

apotheek / 
politheek

Beveiligde 
infrastructuur

Koppelingen

Landelijk 
Schakel Punt 

(LSP)

Patiëntportalen 
/ PGO’s (0e lijn)

Wetenschappelijk 
onderzoek

Zorggroep

Ziekenhuis

Huisartsenpost

Lab / Diagn. 
centra

Schets 
Regionaal

HIS 
huisartsen 

FEA

Besluitvorming 
Ledenraad 

FEA
Keuze scenario 

Regionaal HIS en 
vervolgstappen

Huisartsen
Draagvlak, behoeften en 
randvoorwaarden t.a.v. 

Regionaal HIS, incl. HIS-/
ICT-ondersteuning

Andere 
stakeholders 

Ideëen t.a.v. Regionaal HIS

Samenhang met andere 
informatiesystemen en 

infrastructuren

Analyse voor- en 
nadelen en risico’s

Bezoeken 
coöperaties 

FEA

Gesprek 
bestuur/mgt  

FEA

Gesprekken met 
TAO (apothekers), 
ziekenhuis ZGT en 
zorgverzekeraar 

Menzis

Beschrijving huidig 
en mogelijk 
toekomstig 

applicatielandschap 
huisartsenzorg FEA

Voor- en nadelen 
en risico’s 

voor huisartsen 
FEA

Wat het zou betekenen 
als de huisartsen in het 
FEA-gebied zouden 
overgaan op een 
Regionaal Huisartsen 
Informatie Systeem (HIS)?
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5.2 Programma OPEN – regionale 
gegevensuitwisseling huisartsen en patiënten 
Roset heeft in 2019 op verzoek van FEA geadviseerd 
over en ondersteuning verleend bij de deelname van 
de huisartsenpraktijken van FEA aan het landelijke 
programma OPEN (Ontsluiten Patiëntengegevens 
Eerstelijnszorg Nederland). 
 
OPEN is een vierjarig programma van de 
koepelorganisaties LHV, NHG en InEen om 
huisartsen te helpen bij het veilig online delen 
van medische gegevens met hun patiënten. Dit 
impliceert een verandering in denk- en werkwijze en 
van processen in de huisartsenpraktijken. De eerste 
stap voor de huisartsenpraktijken is het bieden van 
de mogelijkheid aan hun patiënten van elektronische 
inzage in de medische gegevens die zijn opgeslagen 
in de Huisarts Informatie Systemen (HIS’en) die zij 
gebruiken. Dit is wettelijk verplicht vanaf 1 juli 2020. 

De online openstelling van het dossier biedt 
huisartsenpraktijken de mogelijkheid om de 
samenwerking met de patiënten te verbeteren. Als 
patiënten op eenvoudige wijze inzicht hebben in hun 
gezondheidsgegevens zijn zij beter in staat om mee 
te denken, te beslissen en de regie over hun eigen 
gezondheid te nemen.

In 2019 heeft FEA in het kader van het OPEN- 
programma een regionale coalitie gevormd met de 
huisartsenpost CHPA en de Huisartsenkring Twente. 
Deze regionale coalitie gaat de huisartsenpraktijken 

ondersteunen bij de organisatorische inrichting 
en de ingebruikname van de benodigde 
ICT-aanpassingen en biedt de praktijken scholing en 
voorlichtingsmateriaal voor patiënten. Tevens gaat 
zij voorlichting geven aan de huisartsenpraktijken 
en de patiënten in de regio. Alle huisartsen in het 
werkgebied van FEA hebben ervoor gekozen om 
deel te  nemen aan deze regionale coalitie. Verder 
is er een nulmeting onder de praktijken verricht en 
zijn de voorbereidingen voor de subsidieaanvraag 
en de implementatie getroffen. Roset heeft FEA 
geadviseerd en ondersteund bij deze processen.

5.3 Regionale werkgroep MedMij - PGO in Twente
Op verzoek van FEA heeft Roset in 2018/2019 
geparticipeerd in een regionale werkgroep MedMij/ 
PGO en deze werkgroep vanuit haar uitgebreide 
expertise op dit gebied van advies voorzien. 
De werkgroep wil voor Twente een programma 
opzetten waarin pilots met Persoonlijke Gezond- 
heidsomgevingen (PGO’s) van patiënten worden 
uitgevoerd. Een PGO is een digitale omgeving 
voor de patiënt (een website of een app) waarin 
hij zijn eigen medische gegevens kan opslaan en 
waarmee hij digitaal kan communiceren met zijn 
zorgverleners. Dit vindt plaats in het kader van het 
landelijke programma MedMij, waarin spelregels 
worden ontwikkeld om gezondheidsinformatie veilig 
uit te wisselen tussen PGO’s van de patiënten en de 
informatiesystemen van zorgaanbieders (huisartsen, 
apothekers, ziekenhuizen e.d.). Er is in 2019 besloten 
dat de werkgroep voorlopig een slapend bestaan leidt.

6. Regioplan THOON 
In april 2019 heeft zorggroep THOON aan Roset 
gevraagd haar te begeleiden bij het proces van het 
opstellen en schrijven van een regioplan. Hiertoe 
zijn twee sessies georganiseerd in samenwerking 
met het Jan van Es Instituut waaraan huisartsen en 
medewerkers van THOON hebben deelgenomen. 
Hiernaast is er een enquête verzonden naar de 
voorzitters van de huisartsengroepen (hagro’s) 
van THOON. Verder heeft Roset een regioanalyse 
uitgevoerd, welke inzicht geeft in de ontwikkelingen 
in de zorgvraag, zorgaanbod en demografische 
ontwikkelingen in Twente. De resultaten van de 
sessies, de uitkomsten van de enquête en de 
regioanalyse dienen als input voor het regioplan. 

Dit regioplan dient voor juni 2020 klaar te zijn. 
Hierna zal worden gestart met de uitvoering en 
implementatie van het plan. Het is de intentie dat 
Roset hierbij ook wordt betrokken.  

7. Regioplan FEA
In augustus 2019 heeft zorggroep FEA aan Roset 
gevraagd haar te begeleiden bij het proces van 
het opstellen en  schrijven van een regioplan. 
Het regioplan is een plan voor de komende jaren 
waarin wordt beschreven welke thema’s belangrijk 
zijn en worden en welke acties hierbij noodzakelijk 
worden geacht. De prioritering wordt gedaan op basis 
van een regioanalyse die door Roset is uitgevoerd en 
inzicht geeft in de ontwikkelingen in de zorgvraag, 
zorgaanbod en demografische ontwikkelingen  

binnen Twente. Daarnaast zijn er sessies georganiseerd 
met het bestuur van FEA, de coöperatiemanagers en 
de kaderhuisartsen in FEA-gebied. 

8. Bedrijfskundige ondersteuning FEA
Vanaf oktober 2018 is Nina van der Laan vanuit 
Roset gedetacheerd bij de zorggroep FEA. 
Zij heeft tijdelijk de werkzaamheden overgenomen 
van een stafmedewerker kwaliteit en beleid en 
heeft op die manier voor de continuïteit in 
verschillende opdrachten en projecten van FEA 
gezorgd. De detachering heeft gedurende heel 
2019 plaatsgevonden. 

9. Visie en strategie ontwikkeling TAO 
(apotheken in Twente) 
In mei 2019 heeft het bestuur van de Twentse 
Apothekers Organisatie-UA (TAO-UA) een 
beroep gedaan op ondersteuning door Roset. 
Bij TAO-UA zijn 121 apothekers werkzaam in 67 
apotheken in Twente e.o. aangesloten. TAO-UA 
is een relatief jonge organisatie. Roset heeft het 
bestuur van TAO-UA geadviseerd ten aanzien van 
visie en strategie. Samen met het bestuur zijn een 
aantal bijeenkomsten georganiseerd waar een 
richtinggevend strategisch kader is uitgewerkt 
en is nagedacht over een aantal inhoudelijke 
onderwerpen voor de ontwikkelagenda voor de 
komende vijf jaar. Het proces van visie en strategie 
ontwikkeling van TAO-UA is nog niet afgerond en 
wordt gecontinueerd in 2020. 

De online openstelling 
van het dossier biedt 
huisartsenpraktijken 
de mogelijkheid om de 
samenwerking met de 
patiënten te verbeteren. 
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• Budget: € 75 mln (VWS)
• Duur: 4 jaar (2019-2022)
• Start: 1 juni 2019

Online inzage > geen 
eisen aan vorm (patiënten-
portaal, PGO, app)
Programma OPEN

Elektronische inzage
Wet Cliënten-rechten 
(Wabvpz)

Nu: wettelijk recht patiënten op
 inzage en kopie medisch dossier 

(WGBO)

Landelijk Programma OPEN
Ontsluiten Patiëntengegevens Eerstelijnszorg NL



Bezoekadres 
Deldenerstraat 61 

7551 AC Hengelo 

Postadres
Postbus 1271 

7550 BG Hengelo

T (074) 249 85 85

E info@roset-twente.nl

www.roset-twente.nl


