
perd en er komen steeds meer aan-

bieders, ook op het vlak van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning”, zegt 

hij, “Dit maakt het lastig om tot afstem-

ming te komen om deze mensen de 

zorg te bieden die zij nodig hebben. 

We hebben bijvoorbeeld in Brummen 

vijf thuiszorgorganisaties, die allemaal 

verschillende ICT-systemen gebruiken 

die niet op elkaar aansluiten.” Zorgver-

zekeraar Zilveren Kruis financierde een 

pilot in de regio Zutphen voor veilige 

communicatie via ICT tussen huisart-

sen en thuiszorg. “Als we dat bewerk-

stelligen, kunnen we stappen zetten”, 

zegt Kerkhoven. “Zetten we dan in sa-

menspraak met de huisartsen wijkver-

pleegkundigen in en zorgen we voor 

bedden in de wijk in samenwerking 

met het verpleeghuis, dan hebben we 

een team dat kwetsbare ouderen kan 

opvangen als dat nodig is. Nu houden 

die in zulke situaties een ziekenhuis-

bed bezet, terwijl de behandelcompo-

nent slechts een klein deel is van de 

reden waarom ze tijdelijk niet thuis 

kunnen blijven.”

“Het is een heel andere manier van 

kijken naar je populatie”, stelt Kerkho-

ven. “Om dit te bewerkstelligen moet 

je weten welke wens jouw ketenpart-

ners stellen aan je automatisering”, zegt 

hij. “En je moet data slim combineren. 

Voor de regio Zutphen gaan we hier 

in 2019 concreet stappen in zetten: de 

huisartsendata verrijken met Vektis-da-

ta en met CBS-cijfers de wijk in beeld 

brengen. Het vervolg is dat we met de 

zorgverzekeraars gaan praten over po-

pulatiebekostiging.”

Wat gebeurt en verandert er in mijn werk-

omgeving en hoe krijg ik daar als huis-

arts zicht op? Deze vraag stelde huisarts 

Marcel Kerkhoven uit Brummen zichzelf 

toe hij hoorde van het kabinetsbeleid 

gericht op het langer thuis laten wonen 

van ouderen bij toenemende kwetsbaar-

heid. Kerkhoven kreeg subsidie van de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten om 

de patiëntdata uit zijn eigen huisartsin-

formatiesysteem (HIS) van de afgelo-

pen vijf jaar – leeftijd, ziektebeelden, 

meetwaarden en medicatiegebruik –  

te verrijken met open data over de in-

woners in zijn werkgebied. Doel hier-

van is geanonimiseerd inzicht te krijgen 

in de kwetsbare populatie. “Een proof 

of concept”, noemt hij het. “Vraag is nog 

wel of het met het oog op de Algeme-

ne Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) mogelijk is om die gegevens op 

postcodeniveau over meerdere huisart-

senpraktijken heen bij elkaar te brengen 

om de mensen in de wijk beter in beeld 

te brengen, de zorg voor die doelgroep 

te verbeteren en de zorgkosten te verla-

gen. Ook moeten we nog onderzoeken 

hoe we die data kunnen koppelen aan 

de werkvloer en tot gespreksonderwerp 

voor de huisarts en wijkverpleegkundi-

ge kunnen maken. Dan kunnen we die 

verrijkte data gebruiken om de samen-

werking van de huisartsen met de an-

dere zorgaanbieders voor de doelgroep 

kwetsbare ouderen op wijkniveau ver-

der vorm te geven.”

Inzicht in elkaars data
Die samenwerking is hard nodig, stelt 

Kerkhoven. “De eerste lijn is versnip-

Als de huisarts een sleutelrol wil blijven vervullen in de eerstelijnszorg, is een doorbraak in digitalisering 

onontkoombaar. HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland (HOOG) is al druk doende om praktisch invulling 

te geven aan deze waarschuwing uit een recent rapport van Nictiz. HOOG werkt langs diverse lijnen aan 

populatiemanagement en begrijpt de cruciale rol van ICT – in het bijzonder het huisartsinformatiesysteem – 

daarin.

Data als sleutel voor populatiema nagement

Huisartsmonitor ondersteunt op drie niveaus

De regio Zutphen gaat huisartsendata verrijken 

met data van Vektis en het CBS, vertelt huisarts 

Marcel Kerkhoven.
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behandeling te verbeteren. HOOG on-

dersteunt de huisarts daarbij, maar die 

blijft wel zelf verantwoordelijk en is de 

ondernemer die het tempo bepaalt.” <<

Tekst: Frank van Wijck

zage in wat er in zijn praktijk gebeurt 

en welke patiënten uit zijn populatie de 

grootste zorgvraag hebben. Het tweede 

niveau is de wijk. Hierin kunnen de 

huisartsen in de wijk hun data met el-

kaar vergelijken op Hagro-niveau. Hoe 

vaak kwetsbare ouderen uit je patiënt-

populatie in het ziekenhuis komen en 

waarvoor bijvoorbeeld, dat haal je niet 

uit je HIS. Het derde niveau is de regio. 

HOOG gebruikt dit om de huisartsen te 

adviseren. De monitor is ontstaan van-

uit de ketenstraten die we hebben voor 

bijvoorbeeld diabetes en astma/COPD. 

Van daaruit is hij uitgebouwd om de 

huisartsendata te verrijken en vergelij-

ken met de data van de gemeente en 

de GGD. Die vergelijking biedt een ba-

sis om gezamenlijk het gesprek aan te 

gaan over bijvoorbeeld ouderenzorg, 

jeugdzorg of ondersteuning in het soci-

aal domein.”

De huisartsmonitor ondersteunt de huis-

arts op diverse manieren, stelt Frequin. 

Hij legt uit: “In de eerste plaats natuur-

lijk bij het vormgeven van populatiege-

richte zorg vanuit huisartsperspectief, 

maar er is meer dan dat. De monitor 

geeft gevalideerde data en vormt daar-

mee een basis voor het gesprek met de 

zorgverzekeraar over de financiering 

van populatiemanagement en voor af-

spraken met ketenpartners over de 

populatie. En de monitor biedt huisart-

sen een benchmark. Waarom zijn jouw 

productiecijfers anders dan die van mij? 

Ligt dat aan de patiëntenpopulatie, aan 

de inzet van het ondersteunend perso-

neel? Daar kan het advies uitkomen om 

de praktijk anders in te richten, of een 

Samen werken in één HIS
De regio Zutphen, waar Kerkhoven 

werkt, is een van de regio’s waarin 

de huisartsen samenwerken binnen 

HOOG. De andere twee zijn Apeldoorn 

en Oost-Achterhoek. “Marcel  Kerkhoven 

is een voorloper in aantonen wat je met 

data kunt doen om vanuit het huisarts-

perspectief tot populatiemanagement 

te komen”, zegt Jeroen Frequin, direc-

teur van HOOG. “Wat hij voor zijn ei-

gen praktijk aan het doen is, proberen 

wij voor alle aangesloten huisartsen te 

realiseren. Daarbij is het praktisch om 

te kunnen werken met één HIS. In de 

regio Apeldoorn zijn de huisartsen over-

gegaan op Promedico-ASP. Het bedrijf 

weet wat er speelt in onze markt en 

heeft een goede ontwikkelagenda. Het 

heeft ons in Apeldoorn geholpen om tot 

regionale afspraken te komen, waarmee 

de basis is gelegd om met één HIS te 

gaan werken.”

Volgend jaar gaat ook de regio Zutphen 

over op Promedico-ASP. Frequin: “Dan 

zal wat Kerkhoven aan het doen is en 

wat wij op grotere schaal doen gaan-

deweg bij elkaar komen. Want het gaat 

natuurlijk om meer dan een HIS alleen 

als je echt tot populatiemanagement 

wilt komen.”

Huisartsmonitor
Om gerichte stappen te kunnen zetten 

in populatiemanagement, heeft HOOG 

de huisartsmonitor ontwikkeld. Frequin 

legt uit: “Dit is een ondersteunende tool 

die we in de Oost-Achterhoek testen en 

die werkt op drie niveaus. Het eerste 

is het praktijkniveau, oftewel het niveau 

van het HIS. Dat geeft de huisarts in-

Data als sleutel voor populatiema nagement

Artikel in samenwerking met Promedico.

“Het is een heel andere manier van kijken naar je populatie”

Jeroen Frequin, directeur HOOG, verwacht veel 

van de door hen ontwikkelde huisartsmonitor, die 

populatiemanagement ondersteunt.
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