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VGZ en LOK: Zorggroep is volwaardige partner

Complete 
 analyse 
  2013

Opbouw eerstelijnszorg  

stagneert
De opbouw van de eerste lijn gaat trager dan de afbouw van de intramurale zorg. Dat levert nu 

al aanzienlijke problemen op, terwijl die nog verder zullen toenemen. De Eerstelijns heeft een 

analyse gemaakt van de stand van zaken medio 2013. In veertien hoofdstukken, een commentaar 

op het Eerstelijns convenant en een conclusie. Wat zijn de knelpunten per stakeholder en wat 

zijn de oplossingen? Door Jan Erik de Wildt, Anton Maes en Leo Kliphuis.
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Femke Gronheid:  

‘Zorgimpuls heeft oog voor 
ondernemerschap’

Eugen Zuiderwijk: 

‘Nieuwe zorg is 
netwerkzorg’

•	 Onderzoek	medicatiebeoordeling
•	 Zorggroepen	in	Breda	en	Nijmegen	
•	 Diagnostiek	in	2020
•	 De	zorg	bewust	meten	
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Wij vinden dat het ook onze verantwoordelijkheid is 

om onze geneesmiddelen en vaccins bij de mensen te 

krijgen die ze nodig hebben, ongeacht waar ze wonen 

en of ze er geld voor hebben. Om dit te verwezenlijken 

hebben we vele verreikende programma’s en samen-

werkingsverbanden opgezet. Meer informatie vind je 

op onze website msd.nl.

Bij MSD werken wij mee aan een gezonde wereld. 

Hoe? Door innovatieve geneesmiddelen en vaccins te 

ontwikkelen en te verstrekken aan mensen over de 

hele wereld. Samen met gezondheidspartners bieden 

we toonaangevende oplossingen waarmee we het 

leven van miljoenen patiënten verbeteren. We luisteren 

goed naar patiënten, artsen en onze andere partners en 

anticiperen op hun behoeften.  Not just healthcare.

Ouderen verdienen de beste zorg. 
Daarom doen we bij MSD onder meer 

klinisch onderzoek naar medicatie op het gebied van 
Alzheimer. Onze droom is om een medicijn te vinden 
dat een wezenlijke bijdrage levert aan het verbeteren 
van de kwaliteit van leven van mensen met Alzheimer. 

Ook ondersteunt MSD initiatieven die de zorg en het wel-
zijn van ouderen verbeteren. Dankzij de MSDCARE Award 
heeft mantelzorger Ger van Eekelen recent zijn Eerste 
Hulp bij Onthouden-Box op de markt kunnen brengen.

De box is bedoeld voor senioren en mantelzorgers, 
die belangrijke informatie voor zichzelf of hun cliënten 
eenvoudig willen kunnen vinden. 

De EHBO-Box heeft de grootte van een A5 en hierin kan 
persoonlijke informatie via een geordend kaartsysteem 
worden bewaard. 

Meer informatie over de EHBO-Box is te vinden op 
www.ehbo-box.nl. Meer weten over de MSDCARE 
Award? Zie www.msdcareaward.nl. 

MSD draagt bij aan betere ouderenzorg!

Ga naar www.msd.nl /verantwoord om te ontdekken hoe MSD meewerkt aan een gezonde wereld.   

Ouderen verdienen de beste zorg. 
Daarom doen we bij MSD onder meer 

MSD CorpAdv 215x307 Ouderenzorg.indd   1 14-06-13   16:46



ZorgImpuls: Oog voor zorgbedrijven

Ondernemen? Ons een zorg
Ondernemen moet zorgverleners in de eerste lijn wel degelijk een zorg zijn. Goede en geïnte-
greerde zorg leveren lukt alleen als de praktijk goed op orde is. ‘Dat niet alleen: je moet scherp 
voor ogen hebben waar je voor staat en hoe je dat bereikt, en erin slagen je visie en strategie op 
een professionele manier uit te dragen. Dat vergt soms tovenaarskunst’, betoogt Femke Gron-
heid, bestuurder van ZorgImpuls. Deze ROS, met als werkgebied de Rotterdamse regio, staat de 
eerstelijns zorgprofessionals met raad en daad bij.

Femke Gronheid realiseert zich goed 
dat er veel op zorgverleners in de 
eerste lijn afkomt. ‘Het is een complexe 
sector. Complexer dan veel andere 
sectoren om in te ondernemen, omdat 
het meer is dan een kwestie van 
aanbod en afname. Je hebt naast de 
relatie met de patiënt te maken met 
medisch ethische belangen en stakehol-
ders als zorgverzekeraars en overheid. 
Maar als je als zorgondernemer weet 
wat je wilt, is veel mogelijk. Er kan 
zoveel meer als we niet in beperkingen 
denken. Ik zie goede initiatieven 
ontstaan. Het zou zo mooi zijn als meer 
Nederlanders die talrijke prestaties van 
de eerste lijn zouden meekrijgen. Het 
zou onze sector ten goede komen.’ 
ZorgImpuls speelt een belangrijke 
verbindende rol. ‘Daar zit onze 

meerwaarde. We kennen het vakgebied 
van de verschillende disciplines in 
de eerste lijn goed, maar we weten 
ook welke projecten en initiatieven er 
regionaal zijn en welke mensen daar 
bij betrokken zijn. We kunnen mensen 
en projecten daardoor gemakkelijk met 
elkaar in contact brengen.’

De ultieme partij
ZorgImpuls heeft voor het ontwikkelen 
van zijn eigen meerjarenbeleid contact 
gezocht met de klant. ‘Wat willen 
onze klanten kennen, waar hebben ze 
behoefte aan, hoe kunnen we hen het 
best bedienen? Service en dienstverle-
ning staan voorop. Het bleek dat onze 
ideeën over onze diensten niet veel 
verschilden met wat de klant van ons 
verlangt, maar de prioritering konden 
we aanscherpen.’
ZorgImpuls richt zich op drie 
aandachtsgebieden: wijkgerichte 
zorg, praktijkvoering en inhoudelijke 
zorgthema’s, zoals ggz, substitutie 
en ouder en kind. Per aandachts-
gebied biedt de organisatie diverse 
diensten en producten. Het kan gaan 
om een checklist, toolkit, advies, 

begeleiding en/of ondersteuning. Zo 
speelt ZorgImpuls in op de vragen 
en behoefte aan ondersteuning rond 
aspecten als: hoe maak ik de stap 
naar volledige GEZ-contractering, hoe 
zet je wijkgerichte netwerken of een 
multidisciplinair overleg op. ‘Veel zorg-
verleners hebben vergelijkbare vragen 
en dit is onze manier om op efficiënte 

wijze toegevoegde waarde te leveren. 
De tools gebruiken we uiteraard niet 
als blauwdruk, maar als leidraad om 
gericht vraagstukken op te pakken. 
Als ROS zijn wij de ultieme partij om 
zorgverleners te helpen bij het verder 
ontwikkelen en begeleiden van hun 
ondernemerschap’, aldus Gronheid. 

netwerkplatform
De jaarlijkse Zomercarrousel die 
ZorgImpuls in juni heeft georganiseerd, 
stond in het teken van ondernemen als 
zorgverlener in de eerste lijn. Een prik-
kelend en actueel onderwerp, omdat 
marktwerking en ondernemerschap 
in de eerste lijn als oplossing worden 
genoemd voor de stijgende zorgkosten. 
Maar hoe ondernemend kan een 
zorgverlener eigenlijk zijn? Centraal 
stonden onderwerpen als ethische 
zorgverlening, concurrentie in de eerste 
lijn, patiëntparticipatie en marketing 
en communicatie. Daarnaast bood 
het evenement een uitstekende kans 
om kennis te maken met elkaar en te 
netwerken. Maar contacten leggen kan 
natuurlijk ook via sociale media en 
online fora.
‘We hebben gemerkt dat zorgverleners 
behoefte hebben aan een platform 
waarin ze elkaar gemakkelijk en snel 
wat kunnen vragen, informatie kunnen 
uitwisselen of een vraag stellen. Daar-
voor hebben we LinkedIn-groepen in 
het leven geroepen. Voor elke deelge-

Ondernemen in de zorg 

vergt tovenaarskunst 

Zorgimpuls, de ROS in een 
wereldhaven.
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meente in ons werkgebied hebben we 
een dergelijke discussiegroep opgezet.’ 
Wijkscan biedt gespreksstof
Pratend over zorg in de buurt, komt 
Femke Gronheid op de ROS-Wijkscan, 
die onderdeel uitmaakt van de Geïnte-
greerde Gebiedsanalyse, een landelijke 
prioriteit van de ROS’en. Met behulp 
van de gegevens van de gebiedsanalyse 
kan lokaal beleid zich doorontwik-
kelen. ‘De ROS-Wijkscan is een prima 
instrument waarmee zorgverleners 
inzicht krijgen in de kenmerken van 
hun werkgebied. ZorgImpuls stelt deze 
scan voor zijn regio’s op, met verdie-
pende analyses op maat. Het levert veel 
data op: over het zorgaanbod in de 
wijk, de demografische ontwikkeling, 
et cetera. Ik denk dat we nog meer met 
de data kunnen.’ 
In zijn deelgemeenten organiseert 

ZorgImpuls om die reden bijeen-
komsten over de uitkomsten van de 
wijkscan. ‘De bijeenkomsten zijn deels 
bedoeld om met elkaar kennis te 
maken en te netwerken. Daar is veel 
behoefte aan. Maar papier is geduldig, 
we willen dat de gegevens die uit de 
scan komen benut worden voor het 
ontwikkelen van nieuwe initiatieven. 
Daarmee is de link gelegd naar het 
ondernemerschap. Het is belangrijk 
om te weten waar je klanten/patiënten 
behoefte aan hebben. Daar draait het 
immers om: de klant en diens zorg-
vraag staan centraal. Dat vergt continu 
onderhoud.’ 

Zorgsector economisch speerpunt
Femke Gronheid benadrukt nog eens 
dat een goede praktijkvoering, het 
bepalen van je positie en strategie, 

de basis is van een sterke profilering. 
‘Natuurlijk kun je dat invullen op een 
manier die bij jou als zorgondernemer 
past. Dan ben je een interessante 
partner om mee samen te werken. 
Want daar zijn we het nu wel over 
eens: goed zorg verlenen is te complex 
om alleen te doen.’
Tot slot wijst ze nog op een ander 
gezichtspunt: ‘Rotterdam staat al heel 
lang bekend om zijn wereldhaven en 
het belang daarvan voor onze econo-
mie. Inmiddels is de zorgsector ook 
één van de economische speerpunten 
van de stad.’ Ze wil maar zeggen: 
genoeg kansen voor zorgverleners in 
de eerste lijn. 

Corina de Feijter

Femke Gronheid: ‘De zorgsector is een 
 van de economische speerpunten 

van Rotterdam.’ (Fotografie: 
Rob van der Pas)
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Als zorgverleners in de keten samenwerken, 

is informatie-uitwisseling van groot belang. 

In een multidisciplinaire zorggroep bijvoorbeeld, 

kan de integrale keten van tijdige diagnose, 

preventie, zelfmanagement en zorg met ICT worden 

ondersteund. Relevante informatie wordt binnen 

de keten gedeeld en de huisarts houdt regie. 

PharmaPartners biedt samen met ICT-partners 

ketenoplossingen die de chronische zorg beter en 

effectiever maken.

Het draait allemaal om de patiënt.

www.pharmapartners.nl > producten en diensten > 

geïntegreerde eerstelijnszorg

Samenwerken is bij ons
een één-tweetje.

IS DIT DE JUISTE?

 
 



Mr. H.F. de Boerlaan 36a  7417 DB Deventer  Tel (088) 77 686 00  www.protopics.nl

Zekerheid 
over zorg 

en kosten?

Dat vraagt om
Protopics Eis!

Met Protopics Eis heeft u alles onder controle
Zorg wordt duurder naarmate meer patiënten hoger in de piramide van de 
eerstelijnszorg belanden. Protopics Eis (Eerstelijns Informatie Systeem) helpt u 
dit te voorkomen. Eis - een combinatie van KIS, MDO en HIS - biedt tools die 
u in staat stellen samen te werken met ketenpartners én patiënten. Daarbij 
bent u verzekerd van transparantie in kosten, proces en zorgkwaliteit. En voor 
een vlekkeloze  afhandeling van uw � nanciële administratie werkt Eis volledig 
geïntegreerd samen met de software van Protopics’ zusterbedrijf VIP Calculus. 
Wilt u ook alles onder controle? Kijk op zinineis.nl of bel (088) 77 686 00.

ZWIP

Complex

Chronisch

Acute Zorg

Preventie




