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Dichter bij gezondheid

Dat is de stellige overtuiging van Monique Weise, manager bij de 

Zorggroep BeRoEmD. Deze bestaat uit 16 praktijken met 23 huisartsen 

en 14 praktijkondersteuners in de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en 

Den Bosch. Eerder werkte Monique als praktijkverpleegkundige. Na een 

bedrijfskundige opleiding heeft zij ervoor gekozen om als zorggroep-

manager haar focus te verleggen naar de beleidsmatige kant van de 

organisatie.

,,Goede afstemming tussen de verschillende zorgverleners waarmee 

mensen met COPD te maken krijgen, is van cruciaal belang. Hierbij 

zijn prestatie indicatoren verbonden, waarmee de kwaliteit van de zorg 

meetbaar wordt gemaakt. Wij waren daarnaast ook benieuwd naar de 

stand van zaken en het verbeterpotentieel van andere processen en 

randvoorwaarden met betrekking tot de COPD-zorg. Voor ons was dat 

de aanleiding om een knelpuntenanalyse (KPA) te maken en zodoende 

meer inzicht te krijgen. De KPA is een vragenlijst die de huisarts en de 

praktijkondersteuner idealiter samen invullen. Want als je de zorg wilt 

verbeteren, dan moet je van binnenuit op de hoogte zijn waar bepaalde 

knelpunten zitten en hoe die veroorzaakt worden. Zonder nu heel 

gedetailleerd op alle ‘ins and outs’ in te gaan, kan ik wel zeggen dat het 

ons erg heeft geholpen om op tijd problemen te signaleren en 

aanpassingen te doen of aanvullende nascholing aan te bieden. Het 

heeft ons ook belangrijke handvatten gegeven bij de onderhandelings - 

en evaluatiegesprekken met de zorgverzekeraars. Je kunt je wensen, 

prioriteiten en activiteiten namelijk beter onderbouwen.’’

Een knelpuntenanalyse bestaat uit zowel harde als zachte indicatoren. 

Harde indicatoren zijn bijvoorbeeld: Heeft 80% van de patiënten een 

longfunctieonderzoek ondergaan? Is er een BMI berekend? Is er een 

stoppen-met-rokenprogramma aangeboden? Zachte indicatoren gaan 

over de randvoorwaarden, zoals: Is er voldoende tijd voor de patiënt? Is 

de organisatie van de zorg op orde? Wanneer wordt de kaderarts COPD 

ingeschakeld? 

Vertrouwde omgeving 

”Wij hebben er binnen onze zorggroep voor gekozen om de spirometrie-

test (longfunctietest, red.) in de praktijk te laten plaatsvinden. Dat is 

fijner voor de patiënt, want hij of zij kan terecht in een vertrouwde 

omgeving. Het is wel belangrijk dat de praktijkondersteuner hiervoor 

goed wordt opgeleid. En niet één keer, dit moet regelmatig worden 

herhaald. Deze trainingen en andere on-the-job trainingen hebben we 

met de hulp van Boehringer Ingelheim gerealiseerd. Tim Sales is de 

‘Het kan niet zo zijn dat 
instructies van de huisarts en 

praktijkondersteuner verschillen van 
die van de apotheker.’

Health Care Consultant van Boehringer Ingelheim die ons hierbij helpt. 

Hij observeert tijdens het spreekuur en geeft waar nodig tips en adviezen 

aan de praktijkondersteuner. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de inzet 

van vragenlijsten en eenduidige registratie of de vraag wanneer je 

iemand doorstuurt of hoe je een patiënt motiveert om te stoppen met 

roken. De mogelijkheid bestaat om na afloop van deze training ook nog 

een gezamenlijke nabespreking met de huisarts, praktijkondersteuner en 

Health Care Consultant te voeren. Deze aanpak wordt door alle 

medewerkers binnen onze zorggroep als zeer waardevol beschouwd. 

“Wellicht hebben ook andere zorggroepen er iets aan om aan de hand 

van de knelpuntenanalyse goed naar de randvoorwaarden en processen 

te kijken. Pas dan kun je je zorgproces goed en effectief inrichten.”

denk ik aan de relatie met de apotheek, met de diëtist, maar 

bijvoorbeeld ook aan de relatie met de longartsen in de tweede lijn.  

Als een patiënt uitleg krijgt over het gebruik van zijn medicatie is het van 

belang dat hij of zij eenduidige voorlichting en instructie krijgt. Het kan 

niet zo zijn dat instructies van de huisarts en praktijkondersteuner 

verschillen van die van de apotheker. Wij gaan daarom regelmatig samen 

met apothekers op nascholing. Hierdoor leer je elkaar beter kennen, kun 

je makkelijker contact met elkaar leggen en afspraken maken. De zorg 

aan de patiënt zal verbeteren en daar gaat het tenslotte om.”

Knelpuntenanalyse en on-the-job training

De Zorggroep BeRoEmD is relatief klein van omvang, maar de ambities 

zijn dat zeker niet. ,,Ons streven is om patiënten de beste zorg en 

behandeling te bieden en samen met hen een passend behandelplan op 

te stellen waarbij de persoon centraal staat in plaats van de aandoening. 

Hierbij kunnen we professionele hulp van buitenaf goed gebruiken.  

Zo hebben we in samenwerking met Boehringer Ingelheim hun 

knelpuntenanalyse en on-the-job training “tailor made” gemaakt binnen 

de kaders en wensen van BeRoEmD, en in de praktijk geïmplementeerd. 

Het verbeteren van de zorg voor de COPD-patiënt staat altijd centraal.’’

Zorgstandaard COPD

In 2010 is de ‘Zorgstandaard COPD’ uitgebracht. Deze geeft aan 

waaraan goede COPD-zorg in Nederland behoort te voldoen en geeft 

patiënten en zorgverleners duidelijkheid over wat mag worden verwacht 

van een COPD-behandeling en de bijpassende organisatie. Hoe werkt 

dat door in jullie zorggroep? Monique: ,,Aan de Zorgstandaard COPD 

‘Als zorggroep kunnen  
we professionele hulp van  
buitenaf goed gebruiken.’

’Prestatie indicatoren maken 
de zorg beter meetbaar.’

Gezondheid is 

meer dan alleen 

het toedienen  

van genees- 

middelen.  

Het gaat om  

de totale zorg: de 

behandeling, de 

patiënt en zijn 

omgeving. Een 

lange termijn 

samenwerking. 

Want alleen  

samen komen we 

dichter bij  

gezondheid.

‘Goede werkrelatie tussen 
alle partners in de keten 
essentieel voor optimale zorg’
‘Voor optimale COPD-zorg is het essentieel dat zorgverleners uit de eerste en tweede lijn goed 

met elkaar communiceren. Dat begint met elkaar kennen, elkaar weten te vinden en heldere 

afspraken maken. We zijn immers geen concurrenten, maar samen verantwoordelijk om de 

kwaliteit van de zorg aan COPD-patiënten op het hoogste niveau te brengen.  

Als samenwerking goed verloopt, krijgt een COPD-patiënt de juiste zorg op de juiste plaats.

Boehringer Ingelheim  
Boehringer Ingelheim is een internationaal, farmaceutisch familie-

bedrijf met wereldwijd zo’n 47.000 medewerkers waarvan ruim 400 

in Nederland. Kerntaak is de ontwikkeling van innovatieve genees-

middelen voor mens en dier. Onze focus ligt op longaandoeningen, 

hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Al sinds onze oprichting in 

1885 door Albert Boehringer in het Duitse Ingelheim am Rhein 

denken wij in generaties, niet in kwartalen. Er wordt veel aandacht 

geschonken aan preventie om de zorg ook in de toekomst betaal-

baar te houden. Met de lange termijn visie van een niet-beursgeno-

teerd familiebedrijf. Wij geloven dat gezondheid meer is dan alleen 

het toedienen van geneesmiddelen en dat het gaat om de totale 

zorg: de behandeling, de patiënt en zijn omgeving. 

Boehringer Ingelheim zet graag een serie zorgprofessionals in de 

spotlight om hun kennis en expertise te delen. Deze experts 

verdienen een podium om hun visie te delen over het behalen van 

gezondheidswinst voor patiënten. Lange termijn samenwerking is 

onze drijfveer, want alleen samen komen we dichter bij gezondheid 

voor mens en dier.

www.dichterbijgezondheid.nl
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Top 5 voordelen on-the-job training

Training afgestemd op behoefte van de 
praktijkondersteuner, anders dan een 
plenaire training.

OP MAAT

PrAKTIsCh

TIPs & ADVIeZen

TIjD BesPArenD

KOsTen effeCTIef 

Tijdens het spreekuur luistert de health 
care consultant mee naar echte cases.

Er volgen direct 
adviezen en tips Geen tijd kwijt aan 

nascholing na het werk

Het is een zeer 
efficiënte en directe 
manier van trainen


