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De nieuwe organisatiestructuur van
NEO Huisartsenzorg
Stielo, LHV Huisartsenkring Nijmegen e.o.

Bij de ondernemingsraad presenteerden we

mee laten denken. De uitkomst was dat

en CIHN zijn per 1 januari 2021 gefuseerd.

uiteindelijk een definitief voorstel.”

iedereen die werkt voor één bv ook echt

Vervolgens moest de gefuseerde organi–

binnen dat team werkt. Als je werkt voor

satie opnieuw worden ingericht in 2021.

meerdere bv’s dan zit je in het holdingteam.

Eind september 2021 was het formele
besluitvormingsproces voor de nieuwe
organisatiestructuur afgerond. Jean Takken
vertelt over hoe deze structuurverandering
tot stand kwam.
Jean: “We wisten dat we de organisaties die
we hadden samengevoegd, intern wat anders
moesten gaan inrichten. Na de fusie zijn we

“Het is belangrijk
dat er, waar
mogelijk, rekening
werd gehouden
met persoonlijke
voorkeuren.”

We hebben ook uitzonderingen gemaakt.
Meestal op persoonlijke wensen. Een voorbeeld hiervan is het onderdeel scholing. Dat
wilden we eerst centraal organiseren, maar
op verzoek van de medewerkers is het nu
decentraal. Het is belangrijk dat er, waar
mogelijk, rekening werd gehouden met persoonlijke voorkeuren”, aldus Jean.

als MT daarover gaan nadenken en hebben
daar drie MT-sessies aan gewijd. Dat leidde

Het betrekken van alle medewerkers in het

tot een voorstel dat vervolgens besproken is

Jean vertelt dat bij de inrichting van de

proces was heel belangrijk. Jean: “Het be-

met alle medewerkers, om de eerste reacties

nieuwe organisatiestructuur is gekeken naar

trekken van de medewerkers gebeurde ge-

te horen. Vervolgens ben ik samen met be-

wat er onder de holding valt (wat centraal

faseerd. Vanaf mei zijn de sessies gestart om

stuurssecretaris Ellen Debets bij elk team

blijft) en wat er onder de dochter-bv’s valt.

het voorstel te bespreken en aan te scherpen.

geweest, om specifieke reacties op te halen.

“Daar hebben we de hele organisatie over

Dit gebeurde in groepen, maar ook in kleine
LEES VERDER
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> vervolg interview jean

teams apart. Iedereen is uitgebreid gevraagd
mee te denken en suggesties voor verbeteringen aan te dragen. Ik heb geen geluiden
gehoord dat iemand vond dat ze niet goed
genoeg zijn meegenomen bij de besluiten.
Dat is erg fijn. Daar hebben we veel tijd in
geïnvesteerd.”
Door de nieuwe organisatiestructuur zijn er
teams aangepast. Jean vertelt daarover: “Met
name bij Team Dagzorg was de verandering
door de fusie en de hierop volgende nieuwe
organisatiestructuur groot. Daarom hebben
we daar een heel uitgebreid traject aan
gewijd met een organisatie-adviesbureau.
Er zijn teambuildingsactiviteiten georganiseerd die ervoor zorgden dat de overgang
zo soepel mogelijk verliep.” Mede dankzij de

“Iedereen is uitgebreid
meegenomen bij de
beslissingen die zijn
geNOMEN.”
– JEAN

nauwe betrokkenheid van de medewerkers
verwachten we dat de nieuwe organisatiestructuur in 2022 een succes wordt.”
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Feiten en cijfers
vereniging NEO HUISARTSENZORG

253

304

26

1

23.5 mln.

huisartsen

huisartsen

medewerkers

Raad van

omzet

praktijkhoudend

niet-praktijkhoudend

Bestuur
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Raad van
commissarissen

Bestuur

Cliëntenraad

Ondernemingsraad
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De opkomst van thuistriage
In juni 2021 is een officiële pilot gestart

Julia vertelt dat thuistriage helpt om snel te

kon je gewoon je werk doen. Dat was erg fijn,

waarbij zeven triagisten een aantal uren

kunnen inspringen als het erg druk is. “We

omdat de druk op de zorg – en dus ook bij

thuis de triage deden. Deze pilot is opgezet

plaatsen dan een oproep op de reguliere app

ons – was toegenomen”, vertelt Julia.

na het succesvol uitproberen van de

voor alle medewerkers met de vraag wie er

thuistriage een aantal maanden eerder.

kan bijspringen. Thuistriage is niet bedoeld

Nu de pilot is afgelopen is er besloten

om alle drukte op te vangen, maar het kan

om een team van 15 thuistriagisten te

wel helpen om de druk af te laten nemen.

vormen, dat kan bijspringen wanneer het

Triagisten die op dat moment geen inge-

druk wordt. Julia van Lint is coördinerend

roosterde dienst hebben kunnen dan vanuit

doktersassistent en één van de eerste

huis direct inloggen met een thuistriageset.

triagisten die deels vanuit huis ging werken.

De thuistriage heeft ook voordelen voor de

“Toen corona
kwam was het een
goed moment om
ermee te starten.”

triagisten zelf. Zo is er geen reistijd, biedt het
Als coördinerend doktersassistent loopt Julia

de mogelijkheid om daardoor te dineren met

vaak tegen piekmomenten aan op de huis-

het gezin en bij slecht weer of wegwerkzaam-

In het begin werden alle thuistriagediensten

artsenpost. “Dan heb je wel een bereikbare

heden hoeft een triagist de weg niet op.”

boventallig gedraaid. Julia: “Dus als je niet

dienst achter de hand die je kan oproepen

ingeroosterd was, maar juist als je vrij was.

bij drukte, maar voordat iemand dan op de

“Toen corona kwam was het een goed

Op een gegeven moment gingen we ook een

huisartsenpost is, is de drukte soms alweer

moment om ermee te starten. Heel Neder-

deel van de geroosterde diensten vanuit huis

voorbij.”

land moest thuiswerken. Als iemand in qua-

werken, maar dat is echt heel geleidelijk aan

rantaine moest – en je was niet ziek – dan

gegaan.”
LEES VERDER
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> vervolg interview julia

“Mijn mening is dat thuistriage veel meer

gesprek lastig gaat en of er ondersteuning

voordelen dan nadelen heeft.” Volgens

kan worden geboden. Hierom is het ook niet

Julia is het belangrijk dat triagisten feeling

geschikt voor beginnende triagisten.”

blijven houden met de collega’s en met hun
werkplek. “1/3 van je contract vanuit huis

“Thuistriage kan ook weer terug worden

werken zie ik alleen maar als een voordeel.”

gedraaid als iemand het toch niet prettig
vindt werken. Vanuit thuis de triage uitvoe-

Nadat de pilot was afgerond schreef de pilot-

ren moet echt bij je passen. Als het bij je

groep een protocol. “Daarin beschreven we

past is het een mooie toevoeging aan het

waar wij tegenaan liepen en wat er geregeld

werk.”, besluit Julia.

moet worden. We hebben ook nagedacht
over aan welke voorwaarden een triagist
moet voldoen om thuistriagist te kunnen
zijn. Dan moet je denken aan een geschikte
ruimte, vooral vanwege de privacy. Het kan
niet zo zijn dat een patiënt kinderen op de
achtergrond hoort bijvoorbeeld. Je moet ook
zelfstandig kunnen werken, want je kan wel
hulp inschakelen maar dat moet allemaal via
de telefoon. Er is niemand die hoort of een

“Thuistriage is een
goed hulpmiddel
om snel te kunnen
inspringen als het
erg druk is.”
– JULIA
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Feiten en cijfers
102

2

planners

triagisten/
assistenten

2
1
1

teamleiders
medisch adviseur
manager

LOCATIE NIJMEGEN

304

340.495

waarnemend
huisartsen

INWONERS

237

LOCATIE BOXMEER

107.110

gevestigd
huisartsen

447.605

INWONERS

INWONERS

Verrichtingen

2021

2020

2019

telefonische
consulten

57.254

61.932

52.797

consulten
op de HAP

55.921

48.034

59.431

visites

11.074

telefonische
consulten
5.781

51.473

9.733
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Visites

5.956

49.965

1.968

9.106

9.446
Corona-gerelateerd

8

(fysieke)
consulten
op de HAP

Niet corona-gerelateerd
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Feiten en
cijfers

117.857
Start
chat

DIGITALE
HUISARTSENSPOEDPOST

SERVICE LEVELS

Totaal aantal digitale
consulten (vanaf juni ‘21 )

2.398

Gemiddelde beantwoording
telefoon < 2 min.

53,35 %

Gemiddelde wachttijd voor
digitaal consult

18 min.

Gemiddelde beantwoording
telefoon < 10 min.

82,35 %

Gemiddelde beantwoording
spoedlijn < 30 sec.

91,30 %

Meest voorkomende
aandoeningen (digitaal):

9

telefonische
contacten

Aantallen

1. Huidklachten

533

2. Vallen, stoten, kneuzingen

319

3. Wonden

205

4. Insectenbeten

200

5. Medicatieklachten

169
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Klachten

48

Calamiteiten

6

Signaleringen
kindermishandeling

133

Signaleringen geweld
volwassenen

123
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Regionale samenwerking is de
kracht van het regioplan
In 2020 en 2021 heeft NEO Huisartsen-

nieuwing, wijkmanagement en governance.”

zorg samen met anderen gewerkt aan het

De verschillende thema’s met de bijbehoren-

creëren van Regioplan Nijmegen e.o. 2020-

de doelen zijn heel bewust door alle partijen

2021 (verder Regioplan Nijmegen e.o.). Dit

sámen vastgesteld, om in twee jaar tijd multi-

plan omvat thematiek om de multidiscipli-

disciplinaire samenwerking te optimaliseren.

naire zorg in de regio Nijmegen te verbete-

Met de bedoeling om de resultaten daarna

ren. De thema’s worden afgestemd met de

zoveel mogelijk beschikbaar te stellen en te

betrokken partijen: NEO Huisartsenzorg,

verspreiden bij andere huisartsenpraktijken.

Gezondheidscentra Lindenholt, Hazenkamp,

Met dit regioplan hebben wij daar een goed

Samen Gezond, Thermion, ONS Gezond-

begin mee gemaakt.”

heidserf, Stg. Gezondheidsplein Nijmegen
Noord en de zorgverzekeraars (CZ en

De samenwerking tussen alle partijen is heel

VGZ). Nancy Stensen (Manager GC Samen

prettig verlopen. Nancy vertelt hierover: “Er

Gezond) en Carine Poels (Projectleider

was snel overeenstemming over de inhou-

Regioplan Nijmegen e.o., NEO Huisartsen-

delijke onderwerpen en er was bij iedereen

zorg) werkten ook mee aan het regioplan.

een groot gelijkwaardigheidsgevoel. We sta-

“De werkgroepen
hebben de verbinding
met de praktijk
vergroot.”

pelden onze deskundigheid om samen een
Carine vertelt: “De drie doelgroepenthema’s

goed plan neer te zetten. Iedereen had een

van het Regioplan Nijmegen e.o. zijn: kwets-

eigen inbreng en die werd ook volwaardig

bare ouderen, GGZ en achterstandsproble-

meegenomen. Ook in de uitvoering van de

matiek. De algemene thema’s zijn zorgver-

werkgroepen was er een grote gelijkwaardig-

– Carine

LEES VERDER
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> vervolg interview carine en NANCY

heid en betrokkenheid. Iedereen was blij met

te denken over de uitvoering van onze

de input die geleverd werd.” Carine vult aan:

plannen.”, vertelt Carine.

“De werkgroepen hebben de verbinding met
de praktijk vergroot. Door het niet aan de te-

Doordat alle partijen samen aan tafel zaten

kentafel te bedenken, maar juist middels een

zorgde het voor meer logica tussen de

gesprek met de direct betrokkenen om zo

plannen op papier en de vertaling naar de

beter bij de praktijk aan te sluiten. De wens

praktijk. Nancy: “Ook de wisselwerking tussen

is om dat ook voort te zetten in de toekomst.

gezondheidscentra en NEO Huisartsenzorg

Dat is uiteindelijk ook de kracht.“

was waardevol. Dat was anders nooit zo tot
stand gekomen wanneer je dit regioplan niet

“We stapelden onze
deskundigheid om
samen een sterk plan
neer te zetten.”
– NANCY

“Vanuit NEO Huisartsenzorg is de samenwer-

had gehad.”

king met de gezondheidscentra en huisartsenpraktijken ook echt als een plus gezien,

Nancy en Carine zijn blij met wat er gere-

omdat je minder achter je bureau zit en meer

aliseerd is, maar zien het tegelijkertijd als

geïnspireerd raakt door de verbinding met

een tussenstap om nog tot meer te komen.

de praktijk. Je hebt veel meer een podium

Carine vertelt hierover: “Er is meer tijd nodig

gekregen om elkaar te vinden, ideeën vorm

voor het uitrollen van de plannen, dan de

te geven en uit te voeren. Zonder het Re-

twee jaar die er voor het Regioplan Nijmegen

gioplan Nijmegen e.o. was er ook wel echt

e.o. stonden.” Gezondheidscentra en NEO

wat gebeurd, maar dit heeft echt een kans

Huisartsenzorg blijven ook in de toekomst

en energie gegeven om ook tot uitvoering

samenwerken, o.a. aan het verbreden van

te komen. De cliëntenraad heeft ook een

het thema wijkmanagement.

mooie bijdrage geleverd door kritisch mee
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4
3

kaderhuisartsen

2
1

programmamanagers



coördinatoren
zorgprogramma’s

manager

Onze ketenpartners

100

• 28 podotherapeuten

POH’s

77

praktijken

288.156

• 13 podotherapiepraktijken

171

somatiek

• 59 diëtisten

huisartsen

patiënten

aangesloten bij
NEO Huisartsen
Dagzorg

32.068

patiënten
CHRONISCHE ZORG

• 34 diëtistpraktijken
• 12 optometristen
• 8

optiek-optometristen

• 2

laboratoria

• 2	ziekenhuizen met diverse
specialisten
• 16 leefstijlcoaches

Diabetes

Hart- vaatziekten

• 12.461 patiënten

HVZ (hartvaatziekten)

VVR (verhoogd
vasculair risico)

• 8.741 patiënten

• 7.435 patiënten

• 169 huisartsen

• 113 huisartsen

• 77 praktijken

• 49 praktijken

• 170 huisartsen
• 77 praktijken
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Astma

COPD

Ouderenzorg

• 931 patiënten

• 2.500 patiënten

• 81 huisartsen

• 165 huisartsen

• 30 praktijken

• 74 praktijken

• 131 huisartsen
met ouderenzorgmodule
• 62 praktijken
met ouderenzorgmodule

INHOUD

GGZ

Inzet Transfertafel Plus om
wachttijden te verkorten
Vanwege de lange wachttijden bij de

de vraag ‘Wie kan deze patiënt overnemen

te krijgen van de leden. Daar kan een door-

GGZ moeten mensen soms een half jaar

en op kortere termijn een intake aanbie-

verwijzing van een patiënt uitkomen.“, zegt

wachten voordat ze een intake hebben.

den?’ Claudia vervolgt: “Wij wilden voor onze

Claudia.

Daarom zijn er landelijk taskforces opgezet

huisartsen ook iets dergelijks bieden om

om de wachttijden aan te pakken. De task-

(complexe) casuïstiek te kunnen inbrengen

forces zijn ook actief op regionaal niveau.

in een grote samenwerking van verschillen-

Hieruit is de Transfertafel Plus gecreëerd,

de organisaties. Zo is de Transfertafel Plus

waarbij huisartsen samen met vertegen-

ontstaan: het laatste kwartier (de ‘Plus’) is

woordigers van GGZ-instellingen overleg-

nu bedoeld voor huisartsen om casussen

gen of een patiënt kan worden doorver-

anoniem in te brengen.

wezen naar een instelling met een kortere

13

wachttijd. Kaderhuisarts GGZ Claudia Meu-

Een casus kan worden ingebracht met een

lemans is daar vaak bij aanwezig.

duidelijk aanmeldformulier. “In het formulier

“Wie kan deze patiënt
overnemen en op
kortere termijn een
intake aanbieden?”

staat o.a. wat de hulpvraag van de patiënt is,

“Elke drie weken komen we online, via Zoom,

De Transfertafel Plus is voortgekomen uit de

wat de vraag van de huisarts zelf is, de voor-

bij elkaar. Niemand hoeft tijd van de praktijk

Transfertafel, een overleg dat een uur duurt.

geschiedenis en wie je nodig hebt aan tafel.

vrij te nemen om ernaartoe te rijden. Op

De eerste drie kwartier van de Transfertafel

De formulieren worden een dag van tevoren

ons verzoek is het op het einde van de dag,

zijn bedoeld voor de instellingen onderling.

rondgestuurd, zodat de aanwezigen de tijd

zodat het makkelijker is voor huisartsen om

Claudia vertelt hierover: “Er worden anoniem

hebben om de casussen eerst door te nemen.

te kunnen aansluiten.”, vertelt Claudia.

casussen ingebracht van mensen die op de

De huisarts sluit ongeveer vijf minuten aan

wachtlijsten staan. Deze casussen worden

om kort de casus te presenteren, vragen te

gedeeld met de andere GGZ-instellingen met

beantwoorden en om adviezen en respons

Jaarbeeld NEO HUISARTSENZORG 2021
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> vervolg interview claudia

Door de Transfertafel (Plus) worden niet
alleen de wachtlijsten opgeschoond, maar
er ontstaat ook een samenwerkingsverband
tussen de verschillende instellingen met elk
verschillende belangen. Claudia: “Dan zie je
dat er toch veel kan. Ook naar de huisartsen
toe. Dat is mooi om te zien en dat scheelt
enorm. Je bent niet alleen maar bezig met het
afwerken van een wachtlijst, maar je bouwt
ook aan een samenwerking voor later. Dat is
voor mij de toekomst.”
Claudia vervolgt: “We zien dat er steeds

“Je merkt dat er een
groot vertrouwen
is bij iedereen.”
– claudia

meer casussen ingebracht worden. Je merkt
dat er een groot vertrouwen is bij iedereen.
Ondanks dat we elkaar nog nooit in het echt
hebben gezien en dat alles online heeft
plaatsgevonden. En dat is erg mooi om te
zien.”
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1

manager

case managers

1

kaderhuisarts

voor Centrum
seksueel Geweld

7

poh’s-GGZ
Jeugd

31

praktijken

4

36

met POH-GGZ

POH’S-GGZ
in totaal

Verrichtingen

SOCIALE
WIJKTEAMS
IN DE GEMEENTEN
Berg en Dal en Nijmegen

Consultduur
< 5 min.

DIGITALE CONSULTATIE

608

5 - 20 min.

677

> 20 min.

6.449

Huisarts/POH-GGZ (aanvrager) consulteert
een psycholoog of psychiater (consulent)
In 2021 vonden er 187 consultaties plaats:
• 68 verschillende aanvragers
• van 33 verschillende praktijken
• consulteerden 16 verschillende consulenten

Visite (duur)
< 20 min.

3

> 20 min.

181

No show

705

No traject
(afsluiting zonder
verrichting)

15

14
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E-health
Uitgezette e-healthmodules

3.336

Gestarte e-healthmodules

2.338

Trajecten/normpraktijk

46

Acceptatiegraad: 70%

Meest ingezette modules: ‘Mindfulness’
en ‘Piekeren’

INHOUD

COLOFON

regiokaart neo
huisartsenzorg

Dit jaarbeeld is een uitgave van NEO Huisartsenzorg.

GELDERLAND

Het geeft een beeld van de activiteiten en resultaten
van onze totale organisatie op het gebied van onze

DRUTEN
MILLINGEN
AAN DE RIJN

ondersteuning t.a.v. spoedzorg, dagzorg en geestelijke
gezondheidszorg in onze regio. NEO Huisartsenzorg

NIJMEGEN

is op 1 januari 2021 ontstaan als fusie-organisatie van
LHV Huisartsenkring Nijmegen e.o., Stielo en Coöperatie
Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN).

NOORD-BRABANT
GRAVE

BOXMEER

Contact

Realisatie

Weg door Jonkerbos 108

Tekstredactie Celeste Lacomblé en

6532 SZ Nijmegen

Marieke van der Ree | NEO Huisartsenzorg

Telefoon 024 352 35 81

Vormgeving Dirk Parijs | Bureau Ketel

info@neohuisartsenzorg.nl

Fotografie Roeland Hoefsloot |RSH fotografie

OVERLOON

WELL

LIMBURG

neohuisartsenzorg.nl
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