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2020 is het meest bijzondere jaar geworden in mijn 

bestuursloopbaan bij synchroon. na een geslaagde 

koersconferentie eind 2019 gingen we vol in de 

startblokken om alle adviezen uit te werken naar 

plannen. 

nieuwe directie, nieuwe bestuursleden, werving van 

extra personeel, verhuizen naar een groter kantoor, 

huMo plannen, kortom: geen woorden maar daden zal 

ik maar zeggen. 

die start werd abrupt afgebroken door de coronacrisis. 

alle zeilen werden bijgezet om praktijken te onder-

steunen in praktische en mentale zin. Maar ook het 

“gewone” werk moest door. sollicitaties, afscheid 

nemen van hedi en anneke, personeel aansturen, 

digitaal vergaderen met zorgverzekeraars en bernhoven. 

de chronische zorg borgen. nieuwe modules voor 

ouderenzorg. contracteren. de regio was in lock down 

maar draaide ook gewoon door waar het kon en nodig 

was.

tijdens deze crisis hebben we gezien hoe fl exibel we als 

organisatie en praktijken zijn. Maar ook dat we elkaar 

en onze ketenpartners steeds meer nodig hebben 

bij problemen. als we de regio sterker en toekomst 

bestendig willen maken zullen we nog meer met elkaar 

moeten afstemmen over bijvoorbeeld praktijkorganisatie 

en opvolging, praktijk en regio ict, ehealth, 

samenwerken en inhoud van zorg.

bij synchroon en bij huMo gaan we gezamenlijk 

steeds meer organiseren en uitvoeren. Zo worden 

we als bestuurders en organisaties ook meer 

toekomstbestendig.

dank voor het vertrouwen in synchroon, haar 

bestuurders, directie en personeel. 

synchroon gaat de toekomst met vertrouwen tegemoet.

uden, april 2021

dan hoevenaars

Voorzitter bestuur Zorggroep synchroon b.V.
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Zorggroep synchroon b.V., hierna synchroon genoemd, 

is een zorggroep in de regio uden-Meijerijstad-oss. 

synchroon is een samenwerkingsverband van alle 

gevestigde huisartsen in deze regio. de aangesloten 

huisartsen onderkennen het belang van de versterking 

van de organisatiegraad in de eerste lijn. dit laatste is 

nodig om een antwoord te hebben op de stijgende 

zorgvraag, de te verwachten arbeidsmarktproblematiek 

en de stijgende zorgkosten. we vinden het van 

belang dat de eerstelijnszorg, en meer specifi ek de 

huisartsenzorg, toegankelijk blijft voor alle 267.306 

patiënten die zijn ingeschreven bij de bij synchroon 

aangesloten huisartsenpraktijken. synchroon heeft 

als doelstelling het organiseren en contracteren van 

(chronische) zorg. 

synchroon heeft in 2020 een contract voor de 

chronische dbc’s diabetes, coPd (patiënten met 

longproblemen) en cVrM, zowel hVZ als VVr 

(patiënten met hart- en vaatproblemen) met alle 

zorgverzekeraars afgesloten. 

daarnaast zijn de regionale samenwerkingsafspraken 

geoptimaliseerd voor kwetsbare groepen in de 

samenleving zoals ouderen, ggZ-patiënten en patiënten 

in de palliatieve fase van hun leven (dat wil zeggen in het 

laatste levensjaar). synchroon ondersteunt en faciliteert 

regionale en lokale samenwerkingsverbanden. wij 

vervullen een brede rol in de regio. thema’s die regionaal 

in 2020 nadrukkelijk aandacht hebben gehad sluiten 

aan bij de thema’s in het onderhandelaarsakkoord 

huisartsenzorg 2019 - 2022. het betreft meer tijd 

voor de patiënt, zorg op de juiste plaats, zorg voor 

kwetsbare groepen en versterking van de regionale 

organisatiegraad.
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de visie is vastgesteld op de synchroon koersdag, 

d.d. 14 november 2019 in aanwezigheid van een 

vertegenwoordiging van alle huisartsenpraktijken:
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toegankelijke en betaalbare 
eerstelijnszorg in de regio bij een 

stijgende zorgvraag, krappe arbeidsmarkt* 
en beperkte fi nanciële groei. 

Productiviteit van zorgverleners verhogen 
met gelijkblijvende kwaliteit.

Patiënten ervaren persoonlijke zorg, 
meer inzicht en regie over hun leefstijl en 

gezondheid.

Zorgverleners ervaren rust, ruimte en 
werkplezier. Zorgverleners ervaren 

meer tijd voor patiëntzorg.

* uit witte vlekkenanalyse van VgZ blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de huidige praktijkhouders aangesloten bij synchroon 53 jaar is en dat 32% van de huisartsen 60+ is.

onze missie 
en visie
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de kerntaken van synchroon zoals weergegeven in dit 

schema zijn voor de huisartsen herkenbaar en staan 

niet ter discussie. de invulling van de kerntaken vraagt 

om zorgvuldige communicatie en afstemming met de 

aangesloten huisartsen.
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Voor het draagvlak bij de huisartsen is het van belang 

dat synchroon herkenbaar blijft als organisatie van 

en voor de huisartsen. synchroon kenmerkt zich 

als een netwerkorganisatie. in de buitenste ring de 

samenwerkingspartners waarmee wij in onze regio 

samenwerken om de zorg toegankelijk te houden. 

in schema ziet het organogram van de organisatie 

synchroon er als volgt uit:
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1
organisatie 

in beeld
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het adherentiegebied van synchroon is het gebied 

uden-Meierijstad-oss. dit gebied bestrijkt de 

(gemeenten) boekel, bernheze, oss, ravenstein, 

landerd, schijndel, sint oedenrode, Meijerijstad. 

het gaat om een gebied van 267.306 inwoners. 

de huisartsen in deze regio zijn verbonden met elkaar 

door bernhoven ziekenhuis, gezamenlijke nascholing, 

de huisartsenposten en de geografische ligging van het 

werkgebied. 

in 2020 zijn alle 123 gevestigde huisartsen 

(praktijkhouders), verdeeld over 63 praktijken, uit de 

regio aangesloten bij synchroon. er werken in 2020 

± 100 praktijkondersteuners-somatiek, ± 50 praktijk-

ondersteuners-ggZ, ± 250 doktersassistentes en 

± 25 praktijkmanagers bij deze huisartsen.
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Rechtsvorm en bestuurlijke inrichting

Zorggroep synchroon is een b.V. met als statutair 

vastgestelde naam Zorggroep synchroon b.V.. stichting 

administratie kantoor (stak) beheert de aandelen 

van Zorggroep synchroon b.V.. de zeggenschap van 

de organisatie ligt in beginsel bij het stak-bestuur 

bestaande uit 4 huisartsen. het stak-bestuur benoemt 

de directie van de b.V. voor de dagelijkse leiding. het 

stak-bestuur geeft certificaten van aandelen uit aan de 

aangesloten huisartsen. ultimo 2020 zijn 105 aandelen 

uitgegeven.

Raad van Commissarissen

de raad van commissarissen (rvc) heeft in 2020 vier 

maal vergaderd. conform de governance structuur is er 

tweemaal met de directie en tweemaal met directie en 

bestuur overlegd. op basis van het rooster van aftreden 

hebben we in december afscheid genomen van servaas 

rouwhorst. we hebben julliette van eerd en jan-erik 

de wildt eind 2020 welkom geheten als nieuwe leden 

van de rvc. Voor wat betreft de reguliere thema’s, zoals 

jaarrekening en begroting, kan worden geconstateerd 

dat het bedrijf in control is. Verder constateren we 

dat bestuur, directie en medewerkers met grote inzet 

werken aan de ambities van synchroon. 

De RvC bestaat uit ultimo 2020 

uit de volgende personen:
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Management 
en organisatie

blik op 2020 
door rvc

leo kliphuis
voorzitter 

benoemd in 2013

rianne van Zanten
lid per 

1 april 2019

juliette van eerd
lid per 

1 december 2020

jan erik de wildt
lid per 

1 december 2020
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het bestuur van synchroon bestaat uit 4 huisartsen en 

houdt zich bezig met strategische vraagstukken.

in 2020 hebben er enkele bestuurswisselingen 

plaatsgevonden. 

Het bestuur van Synchroon bestaat op 

31 december 2020 uit:

De directie van Zorggroep Synchroon B.V. 

bestaat sinds 1 april 2020 uit:

Synchroon jaarverSlag 2020

bestuur

directie
dhr. a.M.g.M.f. 

hoevenaars
voorzitter

dhr. e. graat
bestuurslid

Mw. f.h.t. Zegers
bestuurslid

dhr. M. rubens
medisch directeur

Mw. b. boersema
bestuurslid

Mw. d.j. wolffenbuttel
directeur bedrijfsvoering
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klankbordgroep synchroon geeft gevraagd en 

ongevraagd advies vanuit het perspectief van patiënten 

over de (chronische) zorg van synchroon. dit doet zij op 

basis van de eigen ideeën en ervaringen. 

de klankbordgroep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 

9 leden. leden hebben maximaal 5 jaar zitting; er is een 

rooster van aftreden. de leden zijn ingeschreven bij een 

huisarts die bij synchroon is aangesloten. Van leden 

wordt verwacht dat zij hun kennis en ervaring delen om 

zo te komen tot suggesties tot kwaliteitsverbetering van 

synchroon. 

de klankbordgroep wordt begeleid door een 

onafhankelijk begeleider, die tevens technisch voorzitter 

van de vergadering is. de notulen van de vergadering 

worden gemaakt door een secretaresse van synchroon. 

bij de vergadering is de directeur bedrijfsvoering van 

synchroon aanwezig en kunnen andere gasten worden 

uitgenodigd. 

Gegevens 2020 

bij de start van 2020 telde de klankbordgroep 6 leden. 

gedurende 2020 is één lid toegetreden, waarmee het 

aantal leden op 31 december 7 was. 

in 2020 is de klankbordgroep 2 keer bij elkaar gekomen: 

op 12 februari 2020 bij synchroon en de 25 november, 

door de coronacrisis, online. in het voorjaar stond 

een bijeenkomst gepland. deze is door corona naar 

september en vervolgens naar november verschoven. 

Onderwerpen 2020 

•	 Praktische	zaken	(reglement,	rooster	van	aftreden,	

reiskostenvergoeding) 

•	Werving	van	nieuwe	leden,	in	gang	zetten	

•	 Verandering	functiegebouw	

•	 Koers	synchroon	2020	-	2025	

•	 Slim	anders	samen.	Advies	gegeven	tijdens	de	

hoorzitting: kbg adviseert om ook jbZ te betrekken 

bij de ontwikkelingen in digitalisering. 

•	 Leden	van	KBG	adviseren	om	te	zorgen	voor	een	

koppeling van data uit smartwatch via Pgo naar de 

cardioloog. 

•	 KBG	adviseert	om	een	eindgebruiker	toe	te	voegen	

als lid van de ict werkgroep. leden van de kbg 

vinden engage niet gebruikersvriendelijk en adviseren 

om hieraan aandacht te besteden. 

•	 Pharos	

•	Werving	nieuwe	leden,	vervolg	

De klankbordgroep bestaat uit de volgende leden:

de heer louis (aghM) bogaerts 

de heer cor Manders 

de heer hans van reijsen 

Mevrouw ruthmila riveras 

de heer Piet keek 

de heer frans kolkman 

Mevrouw hilde ober 

de klankbordgroep wordt begeleid door een extern 

adviseur, mevrouw helma Martens.
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klankbordgroep
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2
Personeel 
en arbeid
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Voldoende huisartsen en personeel werven en 

behouden.

dit is de grote uitdaging waar we voor staan in de 

regio. dit onderwerp staat prominent op de agenda bij 

synchroon en in huMo verband. we doen dit regionaal, 

samen met huMo (huisartsen oss, uden, Meierijstad 

en de lhV kring oost-brabant). huMo is medio 2020 gestart met de aanpak van een 

dreigend tekort aan huisartsen in de regio. dit gebeurt 

in goede afstemming met de zorgverzekeraars cZ 

en VgZ en de betrokken gemeenten oss, uden en 

Meiereijstad. de grote uitdaging voor de eerstelijnszorg 

is om de toegankelijkheid en continuïteit te blijven 

waarborgen, ondanks de stijgende en veranderende 

zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt en beperkte 

financiële groeimogelijkheden. in de huisartsenzorg regio 

uden, Meijerijstad en oss is deze grote spanning op de 

arbeidsmarkt ook voelbaar en staat de capaciteit van de 

huisartsenzorg onder druk. dit vraagstuk overstijgt de 

problematiek van de individuele huisarts. Voor dit project 

is annemarie cromwijk als projectleider ingehuurd die 

als aanjager, verbinder en regisseur optreedt richting alle 

samenwerkingspartners. 

de doelstelling van het project ‘capaciteit huisartsen’ is 

om de huisartsenzorg toegankelijk te houden (weer te 

maken) voor de inwoners in de regio. alle ruim 266.000 

inwoners zijn de komende 10 jaar gegarandeerd van 

huisartsenzorg. 

hierbij zijn de volgende subdoelstellingen geformuleerd: 

1. huisartsen(praktijken) worden ondersteund bij het 

oplossen van capaciteitsvraagstukken in de regio 

2. Zorgverzekeraars kunnen voldoen aan hun zorgplicht 

3. gemeenten voldoen aan hun verantwoordelijkheid in 

het voorzien in een gezonde woonomgeving voor hun 

inwoners 

de adviseur capaciteit leidt het project en richt zich op 

bovenstaande drie punten, waarbij er in de uitwerking 

aandacht is voor de korte en langere termijn. deze 

aanpak is uitgewerkt in volgende hoofdstukken, 

waarbij ingegaan wordt op de vraag naar huisartsen 

én de vraag naar ondersteunend personeel, 

zoals praktijkondersteuners, doktersassistenten, 

praktijkmanagers en verpleegkundig specialisten.
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Huisartsencapaciteit

een eerste analyse van het capaciteitsprobleem in onze 

regio heeft de volgende afbeelding opgeleverd.
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op zoek naar toegankelijke 
huisartsenzorg

nieuwe
praktijkvormen

binden van 
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Praktijkoverdracht 
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Zicht op groeiende 
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zorgvraag: 
arbeidsmigranten 

statushouders

•	 Analyseren	en	agenderen	van	het	vraagstuk

•	Werven	van	huisartsen	en	ondersteunend	personeel

•	 Ondersteunen	bij	praktijkvoering:	effi	ciëntie,	zorg	innovatie,	

taakdifferentiatie, samenwerking in de wijk

•	 Digitalisering•	 Digitalisering
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Voldoende capaciteit in de huisartsenpraktijk staat 

prominent op de agenda van synchroon. dat 

geldt niet alleen voor de huisartsencapaciteit, maar 

net zo goed voor de ondersteunende functies, 

zoals doktersassistentes, praktijkondersteuners, 

praktijkmanagers en verpleegkundig specialisten. hoe 

zorgen we dat we voldoende personeel werven én 

behouden binnen de huisartsenzorg? dat is de grote 

uitdaging waar we voor staan!

aandacht voor de eerstelijn vraagt om systematisch 

arbeidsmarktbeleid. dit wordt sinds drie jaar in onze 

regio vormgegeven vanuit het regionaal actieplan 

arbeidsmarkt tekorten (raat). in het raat werken 

Zorggroep synchroon, lhV-kring, huisartsenpost oost-

brabant, transvorm en het koning willem i college 

samen. binnen het actieplan ligt de focus op opleiding 

en het zichtbaar maken van de sector.

knelpunt blijft de beschikbaarheid van voldoende 

stageplekken met name voor doktersassistenten. 

het is voor praktijken niet altijd mogelijk om een 

stageplaats te bieden. bijvoorbeeld door ruimtegebrek, 

personeelsproblemen als gevolg van onderbezetting, 

etc. op basis van deze signalen is er een werkgroep 

opgericht t.b.v. aandachtsfunctionarissen arbeidsmarkt. 

in deze werkgroepen participeren praktijkmanagers 

die de rol als aandachtsfunctionaris vervullen, 

een beleidsmedewerker van transvorm en de 

bestuurssecretaris van synchroon. binnen deze 

werkgroep wordt gekeken welke knelpunten er in 

de regio worden ervaren en vervolgens op welke 

wijze hier gerichte oplossingen voor kunnen worden 

bedacht. Zo zal in 2021 de functie van stagecoördinator 

verder worden uitgewerkt en zullen we ook meer 

aandacht gaan besteden aan de loopbaanreis van een 

doktersassistent in samenwerking met de ziekenhuizen. 
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er komt veel op de huisartsenzorg af als het gaat om 

ict, ehealth en informatie-uitwisseling. daarom is 

de ict-werkgroep in 2020 verder uitgebreid. de ict-

werkgroep bestaat uit een groep met huisartsen en 

Poh’s en functioneert als vertegenwoordiging voor de 

regio. de ict-werkgroep heeft de visie is in 2020 verder 

uitgewerkt in drie verschillende hoofdthema’s.
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Visie, thema’s en projecten zijn gevisualiseerd tot een 

infographic, zie: infographic op de volgende pagina. dit 

is voor de regio het uitgangspunt inzake digitalisering, 

ehealth en persoonsgerichte zorg. onze strategie is 

erop gericht om meer regie te nemen in het zoeken naar 

oplossingen. ons motto rondom ict is sliM-anders-

saMen. de urgentie van digitalisering wordt verder 

versneld door coVid-19.

om de visie op de drie geformuleerde hoofdthema’s 

tot executie te brengen worden er zinvolle projecten 

geïmplementeerd. deze projecten worden in 

samenhang gebracht met reeds goed georganiseerde

 structuren zoals een regionaal kis, een beeldbel 

implementatietraject, een regionaal portaal voor 

chronische zorg samen met bernhoven en 

wachtkamerschermen die gefaciliteerd worden door 

Zorggroep synchroon om regionale informatie aan 

patiënten te tonen.

de volgende concrete doelen zijn hiervoor gesteld:

1. het aanstellen van een eerstelijns cMio 

2. keuze en implementatie van één regionaal his 

inclusief patiëntenportaal 

3. doorontwikkeling en uitwerking van een regioplan 

digitalisering 

4. implementatie van een collectieve praktijkwebsite 

5. doorontwikkeling en uitwerking van een regioplan 

digitalisering
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tot nu toe 2020 prognose 2021

Toegankelijke en betaalbare eerstelijnszorg in 
de regio bij een stijgende zorgvraag, krappe 
arbeidsmarkt en beperkte fi nanciële groei. 

Minder fragmentatie Eigenaarschap patiënten We zijn samen sterker

2013 2018 2019 maart 2020 juli 2020 november 2020 januari 2021 april 2021 oktober 2021

Implementatie 
KIS, Engage, 
Minddistrict

Wachtkamer-
scherm

ICT visie 
tijdens 

koersdag

Projecten 
de� nitief 

vastgesteld

Start OPEN + 
VVR 

Restyle

Akkoord 
VGZ, CZ

Start collectieve 
praktijkwebsite +           

Start PGO’s

Heroverweging 
beeldbelapplicatie

Start 
één HIS 

inclusief portaal

• Collectieve praktijkwebsite
• Eén HIS in combinatie met HAPIS, 
 KIS (ketenzorg) én apothekers
• Eén HIS portaal
• Eén wachtkamerscherm 
 (70% geïmplementeerd)
• Eén beeldbelsysteem

• OPEN (online inzage)
• VVR restyle
• Inzet HIS-portaal met e-diensten. 
 Tot nu toe: e-afspraak, e-consult, e-recept 
• Inzet Engage & PGO’s met e-health. 
 Tot nu toe: zelfmetingen, triage, vragenlijsten 

en online programma’s (Minddistrict)

• Huisartsenpraktijken worden intensief 
betrokken

• ICT werkgroep met CMIO* adviseert bestuur 
ten behoeve van regionale ICT beslissingen

• ICT regionaal organiseren en ondersteunen
• Afstemming met HUMO, apothekers, 

Bernhoven en overige ketenpartners

* Chief Medical Information Offi cer

Productiviteit van zorgverleners verhogen met 
gelijkblijvende kwaliteit.

Patiënten ervaren persoonlijke zorg, meer inzicht en 
regie over hun leefstijl en gezondheid.
Zorgverleners ervaren rust, ruimte en werkplezier. 

Toekomst Bestendige Huisartsen Zorg - Slim Anders Samen - Ondersteund door ICT
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dit programma met een totale looptijd van 3 jaar 

wordt door synchroon samen ter hand genomen 

met lhV-huisartsenkring noord-brabant noord-oost 

en haP oost-brabant, gezamenlijk de regionale 

coalitie genaamd. binnen het programma is subsidie 

beschikbaar zowel voor de vereiste regionale coalitie 

als de huisartsen zelf. synchroon is penvoerder van het 

project.

de voorbereiding en ondersteuning aan praktijken 

is vanaf maart 2020 voortvarend opgepakt mét 

resultaat. Vanaf juli 2020 hebben patiënten het recht 

om elektronisch de medische gegevens die de 

huisarts van hen bijhoudt in te zien. op 1 juli waren 

alle praktijken technisch gereed om patiënten digitaal 

inzage te geven in hun huisartsendossier. daarnaast zijn 

praktijkmedewerkers en huisartsen geschoold. 

de 2e helft van het jaar stond in het teken van het 

stimuleren van het gebruik van een patiëntenportaal, 

dat inmiddels door 89% van de praktijken in de regio is 

aangeschaft. 

Gebruik over periode 1 juli 2020 t/m 

30 november 2020

Synchroon jaarverSlag 2020

landelijk 
gemiddelde 

gebruik patiënten 
oPen
5,4%

gebruik 
praktijken

73%
aantal praktijken met 

minimaal 1x inzage 46

aantal praktijken in de regio 63

gebruik 
patiënten

7,1%
aantal patiënten met 

minimaal 1x inzage 15.716

aantal patiënten in de regio > =16 jaar* 
222.179

*er is uitgegaan van de landelijke 
distributie van leeftijden (bron: cbs)

het landelijke 
oPen 

programma
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in 2021 dient het his van iedere praktijk gekoppeld 

te kunnen worden aan gecertificeerde Pgo’s. in deze 

Persoonlijke gezondheids omgevingen kan de patiënt 

dossierinformatie van verschillende zorgverleners 

verzamelen. opnieuw ligt er een landelijke deadline voor 

van 1 juli 2021. 

de insteek van de regionale projectleiding is en blijft om 

praktijken optimaal te ondersteunen middels concrete 

handreikingen welke stappen verplicht gezet dienen te 

worden. Met daarnaast op maat begeleiding per praktijk 

waar nodig en gewenst. 

Informatiebeveiliging

informatiebeveiliging en bescherming van 

persoonsgegevens (privacy) heeft bij synchroon 

prioriteit. Patiënten, zorgprofessionals en medewerkers 

moeten er op kunnen vertrouwen dat hun 

gegevens bij synchroon veilig zijn en goed worden 

beheerd. synchroon heeft geen eigen functionaris 

gegevensbescherming (fg) maar maakt gebruik van 

de diensten van Privacy Zorg. de medewerkers van 

synchroon en de aangesloten huisartsenpraktijken 

consulteren de fg van Privacy Zorg bij ontwikkelingen 

op het gebied van data en privacy.

Synchroon jaarverSlag 2020

de patiënt kan 
dossierinformatie 
van verschillende 

zorgverleners 
verzamelen
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4
regionale 

samenwerking
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Zorggroep synchroon hecht veel waarde aan een 

goede samenwerking. werken aan goede zorg kunnen 

wij niet alleen. dat doen wij samen met andere zorg- 

en welzijnsaanbieders en patiënten. het doel van de 

regionale samenwerking is het bevorderen van positieve 

gezondheid voor alle inwoners in oss-uden-Meierijstad. 

naast de genoemde partners in de verschillende 

zorgprogramma’s werkt synchroon in de regio ook 

samen met:

HUMO

synchroon neemt deel aan een periodiek overleg, 

huisartsen uden Meijerijstad oss, met een afvaardiging 

van de bestuurders van de huisartsorganisaties die 

actief zijn in de regio, te weten:

1. lhV huisartsen kring brabant noordoost

2. wdh-daM

3. huisartsenpost noord brabant noordoost

4. Vereniging synchroon en Zorggroep synchroon b.V.

5. waarneem groep huisartsen (wagro)

algemene doelstelling van dit overleg is te komen 

tot afstemming en optimale ondersteuning van de 

huisartsen in de regio. belangrijk thema’s zijn onder 

meer de toegankelijkheid van de huisartsenzorg, 7x 

24 uur continuïteit in de huisartsenzorg, het leveren 

van huisartsenzorg aan cliënten met een wlZ indicatie, 

oPen, arbeidsmarktcapaciteit.

ieder kwartaal is er tijdens dit regionaal 

huisartsenoverleg bestuurlijke afstemming met de 

bestuurders van bernhoven.

eind 2020 start huMo met een regioraad, een 

adviesorgaan om draagvlak te toetsen, te overleggen 

en discussiëren met afgevaardigden van de hagro’s en 

wagro en bestuurders van de vertegenwoordigende 

organisaties

Bernhoven

een van de belangrijkste samenwerkingspartners van 

synchroon betreft bernhoven. synchroon en bernhoven 

werken actief samen aan gezondheid voor alle inwoners 

van de regio. 

Zij hebben gezamenlijke strategische afstemming met 

zorgverzekeraars over het realiseren van (transmurale) 

trajecten voor het leveren van toegankelijke en 

betaalbare zorg in de regio.

tijdens het programma droom is er intensief 

samengewerkt door bernhoven en synchroon, onder 

andere in de stuurgroep droom. synchroon werd hierbij 

ook voor andere onderwerpen dan chronische zorg de 

primus inter pares. gezamenlijk zijn er veel transmurale 

initiatieven succesvol gestart en bernhoven en 

synchroon zijn er van overtuigd dat ook in de toekomst 

nieuwe transmurale trajecten in de regio van start zullen 

gaan. om dit te borgen en omdat het programma 

droom is beëindigd heeft eind 2020 een analyse 

en herijking van de diverse samenwerkingsvormen 

plaatsgevonden.

doel is om de samenwerking tussen synchroon en 

bernhoven verder te versterken, door in gezamenlijkheid 

een (jaar)plan voor de transmurale samenwerking vast 

te stellen, innovatiekracht te bundelen en de kwaliteit 

en effectiviteit van de operationele bedrijfsvoering te 

bewaken en optimaliseren.

op basis van de analyse (eind 2020) werd gesteld om 

de samenwerkingsvormen (op bestuurlijk, tactisch 

en innovatie-niveau) aan elkaar te verbinden. door 

meer structuur aan te brengen tussen de diverse 

overlegvormen ontstaat een goede onderlinge 

afstemming en borging van de realisatie van de 

jaarplannen.

Synchroon jaarverSlag 2020
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Samen in Zorg

samen in Zorg is een vereniging die bestaat uit 

zorgpartners in de regio oss-uden-Meierijstad. 

synchroon is lid van samen in Zorg. 

als samenwerkende zorgorganisaties bundelen we de 

krachten van onder meer het ziekenhuis bernhoven, de 

ggZ oost-brabant, grote en kleine VVt organisaties, de 

huisartsen en apothekers. siZ verbindt. 

siZ stelt zich tot doel om de zorg in oss, uden 

en Meierijstad toegankelijk te houden. dit willen 

we bereiken door nauwe samenwerking tussen 

zorgorganisaties onderling én tussen zorgorganisaties 

en welzijnsorganisaties/gemeenten. siZ is dé 

verbindende factor. onze samenwerking draagt bij aan 

betere kwaliteit van leven, preventie en behoud van 

gezondheid van bewoners in de regio. 

de missie van siZ is samen werken aan toegankelijke, 

kwalitatief hoogwaardige, integrale en betaalbare zorg, 

die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van bewoners in 

de regio. 

gebaseerd op nauwe samenwerking met zorg- en 

andere partners in de regio en de inzet van nieuwe 

(informatie) technologische mogelijkheden, gaat siZ de 

regionale regierol van de bestaande regionale ketens, 

netwerken verbreden, meer passend bij deze tijd en de 

vraag.

Gemeenten

Met de gemeenten in het werkgebied wordt door 

synchroon contact onderhouden over onder meer 

huisartsencapaciteit, Positieve gezondheid, Preventie, 

ouderenzorg, ggZ en specifiek proeftuin de ruwaard.

in september 2020 heeft gemeente oss in 

samenwerking met het zorgkantoor van VgZ een drietal 

bijeenkomsten georganiseerd op gebied van:

•	 Preventie

•	 Ouderenzorg

•	GGZ

Vertrekpunt hierbij zijn de door VgZ opgestelde 

regiobeelden voor de regio noord-oost brabant. aan de 

hand van deze regiobeelden zijn knelpunten naar voren 

gekomen die besproken zijn tijdens deze bijeenkomst 

en die nader uitgewerkt en geprioriteerd zullen worden 

in overleg met samenwerkingspartners.

in oktober 2020 is een bijeenkomst georganiseerd met 

stakeholders in de regio onder de titel “samen innoveren 

van de Zorg in oost brabant”.

doel is om te komen tot innovatie aan de hand van data 

gedreven informatie. hierbij wordt gebruik gemaakt van 

regio-inzichten en beschikbare data en bronnen.

Gemeenten en preventie

synchroon, bernhoven, gemeenten (oss, uden en 

Meierijstad), ggd hvb, cZ en VgZ hebben de handen 

ineengeslagen om een visie te ontwikkelen op hoe 

binnen de regio de activiteiten op preventie gezamenlijk 

kunnen worden vormgegeven. daarnaast willen de 

genoemde partijen samenwerken om deze visie in de 

praktijk te brengen en met elkaar een lerend netwerk te 

vormen. alle partijen dragen gelijkwaardig, met inbreng 

van eigen expertise en netwerk, bij aan het realiseren 

van de geformuleerde, gezamenlijke ambitie. het proces 

wordt begeleid door ros robuust. het realiseren van 

een duurzaam samenwerkingsnetwerk gericht op 

preventie, is een proces dat langere tijd gaat duren. dat 

proces willen we stapsgewijs vorm gaan geven, vanuit 

het perspectief van de patiënt. in 2020 is een patiënt 

experience uitgevoerd voor stoppen met roken en zijn 

in het kader van preventieproject dat voor ZonMw 

wordt uitgevoerd afspraken gemaakt tussen betrokken 

partijen.

Synchroon jaarverSlag 2020
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5
Zorgprogramma’s
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we kijken terug op een bijzonder jaar, alles werd anders 

door de coVid pandemie. de praktijkvoering in de 

huisartsenpraktijk is hier steeds op aangepast.

in de eerste fase van de pandemie is er afgeschaald 

naar enkel noodzakelijke zorg. in de tweede helft van 

2020 is dat hersteld.

alle praktijken hebben de kwaliteit van zorg binnen de 

zorgprogramma’s op peil kunnen houden, hetgeen terug 

te zien is in de prestatie-indicatoren. een grote pluim 

voor alle huisartsenpraktijken.

De feiten

- in 2020 heeft synchroon een contract met alle 

zorgverzekeraars

- in 2020 heeft synchroon een contract met 

 63 huisartsenpraktijken.

- alle aangesloten praktijken hebben een overeenkomst 

voor dM, coPd en cVrM zorg

Inclusie in zorgprogramma’s 

Synchroon jaarverSlag 2020

Synchroon Management Rapportage Zorggroep Synchroon

Gedeclareerde aantallen

  begroot  gedeclareerd  gedeclareerd  gedeclareerd  gedeclareerd

  2020  kwartaal 4 2020  kwartaal 3 2020  kwartaal 2 2020  kwartaal 1 2020

dM  11.153  11.388  11.295  11.215  11.222

coPd  2.657  2.696  2.692  2.671  2.677

cVrM hVZ  9.081  9.954  9.858  9.725  9.726

cVrM VVr  14.876  15.967  15.887  15.711  15.641

          

  37.767  40.005  39.732  39.322  39.266
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Chronische zorgprogramma’s

de verantwoordelijkheid voor de medische kwaliteit 

binnen de gecontracteerde dbc’s bestaat uit de 

verantwoordelijkheid voor de medische inhoud van de 

zorgprogramma’s.

het gevraagd en ongevraagd ondersteunen van 

professionals is hierbij een belangrijke tak. om deze taak 

uit te voeren is naast de medisch directeur voor ieder 

zorgprogramma een kaderarts beschikbaar te weten:

•	 Dhr.	M.	Rubens,	kaderarts	hart	&	vaatziekten	

•	 Dhr	L.	van	Cruchten,	kaderarts	COPD

•	Mw.	H.	van	Doorninck,	kaderarts	diabetes	

•	Mw.	M.	Becht,	kaderarts	GGZ

•	 Dhr.	K.	Tersmette,	kaderarts	ouderenzorg

•	 Dhr.	A.M.G.M.F	Hoevenaars,	kaderarts	diabetes

daarnaast zijn kaderartsen beschikbaar voor andere 

zorginhoudelijke thema’s binnen synchroon, te weten:

•	Mw.	K.	van	Veen,	kaderarts	palliatieve	zorg

•	 Dhr.	R.	Besselink,	kaderarts	palliatieve	zorg

•	Mw.	M.	van	Cromvoirt,	kaderarts	palliatieve	zorg	

•	Mw.	P.	Moazzeni,	kaderarts	gynaecologie

•	 Dhr.	S.	Konijnenberg,	kaderarts	bewegingsapparaat.

•	 Dhr.	G.J.	van	Holten,	kaderarts	spoedzorg

op zorggroepniveau zijn de indicatoren van 2020 gelijk 

gebleven t.o.v. 2019. wegens covid-19 zijn er veel 

minder patiënten fysiek gezien op spreekuur, maar 

veel begeleiding heeft op afstand plaatsgevonden. 

registratie is niet minder geworden. wel is er flexibel 

omgegaan met de richtlijn dat als er 15 maanden 

geen registratie heeft plaatsgevonden patiënten ge-

excludeerd worden. 

Synchroon jaarverSlag 2020
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 norm Zorggroepniveau

Inclusiepercentage

dM 4,1% (3-5%) 4,19%

coPd 1,1% (0,5-2%) 1,00%

hVZ 2,9% (1,7-4,1%) 3,69%

VVr 6,4% (3,4-7,5%) 6,17%

VVr berekend over VgZ populatie  7,00%

% hoofdbehandelaar 

huisarts 1e lijn

dM 85% 90,39%

coPd 63% 69,70%

hVZ 63% 71,39%

% hoofdbehandelaar registratie 

(huisarts en specialist)

dM 90% 98,23%

coPd 90% 92,61%

hVZ 90% 91,34%

Roken

dM 95%a 97,11%

coPd 95% 83,77%

hVZ 95% 90,56%

VVr 95% 92,36%

 norm Zorggroepniveau

PI’s chronische zorg

dM Mdrd >90% 90% 91,32%

dM Voetonderzoek >80% 80% 78,29%

dM fundus >80% 80% 93,71%

coPd ccQ >70% 70% 71,76%

Overige kwaliteitsindicatoren DM

ldl (<80 jaar) 63% 61,28%

statines 72% 70,69%

albumine 87% 86,74%

Overige kwaliteitsindicatoren COPD

inhalatie 0% 67,76%

Mate van bewegen 71% 67,55%

coPd (pat. die roken) 40% 33,61%

exacerbaties vastgelegd 82% 68,68%

2> meer exacerbaties 8% 1,59%

Overige kwaliteitsindicatoren HVZ

ldl (<80 jaar) 30% 77,03%

egfr 98% 99,91%

< 70 en rr <=140 75% 77,03%

bewegen 75% 67,55%

Overige kwaliteitsindicatoren VVR

ldl (<80 jaar) 30% 29,19%

egfr 98% 99,92%

< 70 en rr <=140 30% 68,80%

VVr (pat. die roken) 11% 9,57%

bewegen 75% 68,56%

Prestatie-
indicatoren Q4 

2020

= beter dan de norm

= ongeveer de norm

= onder de norm
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Ouderenzorg

er is sprake van een ouder wordende populatie. op 

dit moment is 1 op de 12 mensen ouder dan 75 jaar. 

in 2040 is dit 1 op de 7. in onze regio is sprake van 

dubbele vergrijzing. de uitdaging is om (medische) 

zorg aan kwetsbare ouderen regionaal goed in te 

richten en de lokale samenwerkingsverbanden te 

verstevigen, waarin de samenwerking tussen zorg 

en het sociale domein vanzelfsprekend is. 75% 

van de huisartspraktijken namen in 2020 deel aan 

de collectieve aanpak van synchroon rondom 

kwetsbare ouderen. eind 2020 werd duidelijk dat de 

ouderenmodule niet meer op praktijkniveau maar op 

zorggroepniveau ingekocht zal gaan worden. dit heeft 

veel huisartspraktijken doen besluiten ook hieraan deel 

te gaan nemen, waardoor het percentage is gestegen 

naar 96%.

Synchroon jaarverSlag 2020

Vanaf januari 2018  is er door zorggroep Synchroon een 
start gemaakt met het stimuleren van een collectieve 
aanpak ouderenzorg in de regio Oss-Uden-Meierijstad. 
Het doel van deze aanpak is een afgestemde hoogwaardige 
ouderenzorg binnen regionale ketenaanpak. Synchroon 
biedt vanaf de start aan om leden van de zorggroep 
optimaal te ondersteunen en te ontzorgen in de aanpak van 
de ouderenzorg. Eind 2020 maakten 75% van de leden 
gebruik van de ouderenmodule. In 2020 werd duidelijk dat 
de ouderenmodule niet meer op praktijkniveau maar op 
zorggroep niveau in gekocht zal gaan worden vanaf 2021.  
Dit heeft veel huisartspraktijken doen besluiten ook hieraan 
deel te gaan nemen, waardoor het percentage is gestegen 
naar 96% vanaf 1 januari 2021. 

De ouderenmodule in Vitalhealth Coordinate leent zich niet voor 
het afvinken van prestatie indicatoren. Praktijken beschrijven 
hun prestaties in het zorgleefplan en journaal waardoor het niet 
mogelijk een duidelijk overzicht van de dataset uit Vitalhealth 
Coordinate te extraheren. In Coordinate zijn in totaal 3611 ouderen 
geïncludeerd. 

PRESTATIE INDICATOREN

AANPAK

RESULTAAT

CIJFERS

ONDERDEEL ACTIERESULTAAT RESULTAAT OPMERKING

MDO

Polyfarma-
cieoverleg

Zorgleefplan

Trazag, GFI, TFI

Minimaal 2-3x per jaar een 
fysieke MDO en 4x per jaar 
digitale MDO’s.

Volgens vaste planning 
en structuur vindt er 
polyfarmacieoverleg 
plaats bij iedere KO met >5 
medicijngebruik

Bij iedere KO wordt een ZLP 
ingevuld

Bij iedere geïncludeerde 
ouderen van 75+ is de Trazag, 
GFI of TFI afgenomen.

75+ 
vrouw

20.056
patiënten

poly-
farma-

cie

75+ man

dementie

dementie 
nieuw

Inhoudelijk meerjarig 
scholingsprogramma POH

Stimuleren uniform werken 
in KIS Coordinate door 
huisarts en POH

Opstellen van handreiking 
pro-actieve zorgplanning 
ism met de werkgroep 
Ouderenzorg en de 
kaderartsen palliatieve zorg

POH is geschoold op inhoud 
en samenwerking in het 
kader van ouderenzorg

POH en huisarts registreren 
uniform de zorg rondom de 
kwetsbare ouderen in KIS 
Coordinate

Handreiking voor 
huisartspraktijken en POH 
hoe om te gaan met pro-
actieve zorgplanning 

Samen met ketenpartners 
wordt een inhoudelijk 
scholingsprogramma 
opgesteld voor POH. 
Scholing vindt plaats van 
2019 t/m 2023

Er wordt een handreiking 
opgesteld en praktijken 
kunnen ondersteuning 
krijgen

Wordt tijdens scholing POH 
gepresenteerd.

DOELSTELLINGEN 2021

Na een collectieve scholing in de randvoorwaarden in 
2018 werd in 2019 en 2020 ondersteuning op maat 
aangeboden

Inhoudelijk meerjarig scholingsprogramma POH-s

Praktijkbezoeken

Werkgroep ouderenzorg

Deelname op bestuurlijk en managementniveau 
regionaal samenwerkingsnetwerk SIZ

Scholing op maat voor ketenpartners om samenwerking 
binnen Vitalhealth Coordinate te stimuleren

Deelname regionale werkgroepen

Versteviging van de samenwerking met SOG van 
regionale VVT-instellingen en vrijgevestigd netwerk ZBVO

Door ontwikkelen ouderenmodule van Vitalhealth

Door ontwikkelen lokale samenwerkingsnetwerken 
ouderenzorg naar betere aansluiting met welzijn en wonen

Uitrol van VEZN-project wijkmanagement waarin ook 
ouderen een relevante doelgroep vormen

Deelnemende huisartspraktijken zijn geschoold in 
gebruik Coordinate, opzet MDO, invullen Zorgplan, 
polyfarmacie-check, 

POH is geschoold op inhoud en samenwerking in het 
kader van ouderenzorg

Op indicatie en op maat hebben er (digitale) 
praktijkbezoeken plaatsgevonden om huisartspraktijken 
te ondersteunen en te adviseren.

Door ontwikkeling van aanpak en organisatie van 
ouderenzorg

Regionale afstemming aanpak ouderenzorg en 
draagvlak samenwerking ouderenzorg

Breed draagvlak voor samenwerking binnen 
ouderenmodule Coordinate

• Samenwerking dementie netwerk
• Samenwerking in Beter Thuis project

Nauwe samenwerking tussen huisartspraktijk en SOG 
om functieverlies bij kwetsbare ouderen te voorkomen

Gebruiksvriendelijke, efficiënte en beveiligde weg om 
samenwerking te verstevigen

Toename samenwerking tussen zorg en welzijn op 
lokaal niveau

Integrale samenhangende netwerken rondom ouderen 
met partners uit zorg, wonen, welzijn en informele zorg.

• Handreiking aanpak en organisatie ouderenmodule 
herzien

• Business case kosten baten ouderenmodule
• Registratieprotocol minimale dataset
• Handleiding MDO, Zorgplan
• Toolkit polyfarmacie
• Tool voor ontwikkelen sociale kaart/zorgteam

Van 2019-2022 wordt er 2 keer per jaar een 
scholingsprogramma opgesteld voor POH’s. Vanwege 
de coronamaatregelen is er in 2020 minder geschoold 
dan beoogd. In 2021 wordt het programma hervat.

Werkgroep heeft een signalerende en adviserende rol 
aan bestuur van Synchroon/opstellen beleid

Huisartspraktijk geeft aan welke ketenpartners toegang 
moeten krijgen tot het Coordinate

Werkgroepen worden organisatorisch aangestuurd door 
stuurgroep van het SIZ-netwerk

Statistiek module is verbeterd: praktijk heeft meer inzicht 
in registratie

Project van 2 jaar met start in Q2 2020

Patiënten ouderenzorg   aantallen

75+      20.056
75+ man     8861
75+ vrouw     11.180
75+ geslacht onbekend   15
Patiënten met dementie   1356
Nieuwe patiënten met dementie  265
Patiënten met polyfarmacie   6529

ACTIE OPMERKING

HA, POH-s, WVPLK., 
op afroep SOG, andere 
professionals

OPMERKING

Verantwoording Ouderenzorg 2020

naar 96% vanaf 1 januari 2021.
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RESULTAAT 2019 

Deelnemende praktijken:  

Verbeterdoel organisatie:

Verbeterdoel kwaliteit:

Verbeterdoel management:

RESULTAAT 2020 

Deelnemende praktijken:  

Verbeterdoel organisatie:

Verbeterdoel kwaliteit:

Verbeterdoel management:

Toekomstbestendige
huisartsenzorg 2018-2020

INTERVENTIE

Synchroon is in afstemming met zorgverzekeraar CZ en VGZ in 2018 gestart met het 
meerjarenprogramma ‘Toekomstbestendige huisartsenzorg’ (TBHZ), het programma 
loopt van 2018 t/m 2021. 

DOEL

De doelstelling van het programma is ondersteuning bij en verbetering van 
praktijkvoering in de huisartsenpraktijk om zo bij te dragen aan een doelmatig 
antwoord op de groeiende druk op de huisartsenzorg. Hierdoor is ook in de toekomst 
in de regio Uden-Meierijstad-Oss sprake van duurzame (huisartsen)zorg en voldoende 
capaciteit van huisartsen. Zo kunnen huisartsen kwaliteit blijven leveren en met plezier 
het vak uitoefenen.

AANPAK SYNCHROON PRAKTIJKBEZOEK / ONDERSTEUNING

REGIOPROJECTEN IN TBHZ

Voorbereiding op het praktijkbezoek / 
aanleveren
• Startdocument / praktijkscan Synchroon
• Evaluatie verbeterplan praktijk vorig jaar
• Stand van zaken chronische zorg (KIS)
• Actuele VEKTIS praktijkspiegel
• Uitdraai Zorgdomein vorig jaar

     2019
• Hartfalen
• PGO
• Transmuraal PAT

     2020
• Hartfalen
• PGO
• Transmuraal 

PAT

Het praktijkbezoek
• (Telefonische) intake
• Praktijkbezoek op maat
• Chronische zorg evaluatie
• Expert bezoek naar keuze

Evaluatie en plan
• Verslag van intake / bezoek
• Praktijk maakt 

verbeterplan
• Aanvullend bezoek op 

maat
• Eindevaluatie

Beloning
• Praktijk ontvangt via 

Synchroon beloning vanuit 
regio prestatie gelden van 
€ 2,- per patiënt, indien de 
prestaties volgens afspraak 
zijn geleverd

1 2 3 4

Het meerjarenprogramma TBHZ wordt 
door Synchroon uitgevoerd namens de 
gezamenlijke regionale huisartsorganisaties

63 

54 

57 

39

63 

61 

64 

42

Oss

Uden

Veghel

Heeswijk 
Dinther

Schijndel

Erp Boekel

Schajik

Berghem

Heesch

RavensteinLith
Megen

Nistelrode

Nuland
Geffen

Vinkel Zeeland

Volkel Odiliapeel

Sint-Oedenrode

DOELGROEP
Alle 63 huisartsenpraktijken zijn aangesloten bij Zorggroep Synchroon en 
actief in de regio Uden-Meierijstad-Oss.

Synchroon wil huisartsenpraktijken optimaal ontzorgen en faciliteren

     2018
• Hartfalen
• PGO
• Transmuraal PAT
• Huisartsportaal
• Arbeidsmarkt problematiek

RESULTAAT 2018 

Deelnemende praktijken:  

Verbeterdoel organisatie:

Verbeterdoel kwaliteit:

Verbeterdoel management:

63 

58 

107 

42

Synchroon jaarverSlag 2020

regioprestatie
tbhZ



31

UITVOERING 2020

In het derde projectjaar vond er meer 
verdieping plaats. De aanpak werd op 
maat afgestemd. Door de diversiteit van 
praktijken kwam er meer behoefte aan 
een individuele aanpak. In 2020 is  
ingezet op:

TOP 10 VERBETERPLANNEN
20192018

Triage assistentes 
verbeteren

Personeel
Functioneringsgesprekken 
Personeelsdossier / handboek
Scholings,- verzuim,- en 
verlofbeleid 

Lean werken  introduceren

Team workshop | Voorraad 
beheer | Veilig werken  

Chronische zorg

Inzet KEY POH praktijken
Coordinate toepassingen 
optimaliseren

Bedrijfsvoering

Werkafspraken 
Werkprocessen | Uniform 
handelen

VIM procedure 
implementeren

Interne communicatie 
verbeteren / werkoverleg 
structuur aanbrengen

Bedrijfsvoering

Werkafspraken 
Werkprocessen | Uniform 
handelen

Praktijkmanagement, 
inventariseren

ICT verbeteren / HIS 
veranderen / online 
diensten afnemen

Inkoop / Voorraadbeheer / 
ijken

Huisvesting

Slimmer gebruik gebouw
Verbouwing | Nieuwbouw
Uitwijken externe ruimte

Huisvesting

Slimmer gebruik gebouw
Verbouwing | Nieuwbouw
Uitwijken externe ruimte

Telefonische bereikbaarheid 
verbeteren Accreditatie behalen

Personeel
Functioneringsgesprekken 
Personeelsdossier / handboek
Scholings,- verzuim,- en 
verlofbeleid 

Lean werken 

Team workshop | Voorraad 
beheer | Veilig werken  

10 10

9 9

8

7

6 6

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

Indicatoren verbeteren Personele bezetting  
op orde krijgen

Proces voorbereiding 

Praktijkbezoeken op maat 
door expert partners van 
Synchroon.

Chronische zorg ondersteunen 
indien nodig en op verzoek.

Praktijkmanagers faciliteren 
door regio bijeenkomsten 
 
Twee regionale projecten 
liepen door:
• Project Hartfalen
• Persoonlijke 

GezondheidsOmgeving 
(PGO) 

Kwaliteit
Implementatie van Iprova 
als kwaliteitssysteem in de 
huisartsenpraktijk

Juiste Zorg Op de Juiste 
Plaats (JZOJP)
Breder inzetten van 
Digitale (meekijk)consulten. 
Toename van zelfmanage-
ment door gebruik Coordinate 
en uitbreiding mogelijkheden 
in Engage.

PLANNEN 2021:

In de afgelopen 3 jaar heeft er een 
kentering plaatsgevonden op het gebied 
van praktijk-management in de regio. 
In 2021 gaan we verder op de ingeslagen 
weg: 

PRAKTIJKBEZOEKEN 2020

Soort praktijkbezoek (63)

Thema bezoek (25)

Algemeen

Chronische zorg / ketenprogramma / KEYPOH / 
KIS Finance

8

Personeel / HRM advisieur 7

Praktijkmanagement / Praktijkvoering / PM / ESP 4

Financieel declareren / begroten / PM / Financieel 
manager

1

Totaal 25

38

Thema bezoek 25

2020

Taakdelegatie /
taakherschikking

Huisvesting

Slimmer gebruik gebouw
Verbouwing | Nieuwbouw
Uitwijken externe ruimte

Chronische zorg

Inzet KEY POH praktijken
Coordinate toepassingen 
optimaliseren

OPEN project

Triage verbeteren

Kwaliteitssysteem 
invoeren (Iprova) 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Praktijkmanager de  
functie neerzetten

Personeel
Functioneringsgesprekken 
Personeelsdossier / handboek
Scholings,- verzuim,- en 
verlofbeleid 

Bedrijfsvoering

Werkafspraken 
Werkprocessen | Uniform 
handelen

POH Jeugd 2

Wijkgericht werken 1

OPEN / Patiëntenportaal 2

7

8

Chronische zorg

Inzet KEY POH praktijken
Coordinate toepassingen 
optimaliseren

Lean werken 

Team workshop | Voorraad 
beheer | Veilig werken  

regioprestatie
tbhZ
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Hartfalen

doel was de pilot hartfalen, zoals die in 2018 was 

gestart, na een evaluatie in januari 2020 uit te rollen 

naar de hele regio. een eerste evaluatie liet zien dat 

kwaliteit van zorg verbeterde in de vorm van betere 

registratie, betere instelling op medicatie en beter 

ingestelde bloeddruk. daarnaast waren er aanwijzingen 

dat het leidde tot minder heropnamen en een kortere 

ligduur in het ziekenhuis. ondanks een positieve 

evaluatie vanuit de zorggroep bleek het toch nodig een 

extern bureau (strategy&) in te schakelen om aan te 

tonen dat de pilot niet alleen een toegevoegde waarde 

had voor de kwaliteit van zorg maar ook mogelijk 

leidde tot kostenreductie. Met deze evaluatie was het 

grootste deel van het jaar gemoeid. in de tussentijd 

liep het zorgprogramma hartfalen en de transmurale 

samenwerking met de hartfalenpoli in bernhoven in 

de 11 pilotpraktijken gewoon door. in totaal werden er 

314 hartfalen patiënten op geprotocolleerde wijze in de 

pilotpraktijken begeleid. de evaluatie was uiteindelijk 

positief zodat in 2021 alsnog de uitrol naar de hele regio 

kan plaatsvinden.

Zelfmanagement m.b.v.eHealth

binnen synchroon staat het begrip ehealth hoog in het 

vaandel. de patiënt met een chronische aandoening 

krijgt verschillende digitale tools aangeboden om meer 

regie over hun eigen leven te krijgen. 

om een goed beeld te vormen welk aanbod in ehealth 

op praktijkniveau is ingezet wordt er ieder kwartaal een 

ehealth rapportage opgesteld en geanalyseerd.

in 2020 is de rapportage opgeschoond en worden 

alleen de cijfers in beeld gebracht waar daadwerkelijk 

(indien nodig) actie op wordt genomen. de acties 

worden uitgezet naar aanleiding van een kwartaaloverleg

met onder andere de medisch directeur.

de belangrijkste conclusie voor 2020 is dat ehealth 

een steeds hoger aandeel krijgt door meer inzet van 

programma’s als engage en Minddistrict ten opzichte 

van 2019. 

coördinate wordt vaker gebruikt voor de registratie van 

de chronische zorg. de groei is voornamelijk te zien in 

de rapportage chronische zorg en de ggZ. 

insight wordt veelal gebruikt maar vanwege technische 

problemen is deze datatool in Q4 niet bruikbaar 

geweest.
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Wijkmanagement

synchroon is in 2020 gestart met het aanjagen van 

het wijkgerichte werken vanuit de huisartspraktijk. doel 

is om het sociale en zorgdomein meer met elkaar te 

verbinden wat hopelijk een gunstig effect heeft op de 

verlaging van de werkdruk binnen de huisartspraktijk en 

de alsmaar oplopende zorgkosten.

op 6 locaties in de regio is een start gemaakt met 

de wijkgerichte aanpak. het zijn praktijkmanagers en 

Poh (s en ggZ) die de kartrekken op lokaal niveau in 

het realiseren van een wijknetwerk rondom thema of 

doelgroep. synchroon ondersteunt op maat, organiseert 

4x per jaar een kartrekkersbijeenkomst, bundelt 

ervaringen en deelt deze weer met nieuwe instromers. 

de enthousiaste ervaringen en de resultaten zijn 

veelbelovend.

in 2021 zal de wijkgerichte aanpak verder uitgerold 

worden in de regio van synchroon.

GGZ

naast de uitvoering van het reeds bestaande ggZ-

programma heeft synchroon in 2020 het initiatief 

genomen om de samenwerking met diverse 

partijen die actief zijn op ggZ-gebied, meer op 

lokaal niveau te organiseren. Zo worden diverse 

zelfmanagementtrainingen niet langer op regionaal 

maar juist op lokaal niveau aangeboden. de uitvoering 

daarvan ligt bij een medewerker van ggZ-ob, ons 

welzijn en een Poh-ggZ. hiermee vindt er verbinding 

plaats tussen specialistische, generalistische zorg 

en welzijn. helaas heeft de verdere implementatie 

van deze nieuwe initiatieven stilgelegen door de 

coronamaatregelen. Maar zodra dit weer is toegestaan 

zal dit voortgang gaan krijgen.

synchroon heeft eind 2020 8.100 patiënten 

geïncludeerd in programma ggZ. eind 2019

waren dit nog 6.546 patiënten. er is dus sprake van een 

forse stijging (23%) van totaal geïncludeerde patiënten. 

in 2020 zien we op de onderdelen van de cet regeling 

geen stijging als gevolg van coronapandemie. opvallend 

hierbij is dat met name in Q3 van 2020 de consultaties, 

ehealth en triage vragenlijsten minder zijn ingezet dan in 

de rest van 2020.

Synchroon jaarverSlag 2020

Programma-
lijnen Aantal consulten

2019: 828

2020: 796

Aantal eHealth trajecten per jaar

2019: 1359

2020: 1395

Aantal vragenlijsten per jaar

2019: 1397

2020: 881
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VVR Restyle

Medio 2020 zijn 10 pilotpraktijken gestart met het 

programma ‘totaalaanbod bloeddruk en leefstijl’, waar 

zich maar liefst 340 patiënten in de keten met verhoogd 

vaatrisico voor hebben aangemeld. de deelnemers 

meten thuis hun bloeddruk en communiceren met 

de Poh middels engage. in september zijn de 1e 

bijeenkomsten georganiseerd onder leiding van drie 

gecertificeerde leefstijlcoaches om deelnemers in 

groepsverband te coachen naar een gezondere leefstijl. 

de daaropvolgende bijeenkomsten zijn vanwege covid-

richtlijnen in plaats van fysiek, digitaal aangeboden, 

waardoor de opkomst terugliep naar circa 50%. in het 

voorjaar van 2021 zal deze pilot worden geëvalueerd.

Sept 2020: ondertekening van het contract met de 

leefstijlcoaches voor de ontwikkeling en uitvoering van 

het leefstijlprogramma voor VVR-patiënten in de regio 

Oss, Uden en Meierijstad

V.l.n.r.: Caroline Branten, Anne-Marie Janssens, 

Sascha van der Venne en Janet Wolffenbuttel
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6
deskundigheid & 

scholing
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Zorggroep synchroon hecht grote waarde aan 

deskundigheidsbevordering. jaarlijks volgen onze 

artsen en hun praktijkmedewerkers diverse scholingen. 

hierbij gaat het om verplichte scholingen bij de start van 

een nieuw zorgprogramma, maar ook om facultatieve, 

verdiepende scholingen voor de zorgprogramma’s en 

diverse projecten. 

synchroon organiseert dan ook verschillende scholingen 

voor met name huisartsen en praktijkondersteuners. 

ook voor assistenten en praktijkmanagers 

worden scholingen georganiseerd. de werkgroep 

deskundigheidsbevordering huisartsen dommel-aa-

Maas (wdh-daM) ondersteunt het logistieke proces en 

de accreditering van deze scholingen. de scholingen 

georganiseerd door synchroon worden zeer goed 

bezocht door de doelgroep. thema’s van scholingen 

in 2020 waren onder meer spirometrie, ouderenzorg, 

advanced care planning, diabetes, coPd, cVrM, 

hartfalen, ggZ en ontwikkelingen rondom corona en 

intervisiebijeenkomsten. 
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7
het jaar 
in cijfers
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Toelichting bij de fi nanciële cijfers.

in 2020 heeft de Zorggroep een gezonde 

fi nanciële positie. de opbrengsten bestaan voor 

88% uit opbrengsten ketenzorg en voor 12% uit 

opbrengsten uit projectsubsidies en andere externe 

fi nancieringsbronnen. 

Van de ketenzorg wordt 86% uitgekeerd aan 

deelnemende huisartsenpraktijken en ketenpartners. 

Vanaf 2020 wordt de voetzorg door de 

podotherapeuten rechtstreeks bij de zorgverzekeraars 

gedeclareerd waardoor de directe kosten 

ketenzorgprogramma’s in 2020 lager zijn dan in 2019.

de personeelskosten zijn in 2020 toegenomen omdat 

er een organisatiewijziging is ingezet waarbij er meer 

personeel in loondienst is aangenomen gedurende 

2020.

de organisatiekosten zijn lager dan in 2019 maar 

bevatten eenmalige kosten in verband met de 

structuurwijziging en extra kosten in verband met de 

interne verhuizing in 2020. 

als gevolg van eenmalige additionele kosten is er in 

2020 sprake van een lager resultaat ten opzichte van 

2019.

synchroon beschikt over voldoende 

weerstandsvermogen om dit negatieve resultaat op te 

vangen.
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Opbrengsten ketenzorgprogramma’s

2020 8.074.164

2019 8.109.896

Opbrengsten extern gefi nancierde projecten

2020 1.121.551 

2019 1.020.455 

Directe kosten ketenzorgprogramma’s

2020 6.906.456

2019 7.093.743

Directe kosten projecten

2020 1.121.551 

2019 1.020.455 

Personeelskosten  

2020 331.527 

2019 31.575 

Organisatiekosten 

2020 887.961 

2019 901.337 

Resultaat

2020 -42.187 

2019 66.858

Weerstandsvermogen

2020 435.527

2019 477.714

financieel 
overzicht
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8
Medewerkers
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het bestuur van synchroon heeft eind 2019 de keuze 

gemaakt om het stafbureau te versterken met nieuwe 

medewerkers in loondienst. hierdoor zijn er in 2020 

7 nieuwe medewerkers in dienst gekomen.

op datum van binnenkomst

Per 1 februari

loes van asseldonk

Per 1 maart 

Maartje schmeits 

beleidsmedewerker

Per 1 april

Max rubens

Medisch directeur

Marjolein van genderen 

directiesecretaris

Per 1 mei

janet wolffenbuttel 

directeur bedrijfsvoering

Per 1 december 2020 

is secretaresse dide van den broek 

uit dienst getreden

Ziekteverzuim

in 2020 hebben we een medewerker langdurig 

ziekgemeld maar deze is ditzelfde jaar wel weer aan het 

werk gegaan en inmiddels volledig hersteld. we hebben 

verder een zeer laag kortdurend ziekteverzuim. het 

percentage is niet aan te geven in verband met de vele 

personeelsuitbreiding in 2020.

Synchroon jaarverSlag 2020



41

Medewerkers Stafbureau

Externe Ondersteuning

anja clement  

coördinator ggZ, wijkmanagent, ouderenzorg

Monique van den broek 

coördinator nascholingen, kwaliteitsfunctionaris

frank van summeren 

Projectleider slim anders samen

Yvette bloemen 

VVr restyle en oPen 

annemarie cromwijk 

Projectleider huisartsencapaciteit

sacha van der Venne 

secretariële ondersteuning

admin next 

financiële administratie en rapportage

betty hermsen 

key Poh ict

helma Martens  

extern begeleider klankbordgroep

sigrid kester 

toekomstbestendige huisartsenzorg

justine van dooren 

Project wijkmanagement
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wie werken 
er bij en voor 
synchroon
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synchroon

wethouder van eschstraat 50

5342 at oss

www.synchroon.info


