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1. Inleiding
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Synchroon Zorg B.V., hierna Synchroon genoemd,

patiënten in de palliatieve fase van hun leven, dat

is een zorggroep in de regio Oss-Uden-Veghel.

wil zeggen in het laatste levensjaar. Synchroon

Synchroon is een samenwerkingsverband van

ondersteunt en faciliteert regionale en lokale

alle gevestigde huisartsen in deze regio. De

samenwerkingsverbanden. Wij vervullen een brede rol

aangesloten huisartsen onderkennen het belang

in de regio.

van de versterking van de organisatiegraad in de
eerste lijn. Dit laatste is nodig om een antwoord te

Thema’s die regionaal in 2021 nadrukkelijk aandacht

hebben op de stijgende zorgvraag, de te verwachten

hebben gehad sluiten aan bij de thema’s in het

arbeidsmarktproblematiek en de stijgende zorgkosten.

onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg 2022-2023.
Het betreft meer tijd voor de patiënt, zorg op de juiste

We vinden het van belang dat de eerstelijnszorg, en

plaats, zorg voor kwetsbare groepen, preventie en

meer specifiek de huisartsenzorg, toegankelijk blijft

versterking van de regionale organisatiegraad.

voor alle 267.306 patiënten die zijn ingeschreven bij

Een brede
rol in de
regio

de bij Synchroon aangesloten huisartsenpraktijken.

Onze missie en visie

Synchroon heeft als doelstelling het organiseren

Onderstaande visie is vastgesteld op de Synchroon

en contracteren van (chronische) zorg. Synchroon

koersdag, d.d. 14 november 2019 in aanwezigheid van

heeft in 2021 met alle zorgverzekeraars een contract

een vertegenwoordiging van alle huisartsenpraktijken:

afgesloten voor de chronische DBC’s (Diagnose

“Toegankelijke en betaalbare eerstelijnszorg

Behandeling Combinaties, voor een toelichting op de

in de regio bij een stijgende zorgvraag, krappe

afkortingen zie bijlage 1 op pagina 40):

arbeidsmarkt1 en beperkte financiële groei.

• Diabetes

Productiviteit van zorgverleners verhogen met

• COPD (Chronic, Obstructive Pulmonary Disease;

gelijkblijvende kwaliteit. Patiënten ervaren persoonlijke

patiënten met longproblemen)
• CVRM (Cardio Vasculair Risico Management),
zowel HVZ (hart en -vaatziekten) als VVR

zorg, meer inzicht en regie over hun leefstijl en
gezondheid. Zorgverleners ervaren rust, ruimte en werkplezier. Zorgverleners ervaren meer tijd voor patiëntzorg.”

(verhoogd vasculair risico) (patiënten met hart- en
vaatproblemen).

1

Uit een analyse van VGZ blijkt dat de gemiddelde

Daarnaast zijn de regionale samenwerkingsafspraken

leeftijd van de huidige praktijkhouders aangesloten bij

geoptimaliseerd voor kwetsbare groepen in de

Synchroon 53 jaar is en dat 32% van de huisartsen

samenleving zoals ouderen, GGZ-patiënten en

60+ is.
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Verbeteren en
borgen van
kwaliteit van zorg
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Faciliteren van
meer dan alleen
chronische zorg

Kerntaken Synchroon
De kerntaken van Synchroon zoals weergegeven
in onderstaand 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.

Afstemming
en overleg met
huisartsenorganisaties in
de regio

Kennisen innovatienetwerk

Vertegenwoordiging
in de regio van
inhoudelijke
zorgvraagstukken

Kerntaken
Synchroon
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Organogram
Voor het draagvlak bij de huisartsen is het van belang
dat Synchroon herkenbaar blijft als organisatie van
als een netwerkorganisatie. In de buitenste ring de

eHealth
/PGZ

GGZ

ne

rs

nica

tie

mee

co

wo

mu

Fin

ië
anc

Bestuur

o
Patiënt(

n

&

rgan

ti
isa

Ge

t&

n
ove

In

Ouderen
zorg
DBC’s

m

taria

itei

TBHZ DROOM

at

Inwoners
regio
Synchroon

Kwal

nh
Ber

D i re c t i e

(Keten)Pa
rtne
rs

e-Health

c re

VV

GO & K
IS)

nkring
rtse
isa

Synchroon er als volgt uit:

(P
ICT

L

Hu

In schema ziet het organogram van de organisatie

caathoude
Certifi
rs

HV

samenwerken om de zorg toegankelijk te houden.

T

HA
P

Se

samenwerkingspartners, waarmee wij in onze regio

WD H

ntes

Z
GG

RvC

en voor de huisartsen. Synchroon kenmerkt zich

es

)

Netwerkorganisatie
Organogram

9

SYNCHROON JAARVERSLAG 2021 • INLEIDING

Adherentiegebied
Het adherentiegebied (verzorgingsgebied) van
Synchroon is het gebied Oss, Uden en Veghel. Dit
gebied bestrijkt de (gemeenten) ‘s-Hertogenbosch,
Boekel, Bernheze, Oss, Uden2, Ravenstein, Landerd2,

Oss

Schijndel, Sint-Oedenrode en Meierijstad. Het gaat om
Schaijk

Heesch

een gebied van 267.306 inwoners.
De huisartsen in deze regio zijn verbonden met
elkaar door ziekenhuis Bernhoven, nascholing, de
huisartsenposten en de geografische ligging van
het werkgebied. In 2021 zijn alle 126 gevestigde
huisartsen (praktijkhouders) uit de regio, verdeeld over
65 praktijken, aangesloten bij Synchroon. Er werken
in 2021 circa 100 praktijkondersteuners-somatiek, 68

Uden

praktijkondersteuners-GGZ, 112 doktersassistentes en
49 praktijkmanagers bij deze huisartsen.

Schijndel

2

Veghel
Boekel

Sint-Oedenrode

Adherentiegebied Synchroon

Vanaf 1-1-2022 vormen Landerd en Uden samen de

gemeente Maashorst.

