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Inhoud 

CVRM zorg in de 1e lijn 

 

 Maatschappelijke ontwikkelingen 

 Wat is ketenzorg? 

 Wat doet een zorggroep? 

 Het CVRM spreekuur in de eerste lijn: Mieke Wijnen 

 

 

 



Maatschappelijke ontwikkelingen 

• Meer chronisch zieken 

• Meer medisch-technologische mogelijkheden 

• Andere maatschappelijke opvattingen over ziekte en 

gezondheid 

• Meer zorgvraag & hogere kosten 

• Nadruk op zelfredzaamheid, hulp sociale omgeving 

• Premies onbetaalbaar 

 



Kostenverdeling gemiddeld per jaar ZVW 



 

Financiering en organisatie chronische zorg  



Vergrijzing Nederland 



 



Visie VWS 



Substitutie 

verschuiving van zorg  

 

met behoud van kwaliteit 

 

vermindering van zorgkosten 

 



Verschuiving van zorg 



Als we niets doen! 
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Patiënt 

Werknemers 

POH-S 

POH-GGZ 

HA-kring 

Zorggroep 

Collegae 

Thuisver-
pleegkundige 

Apotheek 

Diëtist 

Fysiotherapeut 

Psycholoog 

Medisch 
specialist 

HAP 

Huisartsenpraktijk 

Wijkverpleegkundige 

Specialist  

ouderengeneeskunde 

Gemeente 

Mantelzorgers 

Anderhalvelijnszorg 
Sociale wijkteam 

Meekijkconsult 



Wat is ketenzorg 

Van monodisciplinaire zorg  

 

 

 

 

 

 

   naar multidisciplinaire zorg 



Wat is ketenzorg 

Van monodisciplinaire zorg  

 

Ketenzorg is zorg verleend door verschillende 

zorgverleners en helemaal afgestemd op een 

patiënt met een bepaalde chronische aandoening 

 

    

   naar multidisciplinaire zorg 



Ketenpartners 

Contractuele afspraken 

• Huisarts 

• Praktijkondersteuner 

• Diëtist 

• Specialist 

• Podotherapeut 

• Laboratorium 

• Gemeente 
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Wat is een zorggroep 

 

- Ontstaan: 2006 / 2007 

 

- Doelstellingen: het opzetten van de eerstelijns zorg voor 

patiënten met een chronische aandoening 
 

- Wat is het niet: LHV, ROS, HAP 
 

- Landelijk: aantallen 

 

- InEen: Koepelorganisatie o.a. zorggroepen 

 



 

 

  

 

Inwonertal: 417.500 
Gemeenten: 9  

Zorggroep THOON 

 



Aantallen 

 

 Huisartsen 

 Ketenpartners 

 Patiënten in ketenzorg 

- DM2 

- COPD 

- CVRM 

- Osteoporose 
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Opzet ketenzorg start 

Diabetes, COPD, CVRM, Osteoporose 

 

 Kaderarts & protocol & klankbordgroep 

 Voorbereiding ketenzorg voorbereidingstrajecten 

 Afspraken ketenpartners 

 Onderhandelingen zorgverzekeraar 
 

 



Organisatie chronische zorg 

zorgverzekeraar 

Zorggroep = hoofdaannemer 

huisarts specialist diëtist fysio p.m. 

Patiënt/ 

verzekerde 

1 tarief voor integrale 

prestatie 

Zorggroep = hoofdaannemer 



Opzet ketenzorg vervolg 

Diabetes, COPD, CVRM, Osteoporose 

 

 Kwaliteit: benchmark, visitatie, scholing 

 ICT ondersteuning: KOS registratie communicatie 

 Verantwoording zorgverzekeraar 

 

 



Kan dat maar zo? 

Ledenvergadering 

http://ineen.nl/
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