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1. ROHA groeit! Niet alleen qua ledenaantal maar ook qua ketens per praktijk. Na diabetes, 
COPD en hart- en vaatziekten (VRM) kunnen de ROHA-praktijken in 2013 deelnemen aan drie 
transmurale zorgketens. Een steeds groter deel van de huisartsenpopulatie ontvangt hiermee 
gestructureerde ketenzorg volgens de nieuwste zorgstandaarden.

2. ROHA krijgt stevige basis. Het bestuur is in 2013 gaan werken aan een stevige basis van de 
organisatie. Dat heeft alles te maken met de groei van de leden en de ontwikkelingen die elkaar 
in sneltreinvaart opvolgen: de ouderenzorg, de GGZ en de financiering van de huisartsenzorg. 
Met een stevige basis kan de ROHA ook in deze snel veranderende maatschappij de leden goed 
blijven faciliteren en ondersteunen. Het gaat er immers om dat onze leden kwalitatief goede 
(keten)zorg kunnen (blijven) leveren aan hun patiënten.

3. ROHA reorganiseert. In 2013 hebben de leden besloten om de huidige stichting en maat-
schap om te zetten naar een coöperatie en B.V. Met het coöperatiemodel worden de huisartsen 
het hoogste besluitvormingsorgaan. Er komt een andere organisatiestructuur met nieuwe functies 
en een herverdeling van taken en verantwoordelijkheden. In 2014 is de nieuwe organisatie ope-
rationeel.

4. ROHA blijft werken aan verbetering. Samen met de kaderartsen DM, COPD en VRM 
werken we in 2013 verder aan verbetering van de samenwerking met ketenzorgpartners (in de 
1e lijn) en met specialisten in de ziekenhuizen (2e lijn). Ook de patiënt krijgt een grotere rol in de 
beoordeling van de kwaliteit van de ketenzorg. We wisselen kennis en ervaring uit en consulteren 
diverse specialisten binnen de keten.

De ROHA is meer dan cijfers alleen…

Belangrijke mijlpalen in 2013
•	 Meer	dan	60	praktijkondersteuners	(POH)	bezoeken	de	POH-dagen.
•	 Het	VRM-contract	is	met	twee	jaar	verlengd.	
•	 De	ROHA	heeft	drie	kaderartsen	VRM	die	de	keten	begeleiden.
•	 Er	zijn	twee	kaderartsen	longziekten	i.o.
•	 Bij	gebrek	aan	DM	kaderartsen	in	Amsterdam,	heeft	de	ROHA	een	kaderarts	DM	uit	Noord-Holland.
•	 ROHA	heeft	een	eigen	diabetesverpleegkundige.
•	 Scholingen	worden	steeds	meer	stedelijk	georganiseerd.
•	 ROHA	streeft	naar	kleinschaligheid	en	start	met	de	vorming	van	ROHA	wijkgroepen.
•	 Vier	benchmarkbijeenkomsten	in	vier	verschillende	ziekenhuizen.

Extra informatie

Informatie (per 31-12-2013)
Totaal populatie ROHA-praktijk  282.799
DBC Diabetes 11.550 (4,08%)
DBC COPD 1.838 (0,65%)
DBC VRM 1.731 (0,61%)
Totaal 15.119 (5,35%)

Zorgverleners (binnen de keten)
Huisartsenpraktijken
Huisartsen
POH
Doktersassistentes
Diëtisten
Longartsen
Internisten

Overige samenwerkings-
partners
Apothekers
Caresharing (KIS)
Fysiotherapeuten
Pedicures
Podotherapeuten
Ziekenhuizen (specialisten)

Preferente zorgverzekeraar
Achmea

Financiën
Inkomsten ketenzorg
Resultaat 

2

4x ROHA in 2013



ROHA op weg naar een wijkgerichte structuur
In 2013 werkt de ROHA verder aan de wijkgerichte benadering om de ketenzorg verder te verbete-
ren. We leggen daarmee het accent op de specifieke behoefte, wensen en energie in een wijk en op 
die van de individuele huisarts. Nog een reden voor die wijkgerichte werkwijze is dat we hierdoor 
als sterk groeiende zorggroep toch kleinschalig kunnen werken. Ook de ontwikkelingen in de (keten)
zorg, zoals de invoering van de populatiebekostiging in 2015, verlegt het accent naar de wijk. In 
2013 maken we een indeling van ROHA-leden naar wijkgroepen waarbij de huisartsenpraktijken 
qua geografische ligging en bedrijfsklimaat bij elkaar passen. In 2014 werken we de indeling van de 
wijkgroepen verder uit. We willen visitatie- en benchmarkbijeenkomsten op kleinere schaal met elkaar 
organiseren. In 2013 is hiertoe een draaiboek opgesteld. In juli en oktober 2013 vinden de eerste 
visitatiebijeenkomsten in Watergraafsmeer en Oud West plaats. Hierbij praten zowel huisartsen als 
praktijkondersteuners samen met de longarts over casussen over spirometrisch onderzoek. 

Twee POH-dagen
Op 28 mei en 6 juni 2013 organiseert de ROHA twee POH-dagen: over zelfmanagement en over 
het individueel zorgplan (IZP). Uitgangspunt hierbij is dat we eerst met de patiënt in gesprek komen 
over de gewenste leefstijlveranderingen. Het registeren van de afspraken kan vervolgens in de 
nieuwe IZP-module van CareSharing. 
Het individueel zorgplan is bedoeld om met de patiënt vast te leggen welke wensen en mogelijk-

Wat zijn de kernpunten in 2013
heden er zijn om belemmering als gevolg van een aandoening aan te kunnen pakken. Het IZP krijgt 
een praktische uitwerking in de vorm van een extra tabblad in Caresharing. In de praktijk blijkt het 
gesprek over leefstijlveranderingen nog niet zo eenvoudig. Dit staat ook in 2014 op de agenda. 

Zorgverbeterprijs 2013
Eveline Brand van de ROHA wint in 2013 de Zorgverbeterprijs met haar idee voor een “Menukaart 
Zelfmanagement”. Dit instrument voor praktijkondersteuners en andere zorgverleners is bedoeld om 
patiënten met lage gezondheidsvaardigheden op eenvoudige wijze te helpen keuzes te maken. In 
2014 wordt het idee concreet uitgewerkt.

Intervisiegroepen voor POH-ers
Coördinerend praktijkondersteuner Karin ter Borg brengt in 2013 zoveel mogelijk POH-ers samen 
in wijkgerichte intervisiegroepen. POH-ers voelen zich soms alleen staan in hun functioneren. Het 
bespreken van casuïstiek met collega’s is dan ondersteunend. Voorwaarde is dat er binnen de inter-
visiegroep een gevoel van vertrouwen ontstaat. Een vaste samenstelling, frequente aanwezigheid en 
een min of meer modelmatige aanpak blijken belangrijke succesfactoren. Karin ter Borg houdt de 
voortgang in de gaten door periodiek overleg met de begeleiders van 1ste Lijn Amsterdam. POH-ers 
die nog niet deelnemen aan een intervisiegroep stimuleren we in 2014 om zich alsnog aan te sluiten.

KIS loopt nog niet soepel
In 2013 zijn er inloopspreekuren om huisartsen en praktijk-ondersteuners te begeleiden bij het wer-
ken met Caresharing. CareSharing zelf werkt hard aan het inrichten van een nieuw gebruikersvrien-
delijker KIS platform. Helaas leveren de nieuwe ontwikkelingen vertragingen op bij het aanpakken 
van knelpunten in het huidige systeem. Gebruikers ondervinden veel hinder van de beperkingen in 
de COPD- en de VRM module. CareSharing heeft toegezegd in 2014 het nieuwe platform operatio-
neel te hebben.
Problemen zijn er ook bij de koppeling tussen de gegevens uit het HIS en KIS. Medicatiegegevens 
komen vaak niet volledig van het HIS in het KIS. Het verwerken van de KIS gegevens in het HIS kost 
veel tijd. Voor 2014 staat een pilot met de OZIS ketenzorgkoppeling op de agenda. Mogelijk dat 
deze koppeling de problemen vermindert.

Forse claim dubbeldeclaraties
In het voorjaar verrast Achmea ons met een forse claim over vermoedelijke dubbeldeclaraties over 
de jaren 2010 en 2011. De dubbeldeclaraties betreffen fundusonderzoek, diëtetiek en DM-consulten 
bij de internist. Uitgebreide analyse met de betreffende praktijken geeft enige nuancering ten 
aanzien van de verwijd- en vermijdbaarheid. Een aanzienlijk deel van de dubbeldeclaraties bij de 
diëtisten betreft opstartproblemen. Diëtisten waren in die tijd nog niet gewend te declareren bij de 
zorggroep in plaats van bij de zorgverzekeraar. Soms bleek er een andere verwijsreden en was 
er geen sprake van dubbeldeclaratie. Dubbeldeclaraties met de tweede lijn bleken het gevolg van 
onvoldoende terugkoppeling vanuit de tweede lijn, andere verwijsindicatie naast de ketenzorg en 
onzorgvuldige registratie van de hoofdbehandelaar in het KIS. Ook over de volgende jaren kunnen 
we opnieuw een naheffing vanwege dubbelloop verwachten. Alle praktijken en ketenpartners heb-
ben we nogmaals gewezen op het voorkomen van dubbeldeclaraties. Eind 2013 zijn we nog met 
Achmea in onderhandeling over de rechtmatigheid en de hoogte van de terugvordering over 2010 
en 2011.
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Ketenprogramma 1: Diabetes Mellitus groeit door

Eind december 2013 hebben 134 praktijken een contract afgesloten bij de ROHA om het diabetes-
programma te kunnen aanbieden. Samen hebben deze praktijken bijna 15.500 diabetespatiënten 
(type 1 en 2) in beeld. Van hen wordt ongeveer driekwart ook daadwerkelijk in de keten behandeld. 
Het aantal DM patiënten binnen de keten is in vergelijking met 2012 toegenomen met 44%. Dit bij 
een groei van het aantal leden met 50% ten opzichte van 2012.

Scholingen in 2013
•	 Voetscholing	door	een	podotherapeut.	
•	 Ramadancursus	over	medicijngebruik	tijdens	de	vastenperiode.	
•	 Starten	met	Stoppen	voor	POH-ers	en	huisartsen.
•	 Pak	je	kans,	voor	patiënten.	

NHG-standaard diabetes herzien
In 2013 komt alweer de derde herziende versie van de NHG-standaard diabetes uit. In deze update 
is de streefwaarde voor HbA1c aangepast en is er meer aandacht voor comorbiditeit. De stedelijke 
werkgroep DM van de Huisartsen Kring Amsterdam werkt aan een stedelijke vertaling van de stan-
daard als basis voor het ROHA DM-protocol. Het nieuwe protocol komt in de eerste helft van 2014 
beschikbaar.

Interne werkgroep Diabetes
De interne werkgroep Diabetes bestaat in 2013 uit DM-verpleegkundige Melanie Uytendaal, diëtist 
Elise Kuijpers, de huisartsen Marianne Dekeukelaire, Leo Buijs en Eva Pastoor. De ROHA is al lange 
tijd op zoek naar een eigen kaderarts DM. Bij gebrek aan Amsterdamse kaderartsen DM is een 
kaderarts uit Alkmaar aangetrokken. 
Melanie Uytendaal is een telefonisch spreekuur gestart voor POH-ers met vragen over het instellen 
op insuline. Ook via het KIS is het mogelijk Melanie te consulteren. De aanpassing van het fundus-
protocol en het organiseren van scholingen stonden dit jaar centraal. Vanaf 2014 gaan alle ROHA 
expertgroepen werken met jaarplannen met concrete afspraken over doelen en te behalen resultaten.

Begeleiding van praktijken
•	 Door	langdurige	ziekte	van	de	coördinerend	praktijkondersteuner	worden	in	2013	niet	alle	

praktijken bezocht. Er wordt prioriteit gegeven aan de begeleiding van de nieuwe praktijken, de 
praktijken die zelf hulp vroegen en de praktijken waarbij de ketenzorgparameters aanleiding 
gaven tot gesprek.

•	 In	de	loop	van	2013	starten	twee	nieuwe	coördinerende	praktijkondersteuners	en	wordt	begon-
nen met het bouwen aan een stevige ondersteuningsstructuur.

•	 Een	programmacoördinator	komt	in	2014	het	team	versterken.	Samen	met	de	expertteams	gaat	
deze coördinator zorgen voor de jaarplannen, de procesbegeleiding waaronder de frequente 
monitoring en feedback van en naar de praktijken.

Visitatiebijeenkomst met internist
De ROHA wil graag gezamenlijke casuïstiek bespreken met de eigen internist of longarts. We heb-
ben formats gemaakt voor een visitatieavond in kleinere ROHA groepen en een stappenplan voor de 
organisatie en evaluatie. De uitwerking in de praktijk blijkt helaas lastiger. Het vinden van een trekker 
en het komen tot een datum levert veel vertraging op. Slechts drie groepen lukt dit in 2013. Maar er 
is veel enthousiasme van de deelnemers en in 2014 gaan we hiermee verder.

Benchmark over 2011, 2012 en 2013

Wat leveren de ketenprogramma’s op?

1.1. Resultaten procesindicatoren Diabetes over 2011, 2012 en 2013

De grafiek laat zien dat de meest belangrijke procesindicatoren over 2013 ruim boven de streef-
waarde van 90% zitten, qua HbA1C en bloeddruk gemeten zelfs op 97%. Nu zeggen cijfers niet 
altijd alles over de kwaliteit van zorg, maar we mogen stellen dat de diabetespatiënten steeds beter 
in beeld zijn. Daar is de afgelopen jaren hard aan gewerkt, kunnen we afleiden uit de stijging van de 
procesindicatoren met gemiddeld 6% ten opzichte van 2011. Qua voet- en oogcontrole is de stijging 
nog beter zichtbaar, die zijn respectievelijk met 15% en 20% gestegen in vergelijking met 2011. 

En in 2014?
•	 Ondanks	de	verbetering	op	het	gebied	van	oogcontrole,	willen	we	hiervan	in	2014	een	aan-

dachtspunt maken, want met 85% zit deze nog net onder de norm. 
•	 Verder	willen	we	ons	in	2014	concentreren	op	het	verder	verbeteren	van	de	samenwerking	tus-

sen huisarts en specialist. Over de jaren 2011, 2012 en 2013 is telkens gemiddeld 17% van het 
aantal diabetespatiënten onder behandeling bij de specialist. Dit is slechts een gemiddelde. De 
afwijkingen ten opzichte van dit gemiddelde zijn erg groot. Over de samenwerking zijn transmu-
rale afspraken gemaakt, maar deze blijken in de praktijk nog niet altijd makkelijk uit te voeren. 
We willen ons dus richten op vragen over consultatie en terug- en doorverwijzing. Daarvoor 
gaan we gesprekken aan met zowel de huisartsen als met de diverse specialisten. 

•	 We	zullen	specialisten	meer	betrekken	bij	casuïstiekbijeenkomsten	met	de	huisartsen	en	POH-ers.	Het	
gezamenlijk vaststellen van verbeterpunten in de zorg en de samenwerking moet gewoon worden.

•	 Wat	betreft	samenwerking	met	ketenpartners	(in	de	1e	lijn)	richten	we	ons	in	2014	ook	op	de	
samenwerking met de diëtisten. Er zullen kwaliteitseisen worden opgesteld die vanaf 2015 zullen 
worden opgenomen in de contracten met diëtisten. Ook de samenwerking met de podotherapeu-
ten/pedicures en fysiotherapeuten zullen we onder de loep nemen.
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Ketenprogramma 2: COPD groeit nog steeds 

In twee jaar tijd is het aantal praktijken dat de COPD-keten aanbiedt, gegroeid van 31 praktijken  
(48 huisartsen) in 2012 tot 54 praktijken (98 huisartsen) eind 2013. Samen bieden de praktijken op 
31 december 2013 ketenzorg aan 1.838 patiënten. 

Scholingen in 2013
•	 CASPIR	basiscursus.	
•	 Module	6	van	de	CASPIR,	gecombineerd	met	exacerbatiemanagement.	
•	 Caresharing.
•	 Stoppen	met	roken.

12 praktijken halen CIT-certificaat
Ook in 2013 werken we met het COPD Implementatie Traject (CIT). Dit is een methodiek waarmee 
de COPD-patiëntenzorg systematisch kan worden opgezet. Praktijken die in 2013 zijn gestart met de 
COPD-keten zijn verplicht om dit traject te volgen als zij nog niet CIT-geaccrediteerd zijn. Om deze 
verplichting uit te kunnen voeren en de praktijken te kunnen ondersteunen, starten twee medewerkers 
van de ROHA (Mary Blokker en Karin ter Borg) met de opleiding tot CIT-consulent. GSK betaalt de 
opleiding. Daarnaast is er hulp van een externe longverpleegkundige voor de accreditatie van de 
praktijken. Uiteindelijk behalen 12 praktijken in 2013 het CIT-certificaat. Hoewel het CIT traject over 
het algemeen als nuttig wordt ervaren, vormt het tijdsbeslag een bottleneck. De ROHA expertgroep 
ontwikkelt in 2014 een alternatief beleid.

Interne werkgroep COPD
De interne werkgroep bestaat uit Barbara van Maanen, kaderarts COPD per januari 2013 (tevens 
voorzitter) en de huisartsen: Emma de Zeeuw, Rob Schotsman, Onno Zeylstra en Jeroen Baars. Daar-
naast doen in 2013 afwisselend Marianne Bramson (bestuurs-secretaris), Mascha Bevers (bestuurs-
lid), Eveline Brand (kwaliteitsfunctionaris) en Karin ter Borg (COPOH) mee.

Visitatiebijeenkomst met longarts
In 2013 zijn er drie visitatiebijeenkomsten met een longarts uit de regio, waarbij huisartsen en 
praktijkondersteuners casuïstiek bespreken. Voor deze bijeenkomsten is een plan van aanpak en 
wordt gezorgd dat deze voor accreditatie in aanmerking komt. Er worden in 2013 tevens contracten 
afgesloten met de longartsen uit OLVG, SLAZ en Slotervaart. 

Transmurale afspraken
In alle regio’s worden transmurale afspraken vastgelegd. Deze zijn stedelijk geformuleerd en zijn te 
vinden op www.ketenzorgamsterdam.nl. Onze werkgroepleden leveren hier een actieve bijdrage aan.

Benchmark over 2011, 2012 en 2013
De grafiek laat zien dat de procesindicatoren afgelopen jaren niet gelijkmatig in een stijgende lijn 
zijn verlopen. Dit heeft sterk te maken met verschillende knelpunten in de registratie in het Ketenzorg 
Informatiesysteem. In 2014 gaan we de registratie vergemakkelijken en verbeteren. De kwaliteit 
van de registratie van het beweeggedrag is de meest opvallende verbetering in 2013. De overige 
parameters zijn vrijwel gelijk gebleven. 

In deze grafiek is geen cijfer opgenomen over de mate waarin COPD-patiënten een griepvaccinatie 
halen. In principe ligt deze over 2013 op 65% van de populatie COPD-patiënten, maar het cijfer is 
nog niet helemaal betrouwbaar. Ook dat heeft te maken met de registratie.

Net zoals voor de meeste cijfers over COPD geldt, is ook de verdeling tussen COPD-patiënten bij de 
longarts en bij de huisarts over de afgelopen jaren niet gelijkmatig veranderd. In 2011 zat nog bijna 
23% bij de longarts, in 2012 was dit percentage gestegen naar ruim 31%. In het afgelopen jaar wa-
ren alweer meer patiënten onder behandeling bij de huisarts en zat bijna 28% bij de specialist. Deze 
ontwikkeling vormt in 2014 onderwerp van gesprek met zowel huisartsen als specialisten. 

En in 2014?
De integrale vergoeding van de COPD-zorg wordt in 2014 voortgezet. In lijn met de landelijke 
ontwikkelingen streven we ernaar om vanaf 2015 ook astma binnen de keten aan te kunnen bieden. 
In 2013 kunnen de praktijken overigens hun astmapatiënten al in het KIS vastleggen.
In 2014 richten we ons verder op de individuele begeleiding van de praktijkondersteuners om te 
verkennen welke verbeteringen nog mogelijk zijn. Over het algemeen is de ervaring dat COPD-
patiënten wat minder gemotiveerd zijn voor periodieke controles. 

1.2. Resultaten procesindicatoren COPD over 2011, 2012 en 2013

5



Ketenprogramma 3: Vasculair Risico Management is nieuw

De pilot VRM waaraan we vanaf november 2012 deelnemen, wordt in 2013 verlengd tot 2016. Tot 
1 januari 2014 kunnen er weer nieuwe praktijken instromen. Ook wordt de doelgroep uitgebreid 
van alleen secundaire, naar primaire preventie. 39 ROHA praktijken hebben eind 2013 een VRM-
contract op zak. Samen zorgen zij voor 3.664 patiënten waarvan uiteindelijk 47% binnen het VRM-
ketenzorgprogramma is opgenomen. Over 2012 zijn er nog 2.013 patiënten met (kans op) hart- en 
vaatziekten in beeld bij de praktijken die een VRM-contract hebben. Daarvan is 60% opgenomen in 
het ketenzorgprogramma. 

Protocol/handkaart
Voor secundaire preventie wordt het protocol geactualiseerd door de Huisartsen Kring Amsterdam 
via ROHA huisarts Marije Holtrop. Voor de instroom en begeleiding van de primaire preventiegroep 
heeft de ROHA expertgroep een protocol en stappenplan voor de praktijk opgesteld.

Scholingen in 2013
•	 Introductie	van	het	stappenplan.
•	 Transmurale	scholingen	organiseerde	de	Huisartsen	Kring	Amsterdam	in	het	Slotervaart	Zieken-

huis, het OLVG, BovenIJ en AMC. 

Afspraken met 6 ziekenhuizen
In 2013 worden werkafspraken gemaakt met zes ziekenhuizen in Amsterdam: VU, AMC, OLVG, 
BovenIJ, LucasAndreas en Slotervaart. 

Caresharing
In Caresharing is een tabblad met de gegevens die nodig zijn om de VRM-ketenzorg te kunnen regis-
teren. Voor 2013 is dit een tijdelijke aanpassing. In 2014 zal een nieuwe versie worden uitgebracht. 
De registratie over 2013 blijkt op een aantal punten tekort te schieten. Dit is een aandachtspunt voor 
2014.

Interne werkgroep VRM
Kaderartsen Miriam Cohen, Xavier Hofman, David Koetsier, coördinerend praktijkondersteuner 
Isabelle Egter en bestuurssecretaris Marianne Bramson vormen deze expertgroep. 

Benchmark over 2011, 2012 en 2013
Veel patiënten (ruim 45%) in de praktijken die een VRM-contract hebben, zijn onder behandeling bij 
een specialist. Dit betreft overigens alleen patiënten met een eerder doorgemaakt cardiovasculaire 
event, de zogenaamde secundaire risicogroep. In 2014 starten de praktijken ook met de populatie 
met een verhoogd vasculair risico die nog geen event hebben doorgemaakt (VVR-groep). In 2014 
ligt de focus op ‘zorg op de juiste plaats’ en waar mogelijk op patiënten die onnodig onder behan-
deling in de tweede lijn zijn en weer terug naar de eerste lijn kunnen. In Amsterdam-Noord wordt 
hiertoe een pilot uitgevoerd. De conclusies zullen in 2014 bekend zijn.

Over een aantal indicatoren zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar. Dit is het geval bij de indi-
catoren “voedingspatroon besproken” en “alcoholgebruik geregistreerd”. Dit heeft te maken met een 

registratieprobleem. Aanpassingen in het KIS moeten in 2014 tot betere registraties leiden. Omdat pas 
eind 2012 gestart is met deze keten is het nog niet goed mogelijk een vergelijking te maken met 2013. 

En in 2014?
In totaal zijn 60 huisartsenpraktijken klaar om een VRM-contract voor 2014 en 2015 af te sluiten: 
39 praktijken die al in 2013 meedoen en 21 nieuwe praktijken. De meeste praktijken doen mee 
voor zowel de secundaire als de primaire preventiegroep. In 2014 komt de nadruk te liggen op de 
inclusie en begeleiding van deze laatste groep patiënten. In 2014 krijgt het project ACT een vervolg 
in ACT II, voor huisartsen die nog moeten starten met het selecteren van patiënten en het opzetten 
van een cardiovasculair spreekuur. Vijf ROHA praktijken starten in 2014 met ACT II. Deze praktijken 
ontvangen een opslag via de module K en I , maar sluiten geen ketencontract VRM met de ROHA.

1.3. Resultaten procesindicatoren VRM over 2011, 2012 en 2013
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ROHA wil keten ouderenzorg
Het aantal 75-plussers zal de komende jaren sterk groeien. Het wordt belangrijk om de zorg aan de 
groep kwetsbare ouderen te verbeteren. De ROHA start in 2013 met een verkenning op welke ma-
nier zij praktijken kan ondersteunen bij het opzetten van een keten ouderenzorg. Zo worden in 2013 
verkennende gesprekken gevoerd met de kaderarts oudergeneeskunde en de specialist oudergenees-
kunde. Met het opzetten van een keten ouderenzorg kan worden bereikt dat kwetsbare ouderen zo 
lang mogelijk in optimale gezondheid in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. De organisaties 
die nu al in het kader van de andere ketens samenwerken, kunnen ouderenzorg in hun hulpverlening 
integreren. Het gaat om huisartsen, praktijkondersteuners, klinisch geriater, fysiotherapeuten, thuis-
zorg, apotheker, maatschappelijk werk, ouderenwerk, verzorgingshuizen en steunpunten mantelzorg. 
In 2014 start een pilot met het gebruik van de Ouderenmodule in het KIS en een oriëntatie op het nut 
van het uitwisselen van de ‘sociale kaart ouderen’ binnen een ROHA wijkgroep. Daarbij volgen we 
de ontwikkelingen en blijven we contacten onderhouden met de deskundige van 1ste Lijn Amsterdam 
en de Huisartsen Kring Amsterdam. 

ROHA helpt bij POH-GGZ
Met de GGZ deskundigen van 1ste Lijn Amsterdam en de kaderartsen GGZ verkent de ROHA wat 
we onze leden kunnen bieden op het terrein van geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenzorg. 
Meer dan de helft van ROHA-leden heeft volgens een peiling in 2013 al een praktijkondersteuner 
GGZ (POH GGZ) in de praktijk, veelal gedetacheerd vanuit GGZ In Geest of Arkin. Uit de peiling 
blijkt dat leden zonder POH GGZ vooral behoefte hebben aan een makelaarsrol van de ROHA bij 
het vinden van een POH GGZ. De ROHA werkt hierin samen met de Huisartsen Kring Amsterdam en 
de 1ste Lijn Amsterdam om de praktijken te faciliteren bij het vinden van een goede POH GGZ. Mits 
voldoende belangstelling bij de leden kunnen we als ROHA tevens een rol spelen als contractant 
voor E-health en consultatie binnen de specialistische GGZ.
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Kwaliteitskenmerk ROHA 2013 Te behalen resultaten 2014

1. Gezamenlijk zorgpro-
gramma gebaseerd op 
zorgstandaard.

8. De zorggroep geeft 
feedback over struc-
tuur, processen en uit-
komsten van de zorg.

Ja.

In 2013 deels met bench-
markbijeenkomsten en 
praktijkbezoeken. 

Update DM op basis van nieuwe 
standaard.

Gestructureerde feedback ieder 
kwartaal. Benchmarkbijeenkomsten 
waar mogelijk op wijkniveau en qua 
inhoud afgestemd op wat van be-
lang is in de betreffende wijk/groep.

2. Persoonlijke zorgdoe-
len van de patiënt zijn 
vastgelegd. 

3. De ZG concretiseert be-
leid t.a.v. zorgverleners 
die blijvend onvoldoen-
de presteren vastgelegd. 

4. Praktijken hebben ade-
quaat zorgteam.

5. Biedt geaccrediteerde 
scholing aan zorgverle-
ners.

6. Bespreekt de kwaliteit 
van zorg en de zorgpres-
taties op praktijkniveau. 

7. Ondersteunt met staf-
capaciteit de uitvoering 
in de praktijk en bij het 
formuleren en uitvoeren 
van verbeterplannen.

Nee, in ontwikkeling. 
ROHA volgt daarin lande-
lijke stappen zoals INEEN 
deze met de zorgverzeke-
raars overeenkomt.

Ja, maar is toe aan 
herijking.

Niet alle praktijken be-
schikken over voldoende 
continuïteit in de formatie.

Ja.

Deels. Is in 2013 onvol-
doende gebeurd wegens 
ziekte en ondercapaciteit. 

Deels, zie boven.

Eerste evaluatie gebruik IZP tijdens 
POH-dagen.
Plan van aanpak 2015.

Herijking indicatoren en proces van 
signalering, feedback, verbeterplan-
nen de borging.
Uitdagende indicatoren die praktij-
ken enthousiasmeren en uitdagen tot 
kwaliteitsdenken en –handelen.

Plan voor het organiseren van aan-
bod bij tijdelijk ondercapaciteit of 
onvoldoende geschoold personeel.

Accreditatie voor Nurse Pract.

Nieuwe organisatiestructuur en 
KIS-rapportagemodule  maakt dit in 
2014 weer haalbaar.

Heldere afspraken over vorm, 
inhoud en borging verbeterplannen.

I Optimale zorg en uitkomsten

De ROHA houdt zich bezig met kwaliteit van zorg op drie niveaus: 
1. Professionalisering van de organisatie zelf. Dit heeft in 2013 geleid tot inzet omzetting van de 

maatschap naar een coöperatieve vereniging met daaronder een BV die wordt vertegenwoor-
digd door een directie.

2. Verbetering van de zorgverlening. Dit heeft in 2013 geleid tot de keuze om wijkteams in de 
regio’s te maken om zorg op wijkniveau beter te organiseren.

3. Deskundigheidsbevordering van de zorgverleners. Dit heeft in 2013 geleid tot de inzet van visita-
ties door specialisten in de wijken/wijkteams.

Kritische Kwaliteits Kenmerken
Ook als zorggroep krijgen we steeds meer te maken met regels en richtlijnen. Gelukkig heeft onze 
branchevereniging InEEN kritische kwaliteit kenmerken (KKK’S) voor zorggroepen ontwikkeld. Deze 
kenmerken vormen samen met de landelijke zorgstandaarden en de wetenschappelijke richtlijnen de 
belangrijkste uitgangspunt voor het kwaliteitsbeleid van de ROHA.

Waar staat de ROHA en waar gaan we naartoe?
In onderstaande tabel staan de eerste 21 kritische kwaliteitskenmerken uitgeschreven. In de tweede 
kolom ziet u een beoordeling over de mate waarin we vinden dat de ROHA hier in 2013 aan vol-
doet. De laatste kolom beschrijft de resultaten die we in 2014 willen behalen.

Hoe houden we de kwaliteit op peil?
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Kwaliteitskenmerk ROHA 2013 Te behalen resultaten 2014

16. Heeft actuele missie en 
visie.

17. Zorggroep is statutair 
vastgelegd.

18. De zorggroep heeft 
beleid ontwikkeld om 
incidenten binnen de 
ketenzorg op te halen 
en te gebruiken om 
de kwaliteit van de 
zorg verbeteren. De 
zorggroep ondersteunt 
desgewenst zorgverle-
ners bij het melden van 
calamiteiten.

19. Beschikt over Kwaliteits-
jaarverslag + jaarplan 
en financieel jaarver-
slag + begroting.

20. Voldoet aan privacy 
richtlijnen.

21. Verzamelt en rap-
porteert landelijke 
indicatoren conform de 
kwaliteitscriteria van de 
RDC procedure.

Ja.

Ja.

Deels: klachtenregeling is 
aanwezig.

Ja.

Deels via richtlijnen KIS 
en toestemmings-regeling 
patiënt.

Ja.

Herijking met nieuw bestuur en 
veranderingen in de huisartsenfinan-
ciering vanaf 2015.

Nieuwe organisatievorm Coöperatie 
en B.V. statutair vastleggen.

Ontwikkelen beleid voor veilig inci-
dent melding. Daarin aanbevelingen 
van branche-organisatie INEEN 
volgen.

Nieuwe opzet begroting en kwar-
taalrapportages. Overzicht per 
keten opgesplitst naar zorgkosten en 
overhead. Accountant-beoordeling 
jaarrekening 2013 e.v.

Ontwikkelen intern proces van pri-
vacy documentbeheer en berichten 
verkeer.

Voortzetting.

V Bestuur en organisatie

VI Informatiesystemen

Kwaliteitskenmerk ROHA 2013 Te behalen resultaten 2014

9. Samenwerkingsafspra-
ken met kwaliteitseisen 
met alle ketenpartners 
(SLA’s).

10. Biedt trainingen m.b.t. 
zorginhoud en samen-
werking multidiscipli-
nair aan.

11. De zorggroep zorgt 
ervoor dat de patiënt 
is geïnformeerd over 
het zorgprogramma en 
hoe dit wordt uitge-
voerd.

12. De zorggroep werkt 
aan beleid op het 
gebied van zelfma-
nagement.

13. Heeft een adequate 
klachtenregeling.

14. Er zijn verwijs- en terug-
verwijsafspraken.

15. De zorggroep zorgt 
ervoor dat het voor 
alle patiënten altijd 
helder is wie het eerste 
aanspreekpunt is.

Vastgelegd in samenwer-
kingsovereenkomsten en 
contracten. 

Ja, maar kan beter. 

Deels m.b.v. de ROHA 
Patiënten folders. 

In ontwikkeling.

Ja. Wel nodig om hier 
regelmatig aandacht voor 
te vragen.

Deels, afspraken staan op 
schrift.

Ja, is leidend in het zorg-
protocol.

Herijking kwaliteitscriteria in 
samenwerking met de diëtisten en 
podotherapeuten. Evaluatie kwaliteit 
en service fundusleveranciers.

Benchmark-bijeenkomsten meer 
multidisciplinair van opzet. 
Expertgroepen ROHA multidiscipli-
naire samenstelling.

Via Clientbelang Amsterdam inven-
tariseren wensen van de verschil-
lenden patiënten-groepen. Wensen 
vertalen naar concrete acties.

Zie onder KKK 2.

Meten bekendheid en gebruik 
klachtenregeling.

Via het op te richten Transmuraal 
Platform komt de nadruk meer op 
brede naleving binnen de gehele 
vakgroep en borging.

Aandacht aan besteden in diverse 
bijeenkomsten, scholingen en hand-
kaarten.

II Samenwerking

III Patiëntenparticipatie

IV Continuïteit en overdracht
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2013 is voor de ROHA intern het jaar van de transitie. We 
hebben de organisatie veranderd om alle ontwikkelingen 
in de ketenzorg het hoofd te kunnen bieden. 

Nieuwe leden
In 2013 groeit de ROHA van 92 naar 138 leden.  

Nieuwe organisatie
De ROHA groeit sterk. Voor het bestuur bleek de last aan 
werkzaamheden in 2013 te zwaar te worden. Ze wil weer 
besturen in plaats van zaken uitvoeren. Daarnaast is de 
zeggenschap van de leden nog niet goed geregeld in 
de bestaande structuur. Er wordt op 26 november 2013 
tijdens de Algemene Ledenvergadering dan ook besloten 
om de ROHA van een maatschap over te laten gaan in 

Leo Buijs heeft uitgevoerd. Ze gingen gezamenlijk om de 
tafel en namen medische dossiers door om te kijken welke 
patiënten van de poli cardiologie terug naar de huisarts 
kunnen, op basis van de gemaakte transmurale afspraken 
voor hart- en vaatziekten. Wat blijkt? Dertig procent kan 
terug naar de huisarts. Het project wordt geprezen om zijn 
eenvoud en onderschrijft het belang van goede samen-
werking bij ketenzorg voor hart- en vaatziekten. De ROHA 
is blij met deze onderscheiding. Het is een stimulans om 
VRM-keten stadsbreed verder te implementeren. 

Nieuw CRM-systeem
De groei aan leden, ketens, ketenpartners en het aantal bu-
reaumedewerkers noodzaakt tot het professionaliseren van de 
administratieve organisatie. Gekozen is voor een zogenaamd 
Customer Registration Systeem (CRM) in de Cloud. Via een 
persoonlijke inlog kunnen alle bureaumedewerkers op maat 
gegevens en documenten aanmaken, opslaan en toegang 
krijgen tot de voor hun functie relevante gegevens. Het CRM 

Overige organisatieontwikkelingen in 2013

een coöperatie. De ROHA wordt daarmee een coöperatie van leden, met als hoogste orgaan een 
huisartsenbestuur. Onder deze coöperatie hangt een besloten vennootschap, met een eigen directie 
die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het beleid en de algemene zaken van de zorggroep. 

Samenwerking met andere 1e lijnorganisaties
In 2013 vindt samenwerking en afstemming plaats met de Huisartsen Kring Amsterdam en met de 
1stelijnAmsterdam. We zijn vertegenwoordigd in de stedelijke werkgroep ketenzorg en de landelijke 
ketenzorgorganisatie INEEN. Ook is er nauw contact met de andere zorggroepen in de stad. 

Samenwerking met de 2e lijn
Via Caresharing is het mogelijk om specialisten, zoals de internist en longarts, te consulteren. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld bij diagnostische problemen, het niet behalen van behandeldoelen ondanks adequate 
therapie, het beoordelen van verwijsverzoeken en overige zorggerelateerde vragen. In de inhoudelijke 
regionale werkgroepen, begeleid door de Huisartsen Kring Amsterdam, is de ROHA altijd vertegen-
woordigd en ook daar vindt samenwerking op proces en inhoudelijk niveau plaats met de specialist. 
Daarnaast vinden er uiteraard jaargesprekken plaats met de 2e lijn over contracten en processen. 

Communicatie
Maak een actuele, toegankelijke website, verbeter de schrijfstijl en frequentie van nieuwsbrieven 
en benut sociaal media. Dat is het communicatieadvies aan de ROHA van communicatiebureau 
WinWinFactor. Het advies resulteert in 2013 in een vernieuwde stijl van de maandelijkse nieuwsbrief. 
In 2014 komt er een nieuwe website.

Dappere Dokter-bokaal
Op 19 november 2013 wint cardioloog Ad Bakx van het BovenIJ ziekenhuis de eerste Dappere Dok-
ter-bokaal. Hij krijgt de bokaal voor het project dat hij samen met ROHA huisartsen David Koetsier en 

systeem is van het Noorse bedrijf Superoffice en beschikt over een goed beveiligde Cloud opslag.

Financiële bedrijfsvoering
De groei van de ROHA en de toenemende complexiteit van de regelgeving stelt ook andere eisen 
aan het beheer en beleid van de financiële organisatie. Tot nu toe lag dit in handen van de pen-
ningmeester van het bestuur en een administratiekantoor. Op advies van de bestuurssecretaris besluit 
het bestuur de boekhouding en de controllersfunctie uit te besteden. Vanaf 1 januari 2014 voert 
de financiële afdeling van de 1ste Lijn Amsterdam deze taken uit. Ook schakelen we dan over van 
Snelstart naar het boekhoudsysteem Exact. Op basis van de structuur van de begroting 2013 vindt 
er vanaf 2014 een planning en control-cyclus plaats met kwartaaloverzichten en een jaarlijkse ac-
countantsbeoordeling.

Personeel in 2013
Het bestuur draagt de aansturing van het bureau per 1 april 2013 over aan bestuurssecretaris  
Marianne Bramson. De bureaubezetting bestaat dan uit Lara Stojanovic belast met de telefonie, 
website, deel van de financiële administratie en het beantwoorden van mails en Eveline Brand als 
kwaliteitsfunctionaris. Marianne Bramson krijgt de verantwoordelijkheid over de coördinatie en 
uitvoering van de ROHA-activiteiten en wordt het aanspreekpunt namens het bestuur voor leden en 
ketenpartners. Er is een vacature voor een coördinerend praktijkondersteuner. Samen met de langdu-
rige uitval van Eveline Brand heeft het bureau te maken met een forse onderbezetting.
Gelukkig start Isabelle Egter vanaf 1 mei 2013 8 uur per week bij de ROHA als coördinerend prak-
tijkondersteuner. Een maand later volgt functie Karin ter Borg voor 16 uur per week. Beiden zijn naast 
hun taken bij de ROHA ook als praktijkondersteuner betrokken bij een aantal ROHA-praktijken. In de 
zomer start ook DM-verpleegkundige, Melanie Uytendaal en wordt de begeleiding van de praktijken 
weer geleidelijk opgepakt. De personeels- en salarisadministratie is per 1 januari 2014 uitbesteed 
aan de HMR afdeling van 1ste Lijn Amsterdam.
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Negatief resultaat
Voor het eerst sinds de oprichting van de Stichting Ondersteuning Huisartsen Amsterdam (te noemen 
Stichting ROHA)  in 2008 eindigt het boekjaar 2013 met een negatief resultaat van € 114.474  bij 
een eigen vermogen ultimo 2013 van € 800.278.
Het negatief balansresultaat is voor een deel het gevolg van de inhaalslag in 2013 om de sterk 
gegroeide organisatie van een passende infrastructuur te voorzien.  
De baten laten een forse groei zien ten opzichte van 2012. Dit als gevolg van een verdere groei 
van het aantal leden en de start van de VRM keten (koptarief). Deze groei in kosten wordt deels 
verklaard door de sterker stijgende zorgkosten en door een aantal incidentele kosten die organisatie 
gerelateerd zijn en we verder zullen toelichten. Eind 2013 is besloten het ketentarief DM aan de 
praktijken te verlagen.

Achterstand inhalen
In 2013 besluit het bestuur een bestuurssecretaris aan te stellen en een reorganisatie voor te berei-
den. Er is sprake van een achterstand in de administratieve organisatie en een tekort aan personeel 
om alle praktijken te ondersteunen bij het implementeren van de ketens. Deze achterstand neemt met 
de langdurige uitval van de kwaliteitsfunctionaris nog verder toe. In korte tijd komt vervolgens extra 
ondersteuning met de inzet van ZZP-ers, nieuwe medewerkers, externe adviseurs en het outsourcen 
van de boekhouding, de financiële administratie en de salarisadministratie. De achterstand wordt in 
2013 nog niet ingelopen en zal ook in 2014 de nodige extra inzet vragen. In de jaarrekening 2013 
zijn daarvoor reserveringen (nog te maken kosten) in 2014 opgenomen.

Omvorming naar coöperatie
In 2013 vindt er een heroriëntatie op het besturingsmodel van de zorggroep ROHA plaats. De 
omvorming naar een coöperatie, de opheffing van de maatschap en de omzetting van de vereniging 
naar een BV betekenen extra kosten. Het gaat om de inzet van de notaris, de fiscalist, een externe 
adviseur en administratieve kosten. Ook in 2014 zullen er in dit kader nog kosten gemaakt worden 
(verwachte kosten zijn gereserveerd ultimo 2013).

Claim van zorgverzekeraar
De Stichting ROHA krijgt in 2013 te maken met een forse claim van de zorgverzekeraar voor dub-
beldeclaraties diëtetiek, fundografie of fundusfoto en met de tweede lijn (internisten). De dubbelde-
claraties gaan over de jaren 2010 en 2011. Besloten is de kosten voor eigen rekening van Stichting 

Financiële plaatje in 2013

ROHA te nemen. Het terughalen van zorgkosten bij contractanten (of zorgverleners) over zo’n lange 
termijn terug is niet haalbaar.
Dubbeldeclaraties over de volgende jaren (2012, 2013 en 2014) zullen zover mogelijk wel bij de 
zorgverleners teruggevorderd worden. Echter de overheadkosten en mogelijke dubieuze debiteuren 
maakt het noodzakelijk ook voor deze jaren voorzieningen te treffen.

Opstelling jaarrekening
De samenstelling van de jaarrekening 2013 gebeurt op een andere wijze dan de afgelopen jaren. 
Een eerste concept versie is zoals gebruikelijk aangeleverd door het administratiekantoor. Vervolgens 
heeft het hoofd financiën van de Stichting Huisartsen Post Amsterdam (HPA) van de Stichting ROHA 
de opdracht gekregen de jaarrekening te controleren voorafgaand aan de beoordeling door de 
accountant. Deze controle heeft geleid tot bijstellingen van de jaarrekening 2013 én 2012. Deze 
bijstellingen waren nodig om de kosten en de opbrengsten in de juiste boekjaren te verantwoorden. 
Ook is een te verwachte BTW-aanslag over de overheadkosten van 2012 toegevoegd aan de 
gecorrigeerde jaarrekening 2012. De baten over 2012 zijn gewijzigd van € 175.452  naar negatief 
€ 171.645. Het eigen vermogen ultimo 2012 is gecorrigeerd van € 1.084.541 naar € 915.202 
ultimo 2012.

2014
In 2014 zal de financiële planning en controle op een andere wijze plaatsvinden. Per kwartaal stelt 
de controller van de 1ste Lijn Amsterdam een kwartaalrapportage op. Daarin is onderscheid ge-
maakt tussen de zorg- en overheadkosten per keten. De algemeen directeur van de ROHA bewaakt 
de voortgang en stuurt zo nodig tussentijds bij.
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ROHA - regionale organisatie huisartsen amsterdam

Bezoekadres: Plantage Middenlaan 14-2
 1018 DD Amsterdam

Postadres: p/a Postbus 206
 1000 AE Amsterdam

Telefoon: 020-3445717

Web: www.rohamsterdam.nl
Email: info@rohamsterdam.nl

ROHA bestuur en medewerkers

Bestuur
Voorzitter: Mascha Bevers, huisarts 
Penningmeester: David Koetsier, huisarts 
Secretaris: Koos Jongebreur, huisarts 
Extern adviseur: Tjeerd Brouwer
Bestuurssecretaris: Marianne Bramson (0,8 FTE)

Bureau
Lara Stojanovic, Bureau coördinator (0,6 FTE)
Eveline Brand, Beleidsmedewerker kwaliteit (1,0 FTE)
Isabelle Egter, coördinerend praktijkondersteuner (0,32 FTE)
Karin ter Borg, coördinerend praktijkondersteuner, CIT consulent (0,42 FTE)
Melanie Uytendaal, DM-verpleegkundige (0,1 FTE)
Mary Blokker, CIT-consulent (0,2 FTE)

Kaderartsen

Hart- en vaatziekten
David Koetsier (in opleiding)
Miriam Cohen (in opleiding)
Xavier Hofman (in opleiding)

Longziekten
Barbara van Maanen-Thiel (in opleiding)
Mascha Bevers (in opleiding)

Diabetes
Vacature
Marianne Dekeukeleire (niet in opleiding)


