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Beleid en speerpunten zorggroep BiB 2022
Herijking strategie
Eind 2021 heeft er een herijking van de strategie van de zorggroep plaatsgevonden.
Doelstelling daarvan is enerzijds de kaders voor de toekomst te verduidelijken in een
zorglandschap dat sterk in beweging is.
Als onderdeel is de SWOT (Sterkte-Zwakte analyse) geactualiseerd en met RvC en bestuur
CHVB besproken. Eind november zal de visie in de ALV van de CHVB worden gepresenteerd.
Dit proces is nog niet afgerond.
Gelijktijdig zijn er door ROS Robuust met alle huisartsen-praktijkhouders gesprekken
gevoerd over hun visie voor de toekomst.
Hieruit werd duidelijk dat er bij veel huisartsen geen duidelijk beeld bestaat over de te
verwachten accentverschuiving in de 1e lijnszorg en de uitdagingen die dat voor de toekomst
van de praktijken oplevert.
In de komende ALV zal allereerst worden gewerkt aan een gemeenschappelijk draagvlak
voor de gesignaleerde uitdagingen.
Dat moet leiden tot een plan en aanpak om in samenwerking binnen de zorggroep en met
anderen in de regio de uitdagingen aan te gaan.
Voor een deel wordt dit al ingevuld door in CBB verband samen te werken aan de realisatie
van een gemeenschappelijk regioplan en een gemeenschappelijk digitaliseringsplan.
Daarnaast wordt op IT gebied samengewerkt in een breed overleg rond het JBZ voor een
gemeenschappelijke aanpak van eHealth ontwikkelingen.
Daarbinnen wordt gewerkt aan een verdere ontwikkeling van digitaliseringstoepassingen.
Een belangrijke constatering voor de komende periode is de noodzaak in breder verband
samen te werken.
De uitdagingen zijn complex en vragen een steeds gevarieerdere deskundigheid.
Omdat BiB een klein verzorgingsgebied bestrijkt en daar de budgetten op worden gebaseerd
is het onmogelijk om alle bestuurlijke en operationele uitdagingen zelfstandig aan te
kunnen.
Deze uitdaging wordt middels een twee sporen beleid opgepakt namelijk:
a. Het verder uitwerken en onderzoeken van mogelijkheden tot samenwerking met
andere partijen.
b. Het verder inhoud geven aan de dienstverlening zodat ook inhoudelijk, stap voor stap
en in overeenstemming met de beschikbare deskundigheid, binnen het eigen
verzorgingsgebied de uitdaging wordt opgepakt. Onder meer zal worden gewerkt aan
digitalisering, ouderenzorg en samenwerking met het sociaal domein.

Accenten van de visie
Doel is het gezamenlijk werken aan een betere zorg in de Bommelerwaard.
Daarbij zullen we inspelen op relevante ontwikkelingen in het kader van:
- De juiste zorg op de juiste plaats
- eHealth
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Patiëntgerichte zorg
Patiënt participatie

Dat betekent o.a.:
Samen met partners waar dat gewenst en mogelijk is en met eigen verantwoordelijkheid
voor de organisatie en inrichting van die zorg in goede samenwerking met lokale spelers in
de Bommelerwaard (gemeente Zaltbommel en Maasdriel, GGD Gelderland zuid, VVTinstellingen actief in de Bommelerwaard, stichting Welzijn Bommelerwaard,
patiëntenorganisaties).
Samenwerken op inhoudelijke dossiers met partners waar dat van belang is voor een goede
organisatie van de zorg in de regio, in aansluiting op andere zorgvoorzieningen (2e lijnszorg).
Nadere verbinding zoeken met de patiënt via:
- Inzet PREM, om terugkoppeling te krijgen op het gebeid van patiënt tevredenheid
- Intensievere samenwerking op het gebied van digitalisering
- Samenwerking op bestuurlijk gebied (via de Cliëntenraad Bommelerwaard).

Speerpunten in 2022
Regioplan CBB
Uitvoering van het regioplan 2022-2023 waarbij aandacht voor:
- kwaliteit van de ketenzorg
Verdere verdieping praktijkvergelijking en ontwikkelen van intervisie
Scholingsaanbod geregeld via een met gemeenschappelijke regio-organisatie
Samen met VGZ JBZ Chronos en Beroemd werken aan RTO en JZJOP
Samen met apothekers en andere zorggroepen en de verzekeraars werken aan
afspraken DMV
Voorbereiden accreditatie van de zorggroep.
We zullen binnen kwaliteit ook uitdrukkelijker de PDCA cyclus hanteren zodat een
constatering ook veel vaker leidt tot een verbeteractie en daardoor tot een betere
kwaliteit en meer inzicht in het waarom van verschillen.
- zorg voor kwetsbare ouderen
Contracteren van de module ouderenzorg voor de deelnemende praktijken.
Voor de zorggroep opzetten van een pilot met een drietal praktijken waarbij de
knelpunten in kaart worden gebracht en oplossingen in beeld worden gebracht.
Inzet ACP
- arbeidsmarkt problematiek
Participeren in de regionale ontwikkelingen en in het kader van de regioprestatie
bieden van stage en opleidingsplaatsen
Verder betrekken van “vaste waarnemers” bij de bestuurlijke organisatie en
projecten binnen CHVB en BiB.

Jaarplan 2022
Zorggroep Beter in Bommelerwaard

- diagnostiek
In overleg met JBH-diagnostiek, SHL en VGZ zorgdragen voor beschikbaarheid van
fijnmazig netwerk van diagnostiek voorzieningen in de Bommelerwaard.
Monitoren van de kwaliteit via DTO.
- persoonsgerichte zorg, eHealth en Open
Verdere uitbreiding van KIS-functies.
Verder uitrollen van gebruik van portalen.
Evalueren van de inzet van PREM en verdere ontwikkeling van het gebruik hiervan.
Uitrollen van eHealth toepassingen zoals bv restyle VVR, automatisch aanleveren van
zelfmetingen door de patiënt.
Voorbereiden op het PGO.
Evaluatie van de toegevoegde waarde van huisartsenpraktijk.nl voor praktijken en
zorggroep.
Monitoren of voldaan wordt aan de AVG.

Regioplan Bommelerwaard
Voor de Bommelerwaard zal de samenwerking met de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel
verder worden uitgebreid.
Vooral op die gebieden waar de taken van de huisartspraktijk en van de gemeenten rond
WMO en andere kwetsbare groepen elkaar raken zal naar verdere samenwerking worden
gezocht.
Accenten zullen zijn de inrichting van bestuurlijke samenwerking en de verbetering van de
onderlinge (elektronische) communicatie
Gebieden waar dit speelt zijn:
- jeugdzorg
Pilot met gemeente Zaltbommel en verdere uitbreiding daarvan naar andere
praktijken
Verder inrichten van de samenwerking met de jeugdzorg binnen de gemeente
Maasdriel
- samenwerking met het sociaal domein Bommelerwaard
Verkenning rond problematiek kwetsbare ouderen, jeugdzorg en verslavingszorg
- verbeteren betrokkenheid van patiënten rond eigen gezondheid en zorgbeleid
Oriëntatie opzet cliëntenraad
- verslavingszorg
Verdere verkenning mogelijke samenwerking, brede oriëntatie voor het
implementeren van een spreekuur op locatie bij de huisarts door een verslavingsconsulent.

Digi-coaching en praktijkmanagement
Voor de ondersteuning van de praktijken op digitaliseringsgebied wordt een team digicoaches getraind.
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Deze zullen in het kader van het digitaliseringsprogramma de praktijken ondersteunen.
Daarbij zal waar gewenst ook aandacht worden besteed aan ondersteuning op het gebied
van praktijkmanagement.
Praktijkmanagement is door een deel van de praktijken zelf met de verzekeraar
gecontracteerd. Die praktijken die dat niet hebben kunnen of willen regelen zullen vanuit
een netwerk praktijkmanagers worden geholpen. De inzet zal in overeenstemming met de
praktijk plaatsvinden.
22 november 2021

