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Wie ben ik? 
 
Ik ben Suzan van Vliet. Ik werk twee en een halve dag in de 
week als huisarts in een gezamenlijke huisartsenpraktijk in 
Hengelo. Ik heb mij gespecialiseerd als kaderhuisarts Beleid 
& Beheer. Dit is een extra taak waar ik twee dagen per week 
mee bezig ben. De opleiding tot kaderhuisarts duurt twee 
jaar. Het eerste jaar in de opleiding staat in het teken van 
verbetertrajecten in de huisartsenpraktijk en in het tweede 
jaar staat de regionaal ondersteunende functie meer 
centraal. Ik ben als kaderhuisarts Beleid en Beheer 
verbonden aan de Twentse Huisartsen Onderneming Oost-
Nederland (THOON).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patiëntenzorg 
 
Als praktiserend huisarts ben ik dagelijks bezig met directe patiëntenzorg. Een klein 
onderdeel daarvan is het afstemmen van het behandelplan van de patiënt met verschillende 
behandelaars. Ik heb contact met een zeer divers scala aan behandelaars, van medisch- en 
verpleegkundig specialisten tot para-peri-medische zorgprofessionals. Ik zie de nieuwe 

Zorggroep 

Zorggroep THOON bestaat sinds 2007 en behoort tot de grootste zorggroepen in Nederland. 
THOON heeft als werkgebied Enschede, Hengelo en Haaksbergen. Voor Almelo en 
omstreken kent men de Federatie Eerstelijnzorg Almelo en omstreken (FEA) welke een 
enigszins vergelijkbare functie heeft. Aan de zorggroep THOON zijn ongeveer 180 huisartsen 
verbonden. THOON heeft een huisartsen ondersteunende functie in de uitvoering van de 
chronische zorg in de huisartsenpraktijk, zoals bijvoorbeeld Diabetes Mellitus, COPD en 
Cardio vasculair risicomanagement. Via THOON worden ook praktijkondersteuners en 
praktijkverpleegkundigen gedetacheerd. Ongeveer tien jaar geleden is er vanuit het 
Nederlands huisartsengenootschap (NHG) gestart met de opleiding tot kaderhuisarts. 
Aanvankelijk werd er alleen ziektebeeldgericht opgeleid en bestond de mogelijkheid om je 
te specialiseren in bijvoorbeeld de behandeling van diabetes of COPD. Inmiddels is het ook 
mogelijk om af te studeren op Beleid & Beheer en binnenkort volgt de specialisatie 
spoedzorg.  
 
Zie voor een totaaloverzicht: kaderhuisartsen in beeld.  
 
Eén van de taken van een kaderhuisarts is het uitvoeren van diverse verbetertrajecten. 
Onder andere het ontwikkelen van protocollen, het opstellen verwijscriteria, het regelen van 
een uniforme wijze van verslaglegging en het vastleggen van werkafspraken met 
zorgpartners. Hierbij zijn de landelijke richtlijnen (NHG) de basis en deze worden toepasbaar 
gemaakt door ze af te stemmen met de dagelijkse praktijkvoering. Bijvoorbeeld worden er 
samenwerkingsafspraken met de medisch specialisten en andere para- en perimedische 
disciplines uit zowel ZGT als MST opgenomen in de protocollering. Voorbeeld hiervan zijn 
werkafspraken met oogartsen, diëtistes, pedicures en podotherapeuten.  
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functies van physician assistant en verpleegkundig specialist binnen het medisch domein als 
een goede ontwikkeling. Soms is het voor patiënten die doorverwezen worden naar het 
ziekenhuis niet duidelijk waarom zij geen medisch specialist zien. Dit vraagt om een goede 
uitleg.  
 
Om mijn rol als kaderhuisarts goed in te kunnen vullen is het van belang om met beide 
benen in de praktijk te staan en uit die ervaring te putten. Onlangs is er een 
geautomatiseerd digitaal Keten Ondersteunend Systeem (KOS) geïmplementeerd waar ik bij 
betrokken was. Dit wordt alleen gebruikt voor patiënten die deelnemen aan de chronische 
zorg rondom Diabetes Mellitus (DM), Chronische Obstructieve Pulmonale Disease (COPD) en 
Cardio Vasculair Risico Management (CVRM). Meerdere behandelaars van de patiënt 
hebben inzage in de voor hen bestemde informatie in het KOS. Hiervoor geeft de patiënt 
vooraf toestemming. 
 
Het KOS is gekoppeld aan het Huisartsen Informatiesysteem (HIS). Door middel van 
toegangsrechten heeft desbetreffende behandelaar inzage in een afgebakend deel van het 
patiëntendossier. De behandelaar rapporteert in het dossier en de rapportage wordt 
opgenomen in het HIS en is keten breed transparant. Hierdoor kunnen alle behandelingen 
die de patiënt ondergaat op elkaar afgestemd worden. De verschillende zorgverleners  
hebben op deze manier een goed overzicht over de totale behandeling van de patiënt.  
 
 

Toekomstverwachtingen  
 
Ik zie voor de toekomst grote veranderingen op patiënt en huisarts afkomen. De individuele 
patiënt zal steeds mondiger en zelfstandiger zijn en - waar mogelijk - gebruik gaan maken 
van systemen die het zelfmanagement ondersteunen. De huisarts zal de patiënt 
ondersteunen bij het voeren van de regie op het eigen behandelproces. Om dat te kunnen 
waarmaken zal de huisarts optimaal geïnformeerd moeten zijn. De huisarts zal steeds meer 
een coördinerende rol op het behandeltraject van de patiënt gaan nemen. En het 
aanspreekpunt zijn voor meerdere behandelaars en disciplines. Technische systemen zullen 
het zelfmanagement en de samenwerking ondersteunen.  
 
Voorwaarde om deze verandering in de praktijk handjes en voetjes te geven is dat de 
huisarts per patiënt meer tijd te besteden heeft en ook daadwerkelijk de patiënt kan 
ondersteunen bij het invullen van de regierol. Op deze veranderende rol moet de grootte 
van de huisartsenpraktijk afgestemd worden. Dat geldt ook voor de lopende geldstromen. Al 
met al voldoende uitdaging voor de komende jaren! 
 
 


