klantverhaal

Cure and Care - Cohesie
monitoren zorgprogramma’s

Huisartsen bewaken zorg voor
chronisch zieken met QlikView
Cohesie, een samenwerkingsverband van 113 huisartsen in Noord-Limburg,
heeft door HippoLine B.V. een applicatie laten ontwikkelen waarmee de
organisatie beter in staat is om de zorg voor chronisch zieken te monitoren en
te analyseren.

1 Cohesie is organisatie van en voor
huisartsen. Binnen dit
samenwerkingsverband,
opgericht in 2006, bundelen 113
huisartsen in Noord-Limburg hun
kennis en krachten voor een
sterke eerstelijns zorg die de
individuele praktijken overstijgt.
De artsen runnen hun eigen
praktijk en zijn bij toerbeurt
ingeroosterd op de HAP’s.

2 Op de HAP heeft de huisarts de
medische
eindverantwoordleijkheid
rondom het zorgproces. ’Wij
faciliteren de dokter met het
waarnemen van zijn praktijk’,
aldus Arne van Groenland.

De applicatie, die het Cure and Care-dashboard wordt genoemd,
combineert relevante data uit het HIS (huisartsinformatiessysteem) met het KIS
(keteninformatiesysteem). Dat biedt een beter inzicht in de doelmatigheid van
vijf zorgprogramma’s.
Positie versterkt
‘Dit instrument versterkt in alle opzichten de organisatie en onze positie, ook in
de richting van zorgverzekeraars’, aldus Mieke Hoeijmakers, manager Cure
and Care bij Cohesie. Cure and Care organiseert de multidisciplinaire zorg
voor mensen met een chronische ziekte. Dat gebeurt in 5 zorgprogramma’s:
ouderenzorg, diabetes type II, longziekten (COPD), astma, hart- en
vaatziekten (CVRM). In het verzorgingsgebied van de coöperatie, opgericht in
2006, wonen bijna een kwart miljoen mensen.
Expertteams
Cohesie bewaakt de kwaliteit van de zorg en maakt afspraken met
zorgverzekeraars over de inhoud en financiering van de programma’s. Mieke
Hoeijmakers: ‘Voorheen werd de kwaliteit ook al gemeten, door een
regionaal datacentrum, maar het is ons de afgelopen jaren om tal van
redenen nooit gelukt om data te krijgen die we betrouwbaar genoeg vinden
om goed mee te kunnen werken. De sturingsinformatie die we hadden was
veel te algemeen, nooit actueel en weinig verdiepend. Terwijl onze huisartsen
op basis van actuele informatie willen horen hoe zij de kwaliteit van zorg beter
kunnen maken’.

’Onze expertteams kunnen nu betere
kwaliteisondersteuning bieden’
Mieke Hoeijmakers, manager Cure and Care bij Cohesie

Hoeijmakers: ’Wij hebben expertteams in huis die met de applicatie werken en
nu veel gerichter kunnen inzoomen op bepaalde aspecten in de
zorgprogramma’s en daardoor betere kwaliteitsondersteuning kunnen bieden’.
Sneller schakelen
Spirometrie wordt als voorbeeld genoemd. Dat is in het COPD-programma een
eenvoudige, pijnloze en betrouwbare techniek om de longfunctie of
longcapaciteit te meten. Om de ontwikkeling van de ziekte te kunnen
vaststellen moet een cliënt regelmatig worden gecontroleerd. ‘Zien we nu dat
er in een praktijk minder wordt gemeten, omdat bijvoorbeeld de ondersteuner
van de huisarts (POH) geen afspraken heeft gepland, dan kunnen direct
schakelen. Daarmee kan ernstiger schade worden voorkomen. Wordt besloten
een nieuw element toe te voegen aan een zorgprogramma, bijvoorbeeld
fysiotherapie, dan kunnen we sneller zien wat dat voor resultaten oplevert. Maar
als dat wat we bedacht hebben niet kosteneffectief is en leidt tot een betere
kwaliteit, dan kunnen we er ook snel mee stoppen. Ook zijn we beter in staat
om onze best practices in de organisatie te delen’.
Incentive
Hoeijmakers: ‘Zorgverzekeraars vinden het interessant dat we kunnen sturen op
realtime data. Maar belangrijk is vooral dat de informatie over een langere
periode betrouwbaar is. Op dat terrein hebben we een belangrijke slag
gemaakt. Toen een medisch adviseur van zorgverzekeraar VGZ mij een jaar
geleden vroeg: sta jij in voor de betrouwbaarheid van deze cijfers en durf je
daar je salaris op in te leggen? Mijn antwoord was een volmondig: nee! Ik zei
dat ik weet dat ze niet kloppen, maar we hebben er alles aan gedaan om ze
zoveel mogelijk kloppend te krijgen. Nou ik kan je vertellen, dat is niet bepaald
een sterke positie. Nu ga ik met opgeheven hoofd bij zorgverzekeraars naar
binnen. Komen we onze afspraken na, dan is er een financiële incentive.
Worden prestaties niet gehaald, dan betalen we daarvoor een prijs. De data in
onze programma’s moet hoe dan ook kloppen. VGZ is enthousiast over onze
koers. Zij vinden het interessant van ons om te horen wat wij zien in de data en
hoe wij daarop onze 42 huisartspraktijken sturen’

3 HippoLine heeft ook voor de
HAP’s van een applicatie

Meer klantverhalen vindt u op onze site: hippoline.nl

ontwikkeld waarmee
Cohesie de huisartsenposten
in Venlo en Venray
bedrijfsmatig kan sturen.
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