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Werkinstructie nieuwe kaderhuisartsen Knooppunt Ketenzorg 

 
Zie voor deze informatie ook www.knooppuntketenzorg.nl.  

Taken van een kaderhuisarts 
 Voorzitten van een themawerkgroep bij Knooppunt Ketenzorg. De werkgroep verzorgt eens 

per jaar een updaten van het desbetreffende zorgprogramma. En legt dit voor aan de 

programma commissie ter inhoudelijke toetsing. 

 Transmurale afspraken met de ziekenhuizen maken en updaten. En deelname in regionale 

JZJP (Juiste Zorg Juiste Plek projecten). 

 Opdracht geven tot regionale scholing, het om de paar jaar aanleveren van inhoud voor de 

kwaliteitsavond van Knooppunt Ketenzorg, en deskundigheidsbevordering aan zorgverleners 

in de zorggroepen die werken met de ketenafspraken. 

Korte vacature omschrijving kaderhuisarts algemeen: https://www.knooppuntketenzorg.nl/over-

ons/vacatures/  

Korte vacature omschrijving kaderhuisarts astma/copd: 

https://www.knooppuntketenzorg.nl/nieuws/uit-de-werkgroep-astma-copd/  

Knooppunt Ketenzorg 
Knooppunt ketenzorg (KK) is een overkoepelende organisatie van 4 zorggroepen. Het knooppunt 

wordt gefinancierd vanuit deze zorggroep, welke hun vergoeding direct van de zorgverzekeraars en 

huisarts/HAGRO’s krijgen. Voordat het knooppunt bestond waren er met name kleine zorggroepen 

(meer dan de huidige 4) of hagro’s. Als er actieplannen op chronische ziektes (zoals COPD of DM) 

moesten worden gemaakt, moesten alle organisaties los worden ingelicht. Hierop is het knooppunt 

in leven geroepen, om zorgprogramma’s te ontwikkelen en zo efficiënt mogelijk door te spelen aan 

de zorggroepen.  

Bestuur 

 Ferdinand Oppenhuizen  voorzitter     huisarts 

 Marrit Wester    penningmeester   apotheker 

 Cora Vermeulen   vertegenwoordiger paramedici  fysiotherapeut 

 Stephanie Dortwegt  office manager Knooppunt Ketenzorg 

info@knooppuntketenzorg.nl  

Regio-organisatie Rijn en Duin i.o. 
Heeft een stuurgroep. Marrit en Stephanie zijn daarin vertegenwoordigd. Marianne Oomens is de 

kwartiermaker. Alle zorggroepen doen mee in de oprichting van de regio organisatie per 1 januari 

2023.  
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Zorggroepen 

WSV Support 
WSV Support is verreweg de grootste zorggroep van de 4 groepen en omvat oa. Leiden, Warmond, 

Oegstgeest en Lisse.  

Contactpersoon: Jonathan Baldi  baldi@wsvsupport.nl  

Zorggroep Katwijk 
Zorggroep Katwijk levert zorg voor regio Katwijk.  

Contactpersoon: Huug van Duijn  secretariaat@zgkatwijk.nl  / vooorzitter@zgkwatwijk.nl  

Rijncoepel 
Rijncoepel omvat de steden Voorschoten, noordwijk en een deel van Leiden.  

Contactpersoon: Marijn prins   prins@rijncoepel.nl  

Alphen op 1 lijn 
Alphen op 1 lijn is de zorggroep van Alphen. 

Contactpersoon:    info@alphenopeenlijn.nl  

Zorgprogramma’s en werkgroepen 
Knooppunt heeft meerdere zorgprogramma’s onder zijn hoede, deze worden ontwikkeld door de 

verschillende werkgroepen.  

Longziekten/werkgroep astma en COPD 
De werkgroep COPD/astma onderhoudt het ketenzorgprogramma. Het gaat uit van de landelijke 

zorgstandaarden en richtlijnen. Ook zijn er regionale afspraken tussen de eerste lijn, specialisten van LUMC en 

Alrijne Zorggroep erin opgenomen. 

Naast de zorgprogramma’s voor astma en COPD, heeft de werkgroep een formularium opgesteld, zijn er 

keuzehulpen voor het kiezen van een inhalator en wordt en patiëntinformatie gemaakt en verstrekt. Verder 

wordt er onderwijs gegeven door de werkgroep.  

Team 

 Dirk van Rijn   kaderhuisarts Astma/COPD i.o. 

 Barrie Boonstra   fysiotherapeut 

 Piet Ooms    apotheker, kaderapotheker astma/COPD io. 

 Hanneke Kusse   diëtist 

 Linda Deelen   POH 

 Daphne de Leeuw  adviseur Reos 

Daphne is het aanspreekpunt, samen met Dirk (voorzitter van de werkgroep), contact kan via Daphne 

worden opgezet, te bereiken op ddeleeuw-vandenhoven@reos.nl.  

Werkgroep Diabetes 
De werkgroep diabetes onderhoudt het ketenzorgprogramma diabetes. Het gaat uit van de actuele 

zorgstandaard Diabetes Mellitus II en landelijke richtlijnen. Ook zijn afspraken tussen de eerste lijn, 

specialisten van LUMC en Alrijne Zorggroep erin opgenomen. Zorgbelang Zuid-Holland heeft het 
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zorgprogramma beoordeeld vanuit patiënten perspectief. Binnen het zorgprogramma is aandacht 

aan gepersonaliseerde zorg zoals bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen. 

Naast het zorgprogramma wordt er ook patiëntinformatie gemaakt en onderwijs gegeven.  

Team 

 Thoraya Smaal   kaderhuisarts diabetes i.o.  

 Marjolein van Beek  fysiotherapeut 

 Marga de Winde   praktijkverpleegkundige 

 Marianne Knape   diëtist 

 Mira Assal    apotheker 

 Daphne de Leeuw   adviseur Reos  

Daphne is het aanspreekpunt, samen met Thoraya (voorzitter van de werkgroep), contact kan via 

Daphne worden opgezet, te bereiken op ddeleeuw-vandenhoven@reos.nl.  

Werkgroep GGZ 
De werkgroep GGZ onderhoudt het ketenzorgprogramma angst- en stemmingsproblematiek. Het 

gaat uit van de landelijke zorgstandaarden en samenwerkingsafspraken. Regionale verwijsafspraken 

met zorgverleners uit de Basis GGZ en Specialistische GGZ zijn gemaakt. Daarnaast is aandacht 

besteed aan het omgaan met bipolaire stoornis, het voorschrijven van antidepressiva, 

winterdepressie en postpartum depressie. Verder hebben de psychosomatisch fysiotherapeut, de 

apotheker, de diëtist, de POH GGZ en kaderhuisarts GGZ hun werkprotocollen toegevoegd. 

Naast het zorgprogramma wordt er ook patiëntinformatie gemaakt en onderwijs gegeven.  

Team 

 Lucia van Vliet    kaderhuisarts GGZ 

 Mirjam van der Knaap   psychosomatisch fysiotherapeut  

 Monique van Kuyk   apotheker 

 Naomi Willems   POH GGZ 

 Tilly Zuidema    diëtist 

 Martine Jongboer   adviseur Reos  

Martine is het aanspreekpunt, samen met Lucia (voorzitter van de werkgroep), contact kan via 

Martine worden opgezet, te bereiken op mjongboer@reos.nl. 

 

Werkgroep Hart- en vaatziekten  
De werkgroep hart- en vaatziekten onderhoudt het ketenzorgprogramma. De actuele landelijke 

zorgstandaarden en richtlijnen liggen hieraan ten grondslag. Ook zijn afspraken tussen de eerste lijn, 

specialisten van LUMC en Alrijne Zorggroep in het ketenzorgprogramma opgenomen. 

Naast het zorgprogramma wordt er ook patiëntinformatie gemaakt en onderwijs gegeven. Een van 

de werkzaamheden van de werkgroep HVZ was meedoen aan de regionale pilots voor hartfalen en 

atriumfibrilleren, deze zijn positief geëvalueerd.  

Team 

 Huug van Duijn   kaderhuisarts HVZ 
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 Marianne Knape   diëtist 

 Tobias Bonten    huisarts 

 Maria Assal    apotheker 

 Vacant     POH 

 Jaap Eysink Smeets   huisarts 

 Vacant     fysiotherapeut 

 Sabine Mira Ferrer   adviseur Reos 

Sabine is het aanspreekpunt, samen met Huug (voorzitter van de werkgroep), contact kan via Sabine 

worden opgezet, te bereiken op smiraferrer@reos.nl 

Werkgroep beweegapparaat   
Osteoporose: 

Op dit moment wordt onderzocht of en hoe we de screening op osteoporose bij patiënten met een 

botbreuk van 50 jaar of ouder, kunnen verplaatsten van de tweede naar de eerste lijn. 

Samenwerking met de ziekenhuizen en transmurale afspraken zijn daarvoor randvoorwaardelijk. Dit 

onderzoek vindt plaats in het kader van de juiste zorg op de juiste plaats. 

Bij voldoende draagvlak bij alle betrokken partijen, waaronder ook Zorg en Zekerheid, zal dit 

gezamenlijk project leiden tot het definitieve ketenzorgprogramma dat we willen implementeren in 

de eerste en tweede lijn. 

Artrose: 

Met de ziekenhuis wordt een artrose zorgpad verkend, en daarmee een lokale proef 

Team 

 Alice Lagendijk   diëtist 

 Bas Weerts   orthopeed 

 Cora Vermeulen  voorzitter en penningmeester Knooppunt Ketenzorg 

 Frans van der Kooij   kaderhuisarts bewegingsapparaat 

 Monique Kuijk   apotheker 

 Rosi Mohammadi  orthopeed 

 Ditta Kronenburg  adviseur Reos 

 Stephanie Dortwegt  office manager  

Sabine is het aanspreekpunt, samen met Frans (voorzitter van de werkgroep), contact kan via Sabine 

worden opgezet, te bereiken op dkronenburg@reos.nl 

Werkgroep ouderen 
De werkgroep ouderen onderhoudt het ketenzorgprogramma complexe ouderenzorg. Het gaat uit 

van de landelijke zorgstandaarden en samenwerkingsafspraken. Reg 

ionale verwijsafspraken met zorgverleners zijn tot stand gekomen in samenspraak met ziekenhuizen, 

huisartsen, huisartsenposten en de Regionale Ambulancedienst (RAV). 

Het zorgprogramma bevat vijf zorgpaden: polyfarmacie, advance care planning, cognitieve 

stoornissen, valpreventie, (risico op) ondervoeding, en delier. Verder zijn er werkprotocollen voor 

alle betrokken disciplines (huisartsen en praktijkondersteuners, apotheker, ergotherapeut en 

fysiotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, diëtist en wijkverpleegkundige/thuiszorg). 
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Team 

 Caroline Groffen   kaderhuisarts ouderengeneeskunde 

 Karolien van der Klugt  fysiotherapeut 

 Wil van der Meer   POH 

 Vacant    apotheker 

 Susanne de Kort   specialist ouderenzorg 

 Marianne Knape   diëtist 

 Martine Jongboer   adviseur Reos  

Martine is het aanspreekpunt, samen met Caroline (voorzitter van de werkgroep), contact kan via 

Martine worden opgezet, te bereiken op mjongboer@reos.nl. 

Werkgroep Scholing ICT & Kwaliteit 
Knooppunt Ketenzorg faciliteert voor Zuid-Holland Noord regionale overleggen op het gebied van 

scholing, ICT en kwaliteit. Op deze overleggen zijn de verschillende disciplines vertegenwoordigd. 

Zoals apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten en huisartsen. En er is een vertegenwoordiging vanuit 

iedere zorggroep aanwezig.  

Scholingscommissie contactpersonen 

 Cora Vermeulen   huisarts en bestuurslid Knooppunt Ketenzorg 

 Sabine Mira Ferrer   adviseur Reos  

Contact verloopt via Sabine: smiraferrer@reos.nl  

Overlegtafel kwaliteit contactpersonen 

 Huug van Duijn   voorzitter en kaderhuisarts hart- en vaatziekten 

 Sabine Mira Ferrer   adviseur Reos 

Overlegtafel ICT 

 Ferdinand Oppenhuizen,  huisarts 

 Sabine Mira Ferrer  adviseur Reos  

Contact verloopt via Sabine: smiraferrer@reos.nl  

Reos 
In dit document zie je al vaker Reos medewerkers en emailadressen voorbij komen. Reos is 

organisatieadviesbureau voor de zorg en sociaal domein. Ze zitten verspreid over meerder regio’s in 

Zuid Holland. Reos werkt samen met zorgorganisaties, de zorgverzekeraar, gemeenten en welzijn aan 

een gezondere regio met de juiste zorg op de juiste plek. Hun visie is zorgen voor samenhang van 

goede initiatieven, voor inspiratie en prikkels om te vernieuwen en bieden ondersteuning en advies 

van strategie tot implementatie. Ze hebben geen winstoogmerk.  

 

Organisatie 
Zie het organogram hieronder (gefocust op WSV Support). Knooppunt Ketenzorg verzorgt de inhoud 

van de zorgprogramma’s, het onderwijs en patiëntinformatie. Dit wordt vervolgens verschaf aan de 

zorggroepen. Zij moeten ervoor zorgen dat het in hun regio wordt geïmplementeerd en de kwaliteit 
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wordt gewaarborgd en dat de zorg juist wordt gedeclareerd. Het praktische deel kan dan vervolgens 

door een ander orgaan, zoals Caliber worden gedaan.  

 

 

Bijeenkomsten Knooppunt 
De Werkgroepen komen 2x per jaar bijeen.  

Transmuraal overleg is 1x per jaar.  

 

ZorgApp 
De ZorgApp ZHN is bedoeld voor zorgprofessionals in Zuid-Holland Noord. Hier: 

 vind je regionale collega’s 

 check je regionale werkafspraken 

 zie je een overzicht van de scholingen 

 vind je de sociale kaart ZHN 

 lees je regionaal nieuws. 
 

https://zorgapp-zhn.nl/

