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Oprichting Zorgkoepel West-Friesland legt basis voor versterking regionale
huisartsenzorg
Met de oprichting van de Zorgkoepel West-Friesland willen de West Friese
Huisartsenorganisatie (WFHO) en Univé Zorg (onderdeel van Coöperatie VGZ) de
kwaliteit van de patiëntenzorg in West-Friesland en Wieringermeer een impuls geven.
Onderdeel van de nieuwe zorgkoepel zijn de Centrale Huisartsenpost West-Friesland,
het Diagnostisch Centrum West-Friesland en Ketenzorg West-Friesland en
Wieringermeer. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Van der Valk Hotel in Hoorn
ondertekenen de drie organisaties en Univé Zorg vandaag een intentieverklaring.
Door de huidige ontwikkelingen in de zorg, zien huisartsen veel extra werkzaamheden en
verantwoordelijkheden op zich afkomen. Om goede zorg betaalbaar en toegankelijk te
houden wil Zorgkoepel West-Friesland de continuïteit van goede huisartsenzorg bestendigen
en versterken. Kwaliteit, eenvoud en gemak staan daarbij centraal. Door de huisartsen en
hun medewerkers te ondersteunen kan deze de huidige centrale rol in de eerstelijnszorg ook
in de toekomst blijven vervullen.
Dichtbij en in samenhang
De Zorgkoepel werkt dus in het belang van zowel de patiënt als de huisarts en stimuleert
kwalitatief goede en efficiënte zorg dicht bij de patiënt, vanuit een samenhangende visie.
“We zorgen voor de patiënt door de huisartsen te versterken”, legt scheidend WFHO
directeur Erik van de Sande uit. Hij wordt één van de drie nieuwe bestuurders van de
Zorgkoepel. “Door de oprichting van de Zorgkoepel West-Friesland borgen we
samenhangende zorg voor patiënten, zowel in de spoedeisende situatie als in de dagelijkse
zorg door huisartsen. We zorgen bijvoorbeeld voor een optimale inzet en kennisbevordering
van praktijkondersteuners. Want zij kunnen heel goed een aantal taken van de huisarts
overnemen, zoals de zorg voor chronisch zieke mensen met COPD, diabetes of hart- en
vaatziekten. Zo krijgt de patiënt extra aandacht en kan worden voorkomen dat de ziekte
verergert en daardoor meer kosten ontstaan. Een ander voorbeeld is de extra diagnostiek
die we binnen de spoedzorg bieden zoals het röntgenspreekuur. Hierdoor hoeven we
patiënten niet meer naar het ziekenhuis door te verwijzen, wat veel eigen risico bespaart. De
Zorgkoepel zorgt op deze manier door sturing en samenwerking voor toekomstbestendige
huisartsenzorg in onze regio. Hierbij wordt nauw samengewerkt met (de medisch
specialisten van) het Westfriesgasthuis”.

Versterking huisartsenzorg
In West-Friesland worden al jarenlang zorgvuldige afwegingen gemaakt met betrekking tot
nuttige en betaalbare zorg, terwijl de zorg wel veel kwaliteit oplevert voor inwoners. De
diabeteszorg in West-Friesland is zelfs zo goed dat het als voorbeeld in de wereld wordt
gezien. Deze voorsprong wil iedereen graag verder uitbouwen. “VGZ is een groot
voorstander van de oprichting van de Zorgkoepel in de regio en we zijn erg trots op de
intentieverklaring die vandaag is ondertekend. We geloven dat één sterke overkoepelende
organisatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan een versterking van de huisartsenzorg
in de regio. Alle partijen binnen de Zorgkoepel delen de ambitie om goede en efficiënte
ketenzorg, spoedeisende en diagnostische zorg te realiseren, samen en zo dicht mogelijk bij
de patiënt. Hierbij willen we de huisartsen in de regio op een centraal niveau zo goed
mogelijk ondersteunen”, zegt Bert Bokma, directeur Zorginkoop van Univé Zorg.
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Over Zorgkoepel West-Friesland
Zorgkoepel West-Friesland is een stichting van drie deelnemende partijen (KZWF, CHP en
DCWF). De oprichting wordt ondersteund door de aan de organisatie verbonden partijen: de
West-Friese Huisartsenzorgorganisatie (WFHO), het Westfriesgasthuis (WFG) en de
strategische partner VGZ. De Koepelstichting organiseert en faciliteert
eerstelijnsgezondheidszorg zowel op het gebied van somatische zorg als geestelijke
gezondheidszorg. De zorg is continu, integraal en niet gefragmenteerd, en altijd dichtbij de
patiënt.
Over Univé
Univé is een coöperatieve organisatie zonder winstoogmerk, dus haar klanten zijn tevens
haar leden. Als totaalverzekeraar biedt Univé naast brand-, schade- en zorgverzekeringen
ook levensverzekeringen en hypotheken aan. Circa 1,4 miljoen verzekerden hebben in totaal
zo'n 3,8 miljoen verzekeringen voor personen en/of objecten bij Univé afgesloten. Deze
verzekerden weten de uitgebreide verzekeringen, lage premies en prima service te
waarderen. Dit blijkt uit het feit dat Univé in diverse klantenonderzoeken als meest
klantvriendelijke verzekeraar uit de bus komt. Univé heeft hoofdvestigingen in Assen en
Zwolle en werkt daarnaast met 14 regionale Univé’s waaronder in totaal circa 150
vestigingen vallen. Meer informatie over Univé vindt u op www.unive.nl

