
Aan de slag met 
uw gezondheid

In deze folder leest u meer over het 

zorgprogramma van Zorggroep

West- Brabant waaraan u deelneemt. 

Patiëntenfolder

Niet tevreden?
Als u een klacht heeft over een zorgverlener, dan 

kunt u dit het beste met die persoon bespreken. 

Kijk op www.zorggroepwestbrabant.nl/ 

over-zgwb/klachtenregeling wanneer u er samen 

niet meer uit komt.

Uw privacy
Uw medische gegevens worden beschermd en 

door de privacywetgeving (AVG) in ons land zijn 

uw gegevens niet automatisch beschikbaar voor 

andere zorgverleners. Om deze gegevens te kunnen 

delen met de betrokken zorgverleners is uw 

toestemming nodig. 

De huisarts of praktijkondersteuner zal u hierom 

vragen bij een verwijzing. 

Zorggroep West-Brabant vindt de privacy van 

patiënten en zorgverleners erg belangrijk. We 

volgen alle privacyrichtlijnen om te voorkomen dat 

persoonsgegevens ongeoorloofd worden ingezien 

en gebruikt. Voor een overzicht van al uw rechten 

verwijzen we u naar het Privacy statement op onze 

website.

Waar geeft u toestemming voor?
U geeft toestemming aan de zorgverleners in het 

programma om uw gegevens, die zij nodig hebben 

voor het aandeel in de zorg, met elkaar te delen 

via een informatiesysteem: VIP Calculus. Zo kan 

bijvoorbeeld een diëtiste uw laatste bloedwaardes 

inzien. Daarnaast geeft u toestemming aan 

Zorggroep West-Brabant om uw gegevens te 

gebruiken voor declaratie bij uw zorgverzekeraar. Belder 2 -4

4704 RK Roosendaal

085 488 06 95

Info@zgwb.nl

www.zorggroepwestbrabant.nl



De zorgverleners
Binnen het zorgprogramma is de praktijkonder-

steuner van de huisartsenpraktijk (de POH) uw 

belangrijkste aanspreekpunt. De POH is de 

coördinator van de zorg. Afhankelijk van uw 

behoefte komt u in contact met andere 

zorgverleners. Dit is in ieder geval de huisarts, 

praktijkassistente en indien gewenst andere 

zorgverleners zoals de diëtiste, podotherapeut, 

apotheker, POH-GGZ en/of de fysiotherapeut.

Samen positief gezond
U kijkt samen met de POH wat belangrijk is in uw 

leven en wat u wilt bereiken. Het accent ligt niet op 

ziekte maar op de veerkracht van mensen en wat 

het leven betekenisvol maakt, dit noemen we 

Positieve Gezondheid. Het breed kijken naar de 

6 gebieden uit het spinnenweb (zie afbeelding) 

heeft als doel om met fysieke, emotionele en 

sociale uitdagingen om te gaan. Samen met de POH 

legt u dit vast in uw eigen zorgplan en de betrokken 

zorgverleners ondersteunen u hierbij.

Meer weten?
Als u meer wilt weten over Positieve Gezondheid 

kunt u kijken op 

www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het.

Kosten
De meeste kosten binnen uw zorgprogramma 

worden vergoed en vallen niet onder uw eigen 

risico. De zorg die gecontracteerd is met de 

zorgverzekeraar ziet u op de rekening van uw 

zorgverzekeraar staan onder vermelding van 

‘Zorggroep West-Brabant’. 

Zorggroep West-Brabant zorgt ervoor dat de 

betrokken zorgverleners betaald worden. Voor 

meer informatie hierover kunt u terecht op

www.zorggroepwestbrabant.nl/over-zgwb/

vergoedingen.

Vragen
Heeft u vragen over een zorgprogramma? De 

medewerkers van de huisartsenpraktijk helpen 

u graag.

Zorgprogramma’s
U gaat deelnemen aan een zorgprogramma van 

Zorggroep West-Brabant. Dit is een programma  

voor mensen met (een verhoogde kans op) 

hart- en vaatziekten (CVRM), diabetes mellitus 

type 2, astma en/of COPD. Binnen dit programma 

werken zorgverleners samen om u de juiste zorg 

op de juiste plek te bieden.

Zorggroep West-Brabant
Zorggroep West-Brabant is een huisartsen-

organisatie waar deelnemende huisartsen in 

Westelijk West-Brabant en Tholen met andere 

zorgverleners samenwerken. Hierin ondersteunt 

Zorggroep West-Brabant de huisartsenpraktijken

in de regio en sluit daarnaast contracten met de 

zorgverzekeraar.

Zorggroep West-Brabant vindt het leveren van de 

best mogelijke zorg aan de patiënt erg belangrijk 

en doet dit volgens de nieuwste landelijke 

afspraken en methodes. Indien u meer wilt weten 

over Zorggroep West-Brabant kijk dan op 

www.zorggroepwestbrabant.nl.

Bron: Institute for Positive Health (iPh). 


