Beste collega,
Graag informeren we je wat Huisartsencoöperatie West-Brabant, kortgezegd HCWB, als regionale
huisartsen organisatie, kan betekenen, mocht je geïnteresseerd zijn voor het lidmaatschap.
Over HCWB
Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) is een coöperatie van ruim 90 huisartsen en haar
ketenpartners in de regio westelijk West-Brabant en Tholen. HCWB heeft als doel het ontzorgen
(faciliteren) van de aangesloten huisartsen en de rol van de eerstelijnsorganisatie in de regio uit te
bouwen. Bij al deze ontwikkelingen is voortdurend aandacht voor zelfredzaamheid van patiënten en
het gedachtegoed van ‘ziekte naar zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’.
De leden hebben een individueel lidmaatschap, ongeacht het aantal uur dat een huisarts werkt.
Daarmee is elke individuele stem van invloed op het beleid van de organisatie.
HCWB Zorgprogramma’s
HCWB heeft de volgende multidisciplinaire zorgprogramma’s: Diabetes Mellitus type 2 (DM), Cardio
Vasculair Risicomanagement (CVRM) chronische longziektes (COPD) en Astma (CZ) gecontracteerd
met de zorgverzekeraars. Daarnaast is er een regionaal Stoppen Met Roken (SMR) programma en het
Geïntegreerde Leefstijlintegratie (GLI) en de ouderenzorg gecontracteerd met beide preferente
zorgverzekeraars.
De zorg wordt geboden vanuit de huisartsenpraktijk, in samenwerking met andere eerstelijns
disciplines, zoals de diëtiste, gespecialiseerde verpleegkundige, podotherapeut en medisch
specialisten, GLI-en SMR-coaches.
Samenwerking
HCWB is dé regionale huisartsen organisatie voor stakeholders in westelijk West-Brabant en Tholen.
Om de samenwerking te verstevigen is de rechtspersoon Huisartsencoöperatie West-Brabant U.A.
toegetreden tot de ALV van de Coöperatie van de Huisartsenposten West-Brabant in juni 2020.
Daarmee zijn de leden trapsgewijs mede-eigenaar van de huisartsenpost geworden.
De samenwerking met de HAP Roosendaal en Bergen op Zoom is intensief, ANW en dagzorg sluiten
steeds beter bij elkaar aan. Ook is HCWB-samenwerkingspartner binnen de Stichting WestWest. Dit is
een samenwerkingsverband van 11 organisaties uit de regio (Bravis ziekenhuis, GGZ, VVT, GGD,
Thuiszorg, Welzijn, huisartsen, medisch specialisten). Met het sociaal domein en de grotere
gemeenten is een intensieve samenwerking ten aanzien van de zorg voor de populatie in de regio.
HCWB is ook partner van het CIC (Care Innovation Centre) waar in samenwerking met de partners in
de regio, Grip op kwetsbaarheid en digitale ontwikkelingen de onderwerpen zijn die we met elkaar
oppakken.
Het bureau van HCWB faciliteert en ondersteunt de aangesloten huisartsenpraktijken, waaronder:
• Onderhandelen met zorgverzekeraars en ketenpartners m.b.t
contract en tarief
• Ondersteuning bij starters en stoppers van de praktijk (service toekomstbestendige
huisartsenzorg in de regio)
• Verwerken van declaraties van aangesloten huisartsen (praktijken)
• Praktijkmanagement
• Bewaken van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening
• Organiseren van nascholingen via de WDH BV en scholingen voor ICT-zorgprogramma’s
• Informeren van de huisarts over de (landelijke) ontwikkelingen van de
eerstelijnsgezondheidszorg
• Collectieve verzekeringen
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Collectieve inkoop van materialen
Gratis ijken van apparatuur in de praktijk
Wekelijkse nieuwsbrief
Specialistische ondersteuning voor HRM-ICT vraagstukken
Ondersteuning bij ICT-ontwikkelingen, zoals AI, beeldbellen etc. Partner in ontwikkelingen
zoals een regionaal spoedplein, transmurale ICT cie Bravis-HCWB, expertteams op de
medische as.
Ontwikkelingen programma’s, 1,5 lijns optometrie, digitaal meekijkconsult

In bijgevoegde Visuals tref je een overzicht van de diensten en faciliteiten van HCWB aan.
Waarom zijn wij op zoek naar jou?
HCWB is op zoek naar (actieve) collega’s die zich verbonden voelen met en zich willen inzetten voor
de eerstelijnszorg in de regio. Collegialiteit en meedenken over ontwikkelingen en inbreng van eigen
ideeën zijn belangrijk. Daardoor kunnen we het beleid in gezamenlijkheid opstellen en uitvoeren.
Verbondenheid, betrokkenheid en sociale verbintenis staan hoog in het vaandel.
Je bent van harte welkom!
Het meedenken op bestuurlijk niveau behoort ook tot de mogelijkheden voor de waarnemend
huisartsen en HIDHA’s. Op dit moment is het Coöperatiebestuur op zoek naar een 5e bestuurslid en
biedt de mogelijkheid, net zoals in de HAP commissie, een waarnemend (HIDHA) huisarts op deze
positie te verwelkomen!
Heb je interesse en wil je lid worden van de Huisartsencoöperatie West-Brabant U.A.?
Stuur dan een mail naar info@hcwb.nl t.a.v. Irma van der Pluijm, algemeen directeur.
HCWB komt graag met je in contact en plant een afspraak voor een uitgebreidere uitleg en
kennismaking. Daarna ontvang je een aanmeldformulier en benodigde informatie om de toetreding
tot HCWB officieel vast te leggen.
Bij vragen kun je contact opnemen met Sandra Weisscher, directiesecretaris via
s.weisscher@hcwb.nl of 06-23613121.
Wij zien je aanmelding tegemoet!
Met vriendelijke groet,
Bestuur HCWB Wagro West-Brabant

