
Wie is Fonkelzorg?
Waarom en hoe we het doen



Fonkelteam

Sylvana Hazenveld

Huisarts
Praktijkhouder

Inspireert het team, 
vertaalt ideeën naar 

de werkvloer

Robert Hazenveld

Business 
Development

Kijkt met een 
innovatieve blik 
naar de sector

Felicia v Berkel

Huisarts
Praktijkleider

Begeleidt de 
dagelijkse 

zorgprocessen

Brenda Prinsen

Praktijk
ondersteuner

Leidt de chronische 
zorg en bewaakt de 
organisatie cultuur

Anke Vervuurt

HR 
Manager

Begeleid de 
Fonkelzorgers

in de organisatie



WHY

Verbeteren van huisartsenzorg

met meer aandacht

voor de patiënt



Dat doen we door te werken 
vanuit passie en talent op 
verschillende locaties in 
Nederland.

We innoveren, stimuleren 
zelfregie, delen kennis 
en maken gebruik van 
moderne technieken.

HOW



Werken op Passie & Talent

De zoektocht

Kleur buiten de lijntjes

Hoe doen wij het?

Voordelen



Leidt proces 
expertisegroepen

Proces leiderschap

Voor iedere (huis)arts een fonkelcarrière

Doet patiëntenzorg 
voor een vaste groep

Huisarts in dienst

Bouwt de basis en 
oriënteert op carrière

Huisarts in opleiding

Specialiseert & leidt 
een medische domein

Medisch leiderschap

Doet patiëntenzorg & 
zoekt een vaste plek

Waarnemer

Oriënteert op de 
huisartsenzorg

Basisarts

Leidt praktijk(en) en 
zorgt voor sturing

Praktijk leiderschap



Vragen?

boom

bos



Ja hoor … nog meer 
slides …



Moderne technieken

• HiX huisarts als HIS, zéér 
volwassen EPD met hoge 
efficiëntie

• NTS (Nederlandse Triage 
Standaard) in HIS incl. 
training voor triagisten

• Cloud only Microsoft 365, 
Teams, Forms in processen 
(VIM, complimenten, toetsen)

• ‘22 focus op digitale 
ondersteuning patiëntreis 
(zoals een customer journey), 
inzet marketing achtige tools

Zelfregie

• Shared decision making,  
weging behandelopties, 
coachende rol bij klachten

• Proactief & vroeg informeren, 
uitleg baby met koorts, 
levenseindegesprek

• Stimuleren patiënten portaal, 
zelf afspraken maken & e-
consulten sturen

• Consult voorbereidende 
vragenlijsten, website 
artikelen, blogs / vlogs, 
geïntegreerd in zorgpad

Kennis deling

• Opleidingspraktijk voor alle 
functies, Assistente, POH-
Somatiek, POH-GGZ & AIOS

• Iedere twee weken na-
scholingen organisatie breed, 
interne & externe sprekers

• Koploper organisatie in regio, 
spreker #Slim symposium 
(Den Bosch), NHG congres‘22

• Ondersteuning collega 
praktijken in alle functies, b.v. 
werving & selectie hub, 
MCC/ICT showcase functie

Innovatie

• Medisch Contact Centrum 
met regie arts voor dagelijkse 
stroom patiëntcontacten

• Hoge mate taakdifferentiatie; 
VS/PA, triagist, bloedprikker, 
webredacteur, gastvrouw etc.

• LEAN, standaardisatie, maakt 
uitruil medewerkers mogelijk 
bij dal/pieken

• Brede & specialistische zorg; 
Thuismetingen, Holters, 
cardio, zorgstraten, dak- & 
thuislozen, arbeidsmigranten

En zo doen we het, onze WHAT



Sylvana Hazenveld

• Primair contact persoon voor 
huisartsen & specialisten.

• Kennismakingen huisartsen 
& carrière mogelijkheden.

• Medische vraagstukken

Robert Hazenveld

• Primair contact persoon voor 
externe partijen.

• Praktijk overnames, nieuwe 
praktijkstarts, ondersteuning.

• Project ontwikkeling 
(gezondheidscentra), nieuwe 
gezondheidsconcepten

Contact

Business Development
Robert.hazenveld@fonkelzorg.nl

+31 (0) 6 478 884 17

Huisarts praktijkhouder
Sylvana.hazenveld@fonkelzorg.nl

+31 (0) 6 413 516 01



De NTS in je HIS

Veiliger patiëntcontact door 
relevante vragen op je scherm

Automatisering vergroot het 
werkplezier voor assistentes

Uitgebreide registratie direct 
in het patiënten dossier

Declaraties gekoppeld aan 
zelfzorg adviezen

Het gebruik van triage is een keuze, integratie in het HIS een noodzaak



Meer aandacht voor Arbeidsmigranten

Vertrouwd gevoel geven

Kennis zorgstelsel

Medisch dossier

Taal & cultuur verschillen


