
            

 

Huisartsen Coöperatie Dokterscoop bestaat 10 jaar. 

Dokterscoop is een relatief kleine Huisartsen Coöperatie in Friesland. In 2007 opgericht door 14 

huisartsen, toentertijd werkzaam in 10 huisartsenpraktijken in de voormalige gemeente Skarsterlân. 

Nadien besloten meer praktijken in Friesland een deel van hun werkzaamheden onder te brengen in 

Huisartsen Coöperatie Dokterscoop.  

Deze samenwerking van huisartsen heeft in de afgelopen 10 jaren geresulteerd in het opzetten en 

uitbouwen van de invulling van Ketenzorg. Een speerpunt in het beleid van de overheid. Ketenzorg is 

een keten van zorg geleverd door specialisten op verschillende vakgebieden aan patiënten met een 

chronische aandoening. Gebruik makend van een aantal in deze tijd behorende middelen.  Een 

geüniformeerd computer systeem, dat het mogelijk maakt naar elkaar te verwijzen bij deze 

gespecialiseerde huisartsenzorg. De verleende zorg voldoet in alle praktijken aan dezelfde, hoge 

standaard. Korte lijnen naar andere specialisten die werken aan het welzijn van patiënten met een 

chronische aandoening. Vandaar de naam: Ketenzorg.  

De samenwerking binnen Dokterscoop resulteerde in 2009 in ketenzorg voor patiënten met 

verworven suikerziekte, diabetes mellitus type 2. In respectievelijk 2012 en 2015 werd de ketenzorg 

voor patiënten met COPD en Astma volgens zelfde hoge standaarden toegevoegd aan het 

zorgaanbod van Dokterscoop . In 2017 wordt gestart met Ketenzorg Cardiovasculair 

Risicomanagement (CVRM). Zorg en begeleiding van mensen, die volgens huidige inzichten een 

verhoogd risico lopen op complicaties door een hoge bloeddruk, afwijkingen van vetgehalte in bloed 

of na een ziekte in een bloedvat, zoals een hart- of herseninfarct of een bloedvatvernauwing in de 

benen. 

Een aantal ziekenhuis opnames en ernstige complicaties van chronische aandoeningen kunnen 

voorkomen worden. Door een goede organisatie van de zorg door huisartsen in samenwerking met 

specialisten als oogarts, internist, longarts en paramedici als diëtist, fysiotherapeut, podoloog, 

pedicure.   

Dokterscoop bestaat 10 jaar! En heeft een plek verworven. In Friesland. In samenspraak met 

Zorgverzekeraar De Friesland. In Dokterscoop verenigd verlenen inmiddels 19 huisartsenpraktijken, 

in Joure, Sint Nicolaasga, Rotsterhaule, Oudehaske, Heerenveen, Lemmer en Bolsward, volgens de  

meest recente inzichten en met behulp van de meest geavanceerde middelen zorg aan hun 

patiënten met een chronische aandoening. 

 


