
Wie zijn wij

Onze patiënten

Verleende zorg in 2015

Kwaliteitsbeleid

Verbeterplan

Huisartsen



Wie zijn wij
Huisartsen Centrumassistentes POH -S POH GGZ

Mevr. L. Oberhammer
(coordinerend huisarts)

Corina van Zanten
(hoofdassistente)

Gonnie Vollebregt Bertina Dannenberg

Mevr. B. Cornelissen Ayse Parlak Arjanne van der Veen

Mevr. S. Kotterer Ashley van Eck

Mevr. A. van Seventer Karin Westland

Mevr. M. Verdijk Ryanne Floor

Leeftijd

Aantal 

Mannen

Aantal 

Vrouwen Totaal %

0-4 298 263 561 11

5-14 279 286 565 11

15-24 265 309 574 11

25-44 929 1108 2037 38

45-64 451 433 884 17

65-75 121 164 323 6

> 75 123 202 325 6

Totaal 2504 2765 5269

Onze patiënten

Eind 2015 waren er 5269 patiënten ingeschreven.

Zijn 97 patiënten geboren ingeschreven en zijn er 19 overleden uitgeschreven. 
Het percentage vrouwen in de praktijk is 52%.

Bijzondere groepen

In de wijken Nieuw-Hoograven/Bokkenbuurt is:

48% van Nederlands afkomst 

27% van Marokkaanse en 6% Turks.

De inkomens liggen erg laag en 16% van de wijkpopulatie heeft een 

uitkering

De Volksgezondheidsmonitor van de gemeente Utrecht geeft 

aan dat in Hoograven de levensverwachting met een goede 

gezondheid ligt op 63 jaar. Dat is ver beneden het gemiddelde 
van Utrecht.

Verleende zorg in 2015

Groepsconsulten GGZ

Er zijn twee groepen in 2015 geweest met patiënten 

van gc Hoograven en praktijk de Detmoldstraat die de 

training “Stress de baas” hebben gevolgd. De opkomst 

was hoog in totaal 27 patiënten. De groepsconsulten 
waren voor iedereen een erg positieve ervaring.

E-health ondersteuning van de consulten is mogelijk 

maar er zijn in Hoograven weinig patiënten te 
motiveren om hier gebruik van te maken.. Aantal 2015 Aantal per 1000 

patiënten

Nivel referentie per 1000 patienten

Consult 10211 1940 2127

Consult > 20 min 3703 700 493

Visite 320 60 115

Visite >20 min 165 30 80

Telefonisch consult 7317 1390 1059

Email consult 85 20 17

Chirurgie 110 20 31

Cyriax injectie 13 20 22

IUD 55 10 7

Teledermatologie 3 3

Spirometrie 84 15

GGZ-consulten Aantal 

2015

Aantal 

per 1000 

pat

Nivel referentie per 

1000 patienten

Consult POH GGZ 70 13

Consult >20 min 1105 209 89

Telefonischconsult/e

mail

610 116 9

Visite > 20 min 70 13 2,5

groepsconsult 27 5

Ouderenzorg

Gc Hoograven heeft meegewerkt aan het 

project samen in de stad. Dit project heeft als 

doel dat de ouder wordende mensen (65+ers) 

een netwerk om zich heen opbouwen waarin 

wijkbewoners hulp aanbieden om andere 

helpen en als zij zelf hulpbehoevend worden ze 

mensen om zich heen hebben die hen kunnen 

ondersteunen bij de dagelijkse dingen. Namens 

de huisartsen hebben de 65+ers een brief 

ontvangen. Waarmee is geïnventariseerd of 

iemand hulp kon bieden of hulp nodig had. Dit 

project is een succes geworden en is uitgerold 
over alle wijken van de stad.



Laaggeletterdheid

Met de laaggeletterdheid van een groot deel van de bevolking wordt in de praktijk rekening gehouden. 

Alle medewerkers hebben training gehad bij Pharos, hoe om te gaan met laaggeletterdheid. In alle 

spreekkamers liggen platen boeken van het lichaam ter verduidelijking. De informatie in de praktijk speelt 

hierop in met tekeningen ipv teksten. Van het UFA (Achterstandsfonds Utrecht) is hier financiering voor 
ontvangen.

Gezond (W)eten en doen

In de wijk Hoograven is overgewicht van kinderen een speerpunten. 20% van de allochtone kinderen 

heeft overgewicht.  In de Gezonde Wijk aanpak hebben we hier als gezondheidscentrum samen met 

onze GEZ partners in de wijk op in gespeeld. Er is een netwerk opgebouwd van professionals: scholen, 

welzijn, jeugdgezondheidzorg, gemeente, diethetiek, sportorganisaties. Samen werken zij aan het project 

Gezond (w)eten en doen. De speerpunten binnen dit project liggen op het gebied van Opvoeden, 

Voeding en Bewegen. In 2015 is de eerste beweeggroep met 10 kinderen gestart bij de fysiotherapie. 

Het doel was de kinderen te leren hoe leuk bewegen/sporten is. Alle kinderen zijn lid geworden van een 
sportvereniging. Daarnaast hebben ouders en kinderen advies gehad over gezond eten van een diëtiste.

De scholen hebben een water en fruit beleid.

In 2016 wordt dit project voortgezet. 

Diabetes zorg

Voor de diabeteszorg zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met diëtiste, 
podotherapeut, saltro en internist. 

Deze chronisch patiëntengroep is goed in beeld bij de POH-S. De indicatoren 

worden volgens afspraak geregistreerd in het HIS. De probleem patiënten 
worden met de huisarts besproken.

1-1-2013 1-1-2014 1-1-2015 31-12-2015

Diabetes Mellitus Type 1 T90.1 16 17 16 17

Diabetes mellitus Type 2 T90.2 260 265 286 298

CVRM primair K86 335 353 340 338

CVRM secundair K87 229 224 252 292

COPD R95 95 88 89 85

Astma R96 204 217 255 284

Angst P01 143 144 175 184

Depressie P76 155 146 179 180

Slapeloosheid P06 166 171 235 230

Lage rugpijn L03 234 256 417 364

Arthrose L84 7 8 6 8

Osteoporose L95 31 35 43 56

Overgewicht T83 85

aantal patiënten in 2015 met chronische ziektebeelden waar 

(multidisciplinaire) zorgprogramma’s voor zijn
Kwaliteitsbeleid

Klachten 

Er zijn 4 schriftelijke klachten ingediend bij de klachtenfunctionaris van het centrum. Deze klachten 

betroffen 2 maal bejegening van de assistente/waarneemarts. 1 patiënt voelde zich niet serieus genomen 

door de huisarts, lang wachten was ook een reden voor een patiënt om een klacht in te dienen. Met de 

hulpverleners en de patiënten is gesproken. De klagers voelde m zich serieus genomen. Intern zijn de 

klachten besproken en meegenomen in het verbeteren van de kwaliteit. 1 patiënt heeft een klacht 

ingediend bij de tuchtcommissie tegen een huisarts. Hij vond dat de huisarts niet de informatie en de 
onderzoeken gaf die hij wilde. De zaak is geseponeerd omdat meneer niet is komen opdagen. 

Accreditatie 2015 conclusie rapport
In gezondheidscentrum Hoograven werkt een team dat echt gaat voor kwaliteit.

Sinds de accreditatie hebben de assistentes steeds meer een eigen plek 

gekregen in het werken aan kwaliteit. Ze vervullen hun taak met precisie en 

plezier. 
De artsen werken parttime en werken in koppels die bij de patiënten bekend 

zijn.

De populatie van het centrum bestaat voor een deel uit laaggeletterde 
allochtonen (vooral eerste generatie) en autochtonen, daarnaast jonge 

hoogopgeleide autochtone patiënten. Dit geeft een bonte mix van 

zorgbehoeften waarop het team op probeert in te spelen.

Verbeterplan Hoograven

Verbeteringen tbv privacy patiënten 

Uit patiënt tevredenheid onderzoeken en  klachten aan de balie komt naar voren dat er noodzaak tot verbetering wat betreft privacy van patiënten is.

Klachten aan de balie betreffen vooral het niet ongestoord/privé kunnen bespreken van klachten, mee kunnen luisteren van andere patiënten bij oa vragen klachten.

In het team wordt zorg geuit hoe om te gaan met het opvragen van uitslagen door anderen dan de patiënt zelf, vaak familie; vaak met als reden taalbarrière bij de 

patiënt zelf.

In deze context zal worden nagedacht op welke terreinen de privacy van patiënten in het geding is, hoe deze  moet worden gewaarborgd en welke verbeteringen in 

gang moeten worden gezet. Evaluatie van dit verbeterplan zal plaats vinden medio 2016


