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Wie zijn wij

Huisartsen Centrumassistentes POH -S POH GGZ

Mevr. B. Cornelisse
(coördinerend huisarts)

Mevr. C. van Zanten
(hoofdassistente)

Mevr. G. Vollebregt Mevr. B. Dannenberg

Mevr. S. Kotterer Mevr. A. Parlak Mevr. A.  van der Veen Mevr. S. Thunnissen

Mevr. H. van Seventer Mevr. A. van Eck Mevr. J. Katoen

Mevr. M. Verdijk Mevr. K. Westland / Mevr. N . Yassou

Mevr. C. Könemann Mevr. R. Floor

Onze medewerkers

In 2017 heeft het team niet stilgestaan en hebben 

er relatief veel veranderingen plaatsgevonden in 

het team. 

Huisarts S. Kotterer is vanaf augustus afwezig 

geweest, in 2018 neemt zij afscheid van de 

praktijk. Mevrouw P. Drijkoningen, huisarts uit 't 

Zand is ingezet om de continuïteit van zorg te 

waarborgen in de overgangsperiode. Eind 2017 

is een sollicitatie procedure gestart voor een 

nieuwe vaste huisarts

Mevr. J. Katoen is aangenomen als POH-s met 

als aandachtsgebied diabetes patiënten. Samen 

met mevr. G. Vollebregt en gedetacheerd POH’er

dhr.F. Fickweiler, zorgen zij voor hoogwaardige 

diabetes zorg.

2 centrumassistentes zijn vertrokken in verband 

met een gevonden uitdaging elders. Het CVRM 

spreekuur is overgenomen door mevr. N. Yassou 

onder supervisie van Praktijkverpleegkundige 

mevr. A. van der Veen.

Reorganisatie praktijk

In verband met samenwerkingsproblemen en 

een wens tot verandering van de team- cultuur 

is een extern coaching bureau in de arm 

genomen. Zij hebben ons geholpen onderzoek 

te doen naar deze knelpunten. Na gesprekken 

met alle medewerkers afzonderlijk is er een 

rapport gepresenteerd met de knelpunten en 

zijn er suggesties gedaan hoe deze op te 

pakken. 

Er is een bedrijfsplan gemaakt hoe deze 

knelpunten te veranderen. In grote lijnen krijgt 

Hoograven de volgende praktijkstructuur: een 

huisarts in de rol van medisch manager naast 

haar werk als huisarts, alle huisartsen hebben 

aandachtsgebieden waar ze verantwoordelijk 

voor zijn naar de eigen patiëntenzorg, een 

praktijkmanager die leidinggevende is over de 

poh’s en de centrumassistentes. Samen met 

de medisch manager is de praktijkmanager 

verantwoordelijk voor de kwaliteit, de 

praktijkvoering en het bedrijfsresultaat. 

In oktober 2017 is hiermee een start gemaakt. 

Leeftijd

Totaal

2016

Totaal

2017

0-4 561 525

5-14 565 598

15-24 574 577

25-44 2037 1966

45-64 884 893

65-75 323 315

> 75 325 329

Totaal 5269 5203

Onze patiënten

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 probeert op in te spelen.

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.

Eind 2017 waren er 5203 patiënten ingeschreven.

Het aantal ingeschreven mutaties was 496 waarvan 66 geboortes.

Het aantal uitgeschreven mutaties was 531 waarvan 26 overleden.

patiënten verdeeld op leeftijd per 31-12-2017



Aantal 

2015

Aantal 

2016

Aantal     

2017

Aantal per 1000 

patiënten 2017

Nivel referentie per 

1000 patiënten

Consult 10211 10357 9502 1827 2127

Consult > 20 min 3703 3276 5385 1035 493

Visite 320 316 269 51 115

Visite >20 min 165 192 249 47 80

Telefonisch consult 7317 7499 9685 1862 1059

Email consult 85 116 319 61 17

Chirurgie 110 102 101 19 31

Cyriax injectie 13 15 35 6 22

IUD 55 49 71 14 7

Tele dermatologie 3 4 8

Spirometrie 84 127 142

GGZ-consulten Aantal 

2015

Aantal 

2016

Aantal 

2017

Aantal per 1000 

patiënten 2017

Nivel referentie per 

1000 patiënten

Consult POH GGZ 70 13 15 3

Consult >20 min 1105 869 1228 236 89

Telefonische  consult/email 610 490 513 100 9

E-consult 158 146 28

Visite > 20 min 70 45 55 11 2,5

groepsconsult 27

Verleende zorg in 2017
Productie aantallen huisartsen en assistentes per 31-12-2017

Ouderenzorg

Pilot project: Ouderen zolang mogelijk verantwoord 

zelfstandig thuis blijven wonen

Wekelijks heeft werkgroep op donderdag een uur 

overleg gehad, dit heeft geleid tot een zeer nauwe 

samenwerking over de domeinen heen. Men kent elkaar, 

weet elkaars expertise en vertrouwt elkaar.

Er is geëxperimenteerd met de lavatool om bij ouderen 

de werkelijke hulpvraag boven tafel te krijgen. Blijkt dat 

deze erg tijdrovend is en nog niet veel ingezet wordt

Maandelijks sluit de sociaal makelaar aan bij het overleg 

om een beeld te krijgen wat er speelt in de wijk en wat 

de informele zorg hier kan betekenen. Deze 

samenwerking zal verder doorontwikkeld moeten worden 

om in te kunnen spelen op de vraag en het aanbod van 

de wijkbewoners.

Gestart met digitale overleg in de vorm van VIPlive

Calculus, zitten nog kinderziektes in maar daar waar 

zorgverleners (en patiënt) toegevoegd zijn, werkt het. In 

beveiligde omgeving gekoppeld aan HIS van huisarts 

worden afspraken vastgelegd en dit gedeeld met alle 

zorgverleners rondom oudere.

Aantal ouderen in kaart gebracht in het format van de 

krachtconferentie. Rode draad die opvalt is dat 

hulpvraag vaak op een heel ander vlak ligt dan 

zorgverleners denken/invullen.

Er is een film gemaakt van de werkwijze die in dit project 

gehanteerd wordt. Deze is te bekijken op: 

https://www.youtube.com/watch?v=d2uJoTM4lfc

Op te pakken in 2018:

Beslissen verder gaan met Viplive Calculus of toch een 

ander systeem

Zorgplan hoe kunnen we met elkaar werken vanuit 1 

zorgplan rondom de oudere.

Krachtconferentie, 20 ouderen beschreven in het 

format. Hier een rode draad uithalen om te kijken of er 

iets kan komen wat structureel iets biedt aan de 

ouderen.

Inzet vrijwilligers bij licht dementerende ouderen.

Diabetes zorg

“Beweegchallenge”: Ook dit jaar heeft de diabetes/ beweeg challenge weer 

plaatsgevonden en met succes. Ongeveer 15 mensen hebben deelgenomen aan 

de wandeltrainingen. In eerste instantie onder leiding van de professionele 

wandelbegeleidster. Hierna heeft de groep doorgelopen, ook in de winter, onder 

leiding van een vrijwilliger uit de wijk. 

Productie POH GGZ per 31-12-2017

https://www.youtube.com/watch?v=d2uJoTM4lfc


Laaggeletterdheid
De projectgroep bestaat uit een fysiotherapeut, diëtiste, beweegmakelaar, medewerker buurtteam, huisarts, praktijkverpleegkundige en 3 laaggeletterde 

patiënten (waarvan 1 patiënt zich in de loop van 2017 heeft afgemeld). De groep wordt begeleid door een medewerker van Vilans en van Pharos. Participerende 

patiënten in de projectgroep zijn ons klankbord: wat werkt wel en wat niet. 

Doel project: komen tot meer self-efficacy en zelfmanagement bij mensen met overgewicht in kansarme gezinnen, om afname BMI en betere gezondheid te 

krijgen.

In 2017 is door Pharos een multidisciplinaire scholing georganiseerd: “het herkennen van laaggeletterdheid”. 18 deelnemers uit alle bovengenoemde groepen 

hebben de scholing gevolgd, aangevuld met deelnemers van de apotheek en wijkverpleging in de wijk Hoograven.  

In het algemeen kunnen we stellen dat de samenwerking tussen de verschillende disciplines verbeterd is. Lijnen zijn korter. Men kent elkaars expertise en 

patiënten worden vaker met een “warme hand” overgedragen. 

Het wachtkamerscherm is een punt van aandacht. Er is gezocht naar materiaal wat ook aantrekkelijk is voor de medemens die minder goed kan lezen. Zo is er 

o.a. informatie over zelfmanagement en informatie over minder goed kunnen lezen en schrijven. 

Aandachtspunten voor gedeelde informatie op het wachtkamerscherm:Korte zinnen, eenvoudig taalgebruik. Gebruik logo van betreffende organisatie voor 

herkenbaarheid. Zo veel als mogelijk gebruik van pictogrammen/plaatjes bij de teksten.

Er wordt gewerkt aan een “smoelenboek” voor bij de balie en op het wachtkamerscherm. Mensen kunnen zo aanwijzen met wie ze een afspraak hebben. 

De website en o.a. de folder voor nieuwe patiënten en oproepbrieven POH’s zijn beoordeeld door een ervaringsdeskundige van Vilans die hierop bruikbare 

adviezen heeft gegeven. Deze adviezen worden in 2018 stap voor stap aangepast/uitgevoerd. 

Het bewegen op recept is uitgewerkt en van een protocol en stappenplan voorzien. Doel is om mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken (lees: het 

niet alleen geregeld krijgen) met ondersteuning van de beweegmakelaar naar het beweegaanbod in de wijk te helpen. 

Met de beweegmakelaar is een opzet gemaakt om een beweegboek (Bewegen is gezond!) te ontwikkelen voor in de wachtkamer. Eerste opzet is klaar en wordt 

begin 2018 uitgewerkt. In het boek staan alle beweegactiviteiten in Hoograven vermeld. 

Aandachtspunten voor het beweegboek:

Korte zinnen, eenvoudig taalgebruik

Foto van de activiteit

Foto van de locatie waar de activiteit is. 

Er is een zorgverlenerskaart ontwikkeld waarop alle betrokken instanties genoteerd staan/worden zodat mensen een overzicht hebben van de betrokken 

hulpverleners. 

Ook is er aandacht voor potentieel onrustige situaties: zo is de Saltro medewerker geïnstrueerd patiënten uit de wachtkamer op te halen i.p.v. dit over te laten 

aan het eigen inzicht van de mensen die er zitten. Dit bleek te leiden tot onrust.  

Op de dinsdagochtenden werkt er een gastheer in het GHC: hij ontvangt mensen die binnen komen wat de wachtrij voor de balie korter maakt, maakt een praatje, 

wijst de weg en ruimt zo nodig de wachtkamer op. Er wordt over nagedacht dit uit te breiden.  

Wijkgerichte projecten 2017



Kwaliteitsbeleid Klachten

Er zijn 2 officiële klachten binnengekomen in Hoograven. Beide 

betroffen de bejegening van een doktersassistente. Assistente is 

hierop aangesproken. Excuses naar patiënt zijn aangeboden. Ook 

de andere assistentes zijn betrokken in verbetertraject bejegening 

patiënten met name in geval van agressie bij patienten.

Accreditatie 2017 conclusie rapport

Ook dit jaar hebben we de accreditatie behaald. Er werden geen afwijkingen 

geconstateerd. Dit jaar werden ook voor iedere huisarts een patiënt 

tevredenheidsmeting verricht door middel van patiënten enquêtes. Dit is positief 

verlopen. 

Scholing

In het kader van deskundigheidsbevordering hebben we met elkaar lessen georganiseerd over declareren en over medisch inhoudelijke 

onderwerpen. Iedereen heeft deelgenomen aan de DUO dag nascholing voor huisartsen/doktersassistentes en POH. AED training heeft 

plaatsgevonden voor de desbetreffende collega's. Voor 2018 staat een herhaling van de agressietraining op het programma voor het hele team. Een 

van de POH-GGZ heeft een opleiding gedaan op het gebied van communicatie bij multicomplexe patiënten. Bij deze methode geheten “Yucel

methode” bouwt de patiënt tijdens het gesprek met de POH aan een opstelling en ontstaat er inzicht in de eigen problematiek. Het verhaal m.b.t. tot 

de problemen wordt tastbaar en zo komen zij toe aan acceptatie en rouw en raken zij weer in verbinding met de eigen context. Mensen ervaren door 

de methode ontwikkeling, zelfcontrole en een toename van eigen kracht en motivatie. De ervaringen van de POHGGZ met het gebruik van deze 

methode zijn zeer positief. 

VIM (Veilig Incident Melding)
De in 2016 opgepakte procedure VIM is in 2017 

voortgezet. Alle medewerkers zijn geïnformeerd 

over het formulier om een VIM te melden. De 

commissie heeft regelmatig de ingestuurde 

formulieren bekeken, de verbeterpunten zijn 

besproken in het praktijkoverleg. 

In juni is een VIM-week georganiseerd waarin 

laagdrempelig in een schriftje iedereen zijn ei kwijt 

kon. Hier zijn een aantal structurele verbeterpunten 

uit gekomen op gebied van ICT, dossiervoering en 

foutjes door onnauwkeurig werken. Iedereen was 

erg enthousiast over deze manier van aanpak. 

Wordt in 2018 weer georganiseerd. 

1-1-2013 1-1-2014 1-1-2015 1-1-2016 31-12-2017

Diabetes Mellitus Type 1 T90.1 16 17 16 17

Diabetes mellitus Type 2 T90.2 260 265 286 298 294

CVRM primair K86 335 353 340 338 321

CVRM secundair K87 229 224 252 292 316

COPD R95 95 88 89 85 81

Astma R96 204 217 255 284 437

Angst P01 143 144 175 184 223

Depressie P76 155 146 179 180 199

Slapeloosheid P06 166 171 235 230 213

Lage rugpijn L03 234 256 417 364 326

Arthrose L84 7 8 6 8 10

Osteoporose L95 31 35 43 56 53

Overgewicht T83 85 16

aantal patiënten in 2017 met chronische ziektebeelden



Plan 2018

Huidige teamcultuur met elkaar vast te houden en daar waar nodig versterken. In het kader hiervan staat onder andere een feedback training 

voor het team gepland. 

Implementatie van de nieuwe functie praktijkmanager en verandering van taken/rollen van de diverse werknemers. Productiecijfers zullen ieder 

kwartaal worden geanalyseerd en er zal gestuurd worden op spreekuur efficiëntie en declareren conform afspraken.

In het kader de achterstandsproblematiek in onze wijk, gaan wij meedoen met het project "Duurzame basiszorg". Dit project wordt gefinancierd 

door Zilveren Kruis in combinatie met het Utrechts Fonds Achterstandwijken en heeft als doel kwaliteit van zorg en gezondheid van de patienten

in achterstandswijken te verbeteren. De verwachting is dat door meer tijd voor de patiënt en efficiëntere verwijzing naar GGZ en/of het sociale 

domein, deze beiden zullen verbeteren. De verwachting dat dit project start najaar 2018, minimaal 2 jaar duurt

Lopende projecten, op het gebied van kinderen met overgewicht, ouderenzorg, beweegchallenge, stoppen met roken worden voortgezet. 

Er  wordt een start gemaakt met "GGZ in de wijk". Hierbij werken Altrecht en Lister vanuit de wijk en werken zij nauw samen met huisartsen en 

buurtteam. De verwachting is dat de GGZ laagdrempeliger toegankelijk zal zijn voor huisartsen en POH-GGZ. 

In de praktijk willen we de scholing voor alle medewerkers verhogen. Daarnaast zal er een begin worden gemaakt met het ontwikkelen van een 

persoonlijk vastgelegd opleidingsplan voor iedere medewerker. 

Patiënten portaal

Aangevraagde E-consulten via patiënten portaal Aangevraagde herhaalrecepten via patiënten portaal Aangevraagde afspraken via patiënten portaal


