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Wie zijn wij
Huisartsen Praktijkmanager Centrumassistentes POH -S POH GGZ

Mevr. C. Cornelissen Mevr. M. den Hertog Mevr. C. van Zanten Mevr. G. Vollebregt Mevr. B. Dannenberg

Mevr. I. van Heijkop Mevr. A. Parlak Mevr. A.  van der Veen Mevr. M. den Hertog

Mevr. A. van Seventer Mevr. Z. El Yacoubi Mevr. R. Fatehmahomed

Mevr. M. Verdijk Mevr. N . Yassou

Mevr. F. de Boer Mevr. C. Nolten (gediplomeerd 
in 2020)

Onze medewerkers

Er heeft geen uitstroom van medewerkers 

plaatsgevonden. 

Een assistente die langdurig ziek was en tevens 

zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft gehad, is 

succesvol gere-integreerd. Per 1 augustus is een extra 

assistente aangenomen met een halfjaarcontract.

Een huisarts is in november met zwangerschapsverlof 

gegaan en werd vervangen door een vaste waarnemer. 

Een andere huisarts is langdurig ziek geworden nadat zij 

besmet geraakt is geweest met het coronavirus.

De POH-S voor diabeteszorg heeft 2 extra uren per week 

uitbreiding gekregen om het kwaliteitsbeleid van de 

praktijk over te nemen van de vorige 

kwaliteitsmedewerker.

Vooral vanwege het coronavirus is door besmetting of 

anderszins verplichte quarantaine veelvuldig gebruik 

gemaakt van waarneemartsen en invalassistentes.

Er is door het coronavirus veel gevraagd van alle 

medewerkers van het gezondheidscentrum. Door steeds 

veranderende richtlijnen en besmettingssituaties moesten 

voortdurend aanpassingen worden gedaan in werkwijze 

en beleid. Zowel artsen als assistentes en POH-s hebben 

thuis gewerkt als de situatie daarom vroeg.

Productie aantallen huisartsen, poh GGZ en assistentes

Huisartsen en assistentes

Aantal 

2020

Aantal 

2019

Aantal 

2018

Aantal     

2017
Aantal 

2016

Consult 5971 9173 8622 9502 10357

Consult > 20 min 3413 4436 4330 5385 3276

Visite 106 222 199 269 316

Visite >20 min 657 317 430 249 192

Telefonisch consult 14643 9202 10191 9685 7499

Email consult 1155 194 182 319 116

Chirurgie 109 115 143 101 102

Cyriax injectie 18 29 29 35 15

IUD 56 72 67 71 49

Teledermatologie 13 8 6 8 4

Spirometrie 37 153 146 142 127

Poh ggz

Consult POH GGZ 26 34 15 13

Consult >20 min 643 1055 984 1228 869

Telefonische  consult 1275 697 499 513 490

e-consulten 1275 94

Visite > 20 min 69 72 63 55 45



Verleende zorg in 2020 in cijfers

“

aantal patiënten met chronische ziektebeelden

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 heeft in 2020 

tijdens de Corona pandemie 

gezorgd voor veel angst en 

terughoudendheid bij een 

deel van de populatie om 

contact op te nemen met 
onze zorgverleners. 

Ingeschreven patiënten verdeeld op leeftijd per 31-12-2020

Gegevens volksgezondheidsmonitor Hoograven
Het wijkgezondheidsprofiel van Hoograven geeft een overzicht 

van de meest recente cijfers (2018) over de gezondheid van de 

volwassenen en ouderen in de wijk en de subwijken t.o.v. die van 

Utrecht. De date is terug te vinden op 

www.volksgezondheidsmonitor.nl. De wijk Hoograven bestaat uit 

de subwijken: Oud Hoograven/Tolsteeg, Nieuw 
Hoograven/Bokkenbuurt.

Paars = Oud Hoograven/Tolsteeg

Bruin = Nieuw Hoograven/Bokkenbuurt

Rood = Utrecht

Aantal 

2020

Aantal 

2019

Aantal 

2018

Aantal 

2017

0-4 422 473 510 525

5-14 671 651 650 598

15-24 579 576 571 577

25-44 1953 1925 1958 1966

45-64 944 919 904 893

65-74 286 288 297 315

>75 325 326 336 329

Totaal 5180 5158 5226 5203

31-12-

2020

31-12-

2019

31-12-

2018
31-12-

2017

Diabetes Mellitus Type 1 T90.1 26 26 23

Diabetes mellitus Type 2 T90.2 316 318 316 294

CVRM primair K86 305 316 324 321

CVRM secundair K87 284 292 307 316

COPD R95 73 76 80 81

Astma R96 299 280 283 437

Angst P01 215 222 239 223

Depressie P76 220 194 197 199

Slapeloosheid P06 232 228 204 213

Lage rugpijn L03 285 302 319 326

Arthrose L84 5 6 10 10

Osteoporose L95 55 57 57 53

Overgewicht T83 94 17 16 16

http://www.volksgezondheidsmonitor.nl/


Geïntegreerde Leefstijl Interventie (GLI)

In 2020 is samen met praktijk Nieuw Plettenburg in Hoograven het 2-jarig groepsleefstijl programma SLIMMER gestart. De zorgverleners, poh-S, 

fysiotherapeuten, diëtiste en de coördinator hebben in januari eerst de verplichtte training van SLIMMER gevolgd. Hierna is de werving in de praktijken 

gevolgd. In april is de eerste groep van 12 patiënten gestart met in eerste instantie digitaal groepstraining o.b.v. de fysiotherapeuten van Haalboom & vd Kley. 

De deelnemers kregen filmpjes hoe ze meer konden bewegen, werden vervolgens gebeld door de fysiotherapeuten. Vanaf mei zijn deze trainingen fysiek 

buiten opgepakt, tot grote vreugde van de deelnemers en de zorgverleners. Het is een hechte actieve groep geworden die aan het eind van het jaar zelf de 

beweeg activiteiten opgepakt heeft. Begin 2021 is de tweede groep gestart.

OPEN

Vanaf 1 juli 2020 is er een nieuwe wet ingetreden, waarin bepaald wordt dat iedere Nederlander recht heeft op digitale inzage in zijn medisch dossier. Om 

zowel de medewerkers als de patiënten hierin mee te nemen is er op stadsniveau een regio coalitie gevormd waar 3 projectleiders zijn aangesteld. Zij nemen 

zowel de medeweerkers als de patiënten aan de hand mee in deze ontwikkeling. Doel van deze wet is dat patiënten meer betrokken zijn en meer inzicht krijgen 

in eigen gezondheidsrisico’s. Gc Het Zand heeft al aantal jaar het patiëntenportaal van Pharmeon, in dit patiënten portaal is naast medicatie herhaling, e-

consult, uitslagen Saltro inzien en afspraak maken, ook het medisch dossier zichtbaar.

De medewerkers hebben twee digitale modules gevolgd over de dossiervorming en de communicatie hierover naar de patiënten.

De patiënten zijn geïnformeerd door de regio organisatie in een advertentie in de regionale kranten. Door de medewerkers in de praktijk telefonisch door 

assistentes/huisartsen, bij patiënten die zij aan de lijn hadden, folders in de wachtkamer, filmpje op het wachtkamerscherm en een banner bij de 

griepvaccinaties in het centrum.

De Corona pandemie en de acties rondom deze nieuwe wetgeving hebben ervoor gezorgd dat het gebruik van het patiëntenportaal is toegenomen. In 2021 zal 

patiënten nog de mogelijkheid geboden worden om gebruik te maken van een PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving). Deze kan zelf gekozen worden uit 

een legio van PGO’s met een MEDMIJ keurmerk, ieder met hun eigen specialisme. Het medisch dossier zal in dit PGO ook zichtbaar zijn. De projectleiders 

van de regiocoalitie nemen ook in 2021 de praktijken mee in deze ontwikkeling.

Andere, reeds eerder gestarte projecten 

Zoals het project ouderenzorg, Hoograven Stopt en diverse samenwerkingsprojecten met ketenpartners in de wijk (buurtteam, welzijnsorganisaties, thuiszorg) 

blijven doorgang vinden.

Wijkgerichte projecten 2020



Kwaliteitsbeleid

Klachten

Er zijn 3 officiële klachten ingediend. Deze betroffen een patiënt die aangaf 

wachttijden telefoon niet acceptabel waren, Een patiënt die gevallen is bij het 

opnemen van de telefoon toen de assistente haar terugbelde, schuld val werd bij 

assistente neergelegd. Een patiënt heeft problemen met nagenoeg alles wat in 

dossier vastgelegd is. Van medicatie tot consultverslagen. Elke klacht heeft een 

andere afwikkeling gehad, van gesprekken met patiënt en betrokken medewerkers 

en klachtenfunctionaris tot inzetten buurtteam om patiënt een andere begeleiding te 

bieden. De assistentes zijn betrokken hoe de wachttijden aan de telefoon te 

verbeteren/verkorten.

Accreditatie

In 2018 heeft de uitgebreide kwaliteitstoetsing (accreditatie) van de praktijk 

plaatsgevonden. Kort daarna is SGU-breed besloten om deze voortaan eens per drie 

jaar te laten plaatsvinden. Daarnaast is gekozen voor een thematische 

kwaliteitstoetsing voor de tussenliggende jaren, 2019 en 2020. In Hoograven is 

gekozen voor het thema Spoedzorg. Dit jaar werd geëvalueerd in hoeverre de 

actiepunten m.b.t. dit thema, die het jaar ervoor waren vastgesteld, ook daadwerkelijk 

waren geïntegreerd in de organisatie van de spoedzorg. Dit bleek grotendeels het 

geval.

Vanwege het vertrek van de overkoepelende kwaliteitsmedewerker van de SGU heeft 

de POH-S deze taak voor Hoograven (deels) op zich genomen. Belangrijkste opdracht 

was het (aan)vullen van de Huisartsmonitor met alle protocollen en werkafspraken die 

in de praktijk gehanteerd worden. Zij heeft daar extra uren voor gekregen, naast haar 

reguliere werkzaamheden.

VIM (Veilig Incident Melding)

De VIM-commissie bestond dit jaar uit drie medewerkers van de praktijk; 

de praktijkverpleegkundige ouderenzorg (Gonnie Vollebregt), de 

praktijkmanager (Mirjam den Hertog) en een huisarts (in wisselende 

samenstelling vanwege ziekte, thans Inge van Heijkop). Er hebben drie 

bijeenkomsten plaatsgevonden waarin de meldingen zijn besproken.

Er is dit jaar betrekkelijk veel gemeld. Dat is gunstig en ongunstig 

tegelijkertijd. Er viel klaarblijkelijk veel te verbeteren. Dat is ook gebeurd; 

protocollen en werkafspraken zijn aangescherpt. Het contact met de 

apotheek is (voorzichtig) hersteld. Er is een plan gemaakt betreffende 

deskundigheidsbevordering van het team assistentes met ruimte voor 

maatwerk en “coaching on the job”. 

De meldingsbereidheid was (en is) groot. Het werkklimaat in de praktijk is 

veilig en er is ruimte voor reflectie en (zelf)kritiek. 

In 2021 zal de VIM-commissie in (vooralsnog) dezelfde samenstelling haar 

taken blijven uitvoeren.

VIM meldingen 2020

Invloeden van buitenaf 16

Taken, protocollen en procedures 16
Informatie en communicatie 11
Werkomstandigheden Gevolg bovenstaand



Realisatie doelen 2020

• Herinvoeren nieuwe indeling spreekuren huisartsen; meer dubbele consulten en werken met e-consulten.

De eerste paar maanden is dat goed gelukt. De werkdruk voor de huisartsen nam af terwijl de productie wat betreft de verrichtingen boven budget was. 

Nadat de coronacrisis uitbrak veranderde alles en moest voortdurend worden gehandeld naar bevind van zaken en de richtlijnen van het RIVM.

• Minimaliseren en reguleren inzet waarneming bij huisartsen.

Daarvoor geldt hetzelfde als bovenbeschreven. Waarneming van de huisartsen was nodig om uitval vanwege besmetting en quarantaine op te vangen.

• Versterking van de samenwerking met ketenpartners binnen de wijk.

Samenwerking en overleg met ketenpartners heeft hoofdzakelijk digitaal plaatsgevonden. Bij sommige partners ging dat (tijdelijk) ten koste van de 

samenwerking. Met anderen, bijvoorbeeld met de collega gezondheidscentra in de wijk, werd de samenwerking juist versterkt.

• In brede zin het scholingsbeleid verder vorm en inhoud geven en stimuleren.

Ook hierin gooide corona roet in het eten. Helemaal stil lag het overigens niet; alle disciplines volgden bijscholingscursussen en trainingen online.

• Deskundigheidsbevordering en verdere professionalisering team assistentes, zowel individueel als in teamverband.

Een eerste aanzet werd gemaakt maar heeft vanwege ziekte van de betreffende arts en discontinuïteit in het team assistentes geen verdere doorgang 

gekregen.

• Taakherschikking zoals afgesproken in het verandertraject waardoor de juiste patiënt op de juiste plek.

De afspraken daarover zijn grotendeels nagekomen. De POH-s GGZ hebben meer taken van de huisartsen overgenomen. De verpleegkundige 

ouderenzorg nam ook toenemend werk van de artsen uit handen in een plezierige en effectieve samenwerking.

• Vergroten aantrekkelijkheid van de praktijk door verbouwing en aanpassing van de entree van het pand. 

Dit is voornamelijk vanwege corona uitgesteld.

• Terugbrengen van het ziekteverzuim naar (maximaal) 2 tot 4 %.

Niet gelukt vanwege langdurig zieke arts, assistente en uitval door corona.

Doelen 2021

1 Binnen de opgestelde begroting van 2021 blijven

2 Planning van agenda's & spreekuren van huisartsen en assistentes zijn effectiever, gestructureerder en overzichtelijker.

3 Opleiding en deskundigheidsbevordering, 2020 niet plaatsgevonden door corona, worden gerealiseerd.

4 Telefonie HGR gereorganiseerd waardoor we effectiever, professioneler en goedkoper kunnen bellen.

5 Kwaliteitsbeleid wordt volgens een vaste, werkbare en planmatige werkwijze georganiseerd. De Huisartsmonitor is daarvoor het 

belangrijkste instrument.

6 Leef/werkomgeving van de praktijk wordt verbeterd waardoor een professionelere uitstraling en prettiger werkklimaat ontstaat.

7 OPEN is onderdeel van de zorg, gaat meer leven voor medewerkers en patiënten.

8 Corona draaiboek geïntegreerd. Medewerkers weten hoe te handelen en/of wie aan te spreken bij vragen/ situaties.


