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Wie zijn wij

Huisartsen Praktijkmanager Centrumassistentes POH -S POH GGZ

Mevr. C. Könemann
(coördinerend huisarts)

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. J. Katoen

Mevr. M. Verdijk Mevr. N . Yassou

Mevr. C. Cornelisse Mevr. C. Nolten (in opleiding)

Onze medewerkers

Medio 2018 heeft huisarts S. Kotterer afscheid genomen. Haar opvolgster is mevrouw I. van Heijkop geworden 

vanaf maart is zij al werkzaam geweest in de praktijk.

Huisarts mevrouw C. Könemann heeft de coördinerende taken overgenomen van huisarts B. Cornelisse.

Mevrouw den Hertog is binnengekomen als stagiair POH GGZ, na het behalen van haar diploma is zij in dienst 

gekomen als POH GGZ in gc Hoograven en gc Het Zand. Vanaf september is haar functie uitgebreid met die 

van praktijkmanager en werkt zij alleen nog in gc Hoograven.

De POH Somatiek formatie is gelijk gebleven in 2018. 

Binnen het assistente team heeft een assistente die zich niet kon vinden in de nieuwe organisatie structuur  

ontslag genomen en zijn er nieuwe assistentes aangenomen. Een gediplomeerde en een BBL’er.

Leeftijd Totaal 2016 Totaal 2017 Totaal 2018

0-4 561 525 510

5-14 565 598 650

15-24 574 577 571

25-44 2037 1966 1958

45-64 884 893 904

65-75 323 315 297

> 75 325 329 336

Totaal 5269 5203 5226

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 op probeert 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 2018 waren er 5226 patiënten ingeschreven.

Het aantal ingeschreven mutaties was 563 waarvan 79 geboortes.

Het aantal uitgeschreven mutaties was 517 waarvan 29 overleden.

Ingeschreven patiënten verdeeld op leeftijd per 31-12-2018

1-1-
2013

1-1-
2014

1-1-
2015

1-1-
2016

31-12-
2017

31-12-
2018

Diabetes Mellitus Type 1 
T90.1

16 17 16 17 23

Diabetes mellitus Type 2 
T90.2

260 265 286 298 294 316

CVRM primair K86 335 353 340 338 321 324

CVRM secundair K87 229 224 252 292 316 307

COPD R95 95 88 89 85 81 80

Astma R96 204 217 255 284 437 283

Angst P01 143 144 175 184 223 239

Depressie P76 155 146 179 180 199 197

Slapeloosheid P06 166 171 235 230 213 204

Lage rugpijn L03 234 256 417 364 326 319

Arthrose L84 7 8 6 8 10 10

Osteoporose L95 31 35 43 56 53 57
Overgewicht T83 85 16 16

aantal patiënten in 2018 met chronische ziektebeelden



Aanta

l 2015

Aantal 

2016

Aantal     

2017

Aantal 

2018

Aantal per 

1000 

patiënten 

2018

Nivel referentie per 

1000 patiënten

Huisartsen en 

assistentes

Consult 10211 10357 9502 8622 1649 2027

Consult > 20 min 3703 3276 5385 4330 828 709

Visite 320 316 269 199 38 96

Visite >20 min 165 192 249 430 82 80

Telefonisch consult 7317 7499 9685 10191 1949 1220

Email consult 85 116 319 182 34 33

Chirurgie 110 102 101 143 27 31

Cyriax injectie 13 15 35 29 5 22

IUD 55 49 71 67 12 7

Teledermatologie 3 4 8 6

Spirometrie 84 127 142 146

Ggz consulten

Consult POH GGZ 70 13 15 34 6

Consult >20 min 1105 869 1228 984 188 89

Telefonische  

consult/email

610 490 513 499 95 9

Visite > 20 min 70 45 55 63 12 2,5

Verleende zorg in 2018
Productie aantallen huisartsen en assistentes per 31-12-2018

Ouderenzorg

Ouderen zolang mogelijk verantwoord zelfstandig 

thuis blijven wonen. 

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

Pilot is afgerond in 2018. Hetgeen ontwikkelt is wordt 

geborgd en daar waar mogelijk en noodzakelijk 

verbeterd.

Resultaat pilot:

Zorgverleners rondom patiënt (POH, wijkverpl, BT, 

sociaal makelaar) hebben structureel 2-wekelijks

overleg -> intervisie, bespreken knelpunten en beleid.

Beslissen verder gaan met Viplive Calculus of toch een 

ander systeem -> Vip live is medio 2018 gestopt, 

stadsbreed wordt een contract afgesloten met OZO-

verbindzorg. Hier zal Hoograven zodra dat rond is mee 

gaan werken.

Zorgplan hoe kunnen we met elkaar werken vanuit 1 

zorgplan rondom de oudere -> Met elke organisatie zijn 

eigen digitale systeem blijft dit lastig. 

Krachtconferentie, 20 oudere beschreven in het format. 

Hier een rode draad uithalen om te kijken of er iets kan 

komen wat structureel iets biedt aan de ouderen -> de 

rode draad blijkt de afleiding te zijn die de ouderen nodig 

hebben om de eenzaamheid aan te kunnen. Samen met 

sociaal makelaars wordt aanbod vergroot en bekend 

gemaakt. Ouderen worden gemotiveerd deel te nemen 

aan de diverse activiteiten.

Inzet vrijwilligers bij licht dementerende ouderen -> 

vanuit Nizu en sociaal makelaars wordt daar waar 

mogelijk vrijwilligers ingezet.

Diabetes zorg

“Beweegchallenge”: onder leiding van een vrijwilliger uit de wijk loopt de groep 

inmiddels al 4 jaar. Organiseren met elkaar de wandelingen, het deelnemen aan 

de Challenge en de afsluitende 4 daagse in september. Met als hoogte punt de 

dag einddag georganiseerd door de Bas van der Goor stichting. De zorgverleners 

stimuleren patiënten om zich aan te sluiten bij deze wandelgroep. 

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


Laaggeletterdheid
Het project laaggeletterde van gewicht is afgesloten maar de aandacht voor deze doelgroep blijft. In 2018 hebben de medewerkers scholing vervolg gevolgd: een 

Incompany training bij Pharos voor alle zorgverleners in de wijk -> zorg in eigen hand

Het wachtkamerscherm blijft gebruikt worden om mensen op een simpele manier te informeren met plaatjes of korte teksten. 

De vakanties van de huisartsen zijn erop vermeld. 

Het beweeg programma van de fysiotherapie: Gezond gewicht, gericht op vrouwen met overgewicht.

Er worden foto’s van alle zorgverleners uit het gezondheidscentrum in de vorm van een fotocollage getoond.

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. 

Bij de balie hangt een fotocollage met foto’s van alle medewerkers. 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 zijn 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. 

In de wachtkamer ligt het beweegboek (Bewegen is gezond!), alle beweegactiviteiten in Hoograven zijn hierin vermeld. 

Aandachtspunten voor het beweegboek: Korte zinnen, eenvoudig taalgebruik / Foto van de activiteit / Foto van de locatie waar de activiteit is. 

Krachtige basiszorg
In 2018 is een plan gemaakt om volgens het principe van de krachtige basiszorg, ontwikkelt in Overvecht, te gaan werken. De focus van Krachtige Basiszorg ligt 

op de groep patiënten met problemen in meerdere domeinen en hoge gezondheidsrisico’s. Samenwerken, werkafspraken maken met elkaar, multidisciplinaire 

casuïstiek bespreken met alle organisaties in de wijk die zich rondom deze patiënt bewegen. Om dit mogelijk te maken is door achterstandsfonds en 

zorgverzekeraar voor 3 praktijken extra financiering beschikbaar gesteld. Er waren 4 praktijken in Utrecht geïnteresseerd om hiermee aan de gang te gaan. Helaas 

is gc Hoograven niet aanmerking gekomen voor de financiering.

Moskeedagen
In april 2018 zijn 2 moskeedagen door de zorgverleners van de wijk. De eerste dag was een meetdag ‘s morgens voor de vrouwen, ‘s middags voor mannen. Hier 

werd gewicht en bloeddruk gemeten en werd voorlichting gegeven over chronische ziekten en de ophanden zijnde Ramadan. Na het meten werd een uitnodiging 

meegegeven voor een workshop op de tweede dag. Deze dag waren er workshops over voeding, bewegen, wat houdt je bezig. Praktijkondersteuners, huisartsen, 

sociaal makelaar, fysiotherapeuten uit de wijk hebben de invulling van deze dag verzorgt. De opkomst was beide dagen erg goed (ruim 200 bezoekers). 

Hoograven stopt
Voor de rokende wijkbewoners is er een challenge gestart om te stoppen met roken onder georganiseerd door Jellinek. De wijk waarmee Hoograven de competitie 

aan is gegaan is wijk Escamp in Den Haag. De praktijkondersteuners van gc Hoograven en praktijk detmoldstraat hebben 68 mensen gemotiveerd gekregen om 

deel te nemen aan deze Challenge. Na afloop waren 25 deelnemers ook werkelijk gestopt. Hoograven heeft hiermee de Challenge gewonnen. 

Wijkgerichte projecten 2018



Kwaliteitsbeleid

Klachten
Er zijn 3 officiële klachten ingediend, 2 gericht aan huisarts, 1 aan assistentes. 

Een meneer was het niet eens met het beleid van de huisarts. Dit is besproken met 

huisarts, zij heeft volgens NHG-protocol gewerkt. Dit protocol is gedeeld met de 

patiënten. Zowel huisarts als patiënt zijn tot de conclusie gekomen dat vertrouwen 

beschaamd is. Meneer heeft andere huisarts in praktijk gekregen. 

Moeder geeft aan dat vervangend huisarts geen aandacht had voor hulpvraag over 

kind. Eigen huisarts heeft contact opgenomen met mevrouw. Klachtenfunctionaris 

en eigen huisarts hebben met vervangend huisarts gesproken. 

Uitzendkracht assistente heeft kind behandeld in behandelkamer. Communicatie 

naar moeder is niet duidelijk geweest. Klachtenfunctionaris heeft excuses 

aangeboden aan moeder. Er zijn in assistente team afspraken gemaakt over inzet 

uitzendkrachten.

Accreditatie 2018 conclusie rapport

Ondanks het onrustige jaar en de extreem grote zorgvraag is het team erin geslaagd 

de kwaliteit hoog te houden en zijn er wederom geen afwijkingen geconstateerd. Een 

compliment waard! Als er iets meer druk van de ketel is dan is het interessant om na 

te gaan welke winst er nog gevonden kan worden in het efficiënter werker met name 

in de zorg ondersteunende processen. Het team wat er nu zit heeft zeker de potentie 

om dit kritisch te bekijken. 

Er zijn geen afwijkingen of opmerkingen gemaakt, wel 4 waarnemingen:

1: Beleidsplan en jaarverslag: het A3 is een kort overzichtelijk document wat we 

praktisch is als beleidsdocument maar voldoet niet aan de eisen die het NPA stelt aan 

een beleidsplan. De ontbrekende elementen worden wel volledig beschreven in het 

jaarverslag, hiermee wordt goed voldaan aan de norm

2. Veilig incident melding: Vimmeldingen worden in een schriftje wat op tafel ligt 

genoteerd, werkt het beste in deze praktijk, is gebleken. Daarnaast zijn er de dag 

afsluitingen met de tips en tricks van de dag. Aandachtpunt is regelmatig VIM onder 

de aandacht brengen, zodat het ook genoteerd en later besproken wordt.

3. Infectiepreventie: volledige sterilisatie proces is uitgebreid besproken volgens de 

nieuwe richtlijn. Sommige stappen kunnen vereenvoudigd worden. Het geheel voldoet 

aan de richtlijn. Aandachtspunt het schoonmaaksponsje. Hier is een werkafspraak dat 

dit wekelijks wordt vervangen.

4. Patiëntervaringen: enquête formulieren voor de nieuwe huisarts zullen na 6 

maanden afgenomen moeten worden. Wordt opgepakt.

VIM (Veilig Incident Melding)

De laatste week van juni vond een VIM-week plaats en werden in 

totaal 17 meldingen geregistreerd. De rest van het jaar werd er na 

ieder incident afzonderlijk een melding gemaakt en kwamen we uit 

op een aantal van 21 meldingen in 2018.

Veel meldingen waren het gevolg van te gehaast en daardoor 

onzorgvuldig handelen, waardoor bijvoorbeeld voorraden niet op 

tijd waren aangevuld (en de dokters mis grepen). Ook werden er 

vergissingen gemaakt met het maken van afspraken waardoor 

patiënten voor niets of op het verkeerde moment kwamen. 

Regelmatig kwam verbale agressie aan de balie of telefoon voor 

en moesten (veelal) de assistentes alle zeilen bijzetten om de 

patiënt te stoppen in zijn/haar gedrag.

In de communicatie met de apotheek ging regelmatig iets mis, 

waarbij opgemerkt moet worden dat onderbezetting bij de 

apotheek hierbij vaak een rol speelde (maar niet alleen).

Verbeterpunten

Bij elke individuele melding werd door de commissie gekeken 

welke verbetermogelijkheid paste. Het betrachten van meer 

zorgvuldigheid was en is een doorlopend proces en blijft van tijd tot 

tijd de aandacht behoeven. Ook werden nieuwe werkafspraken 

gemaakt wat betreft communicatie onderling en met de apotheek. 

Het protocol mondelinge werkafspraken werd geactualiseerd.

Het belangrijkste was echter om een zodanig werkklimaat te 

creëren, dan wel te handhaven, dat de drempel om te melden 

blijvend laag is en de medewerkers elkaar kunnen en durven aan 

te spreken op fouten en onvolkomenheden. In dat kader werd in 

september 2018 een training feedback geven en ontvangen 

aangeboden waaraan het gehele team heeft deel genomen. Wat 

betreft de meldingsbereidheid heeft dat zijn vruchten afgeworpen.



Realisatie 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. -> In september 2018 hebben alle medewerkers deze training gevolgd

Implementatie van de nieuwe functie praktijkmanager en verandering van taken/rollen van de diverse werknemers.-> praktijkmanager is gestart. 

Taken/rollen andere werknemers zijn afspraken over gemaakt.

Productiecijfers zullen ieder kwartaal worden geanalyseerd en er zal gestuurd worden op spreekuur efficiëntie en declareren conform 

afspraken. -> Er is een training declareren gegeven, de productiecijfers zijn elk kwartaal besproken.

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 Achterstandswijken en heeft als doel kwaliteit van zorg en gezondheid van 

gezondheidsmedewerkers 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 -> De 

financiering om Krachtige Basiszorg in de praktijk te implementeren hebben we niet gekregen. Wel worden stappen gezet om de plannen zoals 

voorgenomen uit te voeren.

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

projecten zijn voortgezet en op een aantal punten verbeterd.

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. -> er is een start gemaakt in het 

maken van samenwerkingsafspraken er zijn een structureel overleggen gepland

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 -> plan is meegenomen naar 2019

Doelen 2019
- Nieuwe indeling van de spreekuren introduceren en experimenteren. Meer dubbele consulten, meer werken met e-consulten.

- Introduceren van een avondspreekuur van huisartsen en POHGGZ.

- Minimaliseren management uren en zeer kritisch kijken naar waarneming huisartsen.

- Implementeren (nieuw) scholingsbeleid. Scholingsoverzicht- en plan maken, uitvoeren, motiveren en faciliteren van 

medewerkers.

- Implementeren van nieuw functionerings-- en beoordelingssystematiek.

- Actief werken aan taakherschikking door efficiënter gebruik te maken van (kwaliteiten van) praktijkondersteuners en 

assistentes. 

- Uitvoeren van een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), opstellen van verbeterplan en borging van beleid t.a.v. veiligheid.

- Website actualiseren. Flyeren bij nieuwe (studenten)complexen.

- Verbouwen en herinrichten van het gezondheidscentrum

- Consequent per maand en per kwartaal volgen en uitvoeren van de kwaliteitsjaarcyclus (kwjc) t.b.v. de kwaliteit van zorg.

- Extra inzet in opleiden stagiaires en daartoe een plan maken.
- Gehele praktijk scholen in het 4-D model. Experimenteren met 4D model in iedereen werkt met 4D model.


