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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 Dhr. F. Fickweiler

Mevr. F. de Boer Mevr. C. Nolten (in opleiding)

Onze medewerkers

Eind februari 2019 heeft coördinerend huisarts C. 

Könemann afscheid genomen van de praktijk. Het 

heeft enige tijd geduurd voordat deze vacature 

kon worden vervuld. Per half september 2019 is 

huisarts F. de Boer in de praktijk komen werken; 

in eerste instantie als vaste waarnemer met de 

intentie per 1 januari 2020 in vaste (loon)dienst te 

komen. Twee andere huisartsen waren in 2019 

met zwangerschap/bevallingsverlof. Er is dit jaar 

daarom veel met waarneming gewerkt. 

De formatie van de huisartsen is met een halve 

dag per week (0,1fte) verminderd omdat de 

coördinerende taken die eerder bij een van de 

huisartsen lag, grotendeels is overgenomen door 

de praktijkmanager. 

Het team assistentes is in omvang en in 

samenstelling hetzelfde gebleven. De formatie 

POH-S is iets uitgebreid. Een van deze 

praktijkondersteuners heeft in het kader van 

taakherschikking de functie van 

praktijkverpleegkundige aanvaard en een nieuwe 

praktijkondersteuner somatiek is per 1 oktober 

2019 aangenomen.

Aantal 

2016

Aantal     

2017

Aantal 

2018

Aantal 

2019

Aantal per 

1000 

patiënten 

2019

Nivel

referentie 

per 1000 

patiënten

Huisartsen en assistentes

Consult 10357 9502 8622 9173 1778 2075

Consult > 20 min 3276 5385 4330 4436 859 709

Visite 316 269 199 222 43 94

Visite >20 min 192 249 430 317 61 77

Telefonisch consult 7499 9685 10191 9202 1783 1286

Email consult 116 319 182 194 37 45

Chirurgie 102 101 143 115 22

Cyriax injectie 15 35 29 29 6

IUD 49 71 67 72 13

Teledermatologie 4 8 6 8

Spirometrie 127 142 146 153

Ggz consulten

Consult POH GGZ 13 15 34 6

Consult >20 min 869 1228 984 1055 204

Telefonische  consult/email 490 513 499 697/94 153

Visite > 20 min 45 55 63 72 13

Productie aantallen huisartsen, poh GGZ en assistentes



Verleende zorg in 2019 in cijfers

“

aantal patiënten met chronische ziektebeelden

1-1-2015 1-1-2016 31-12-2017 31-12-
2018

31-12-
2019

Diabetes Mellitus Type 1 
T90.1

16 17 23 26

Diabetes mellitus Type 2 
T90.2

286 298 294 316 318

CVRM primair K86 340 338 321 324 316

CVRM secundair K87 252 292 316 307 292

COPD R95 89 85 81 80 76

Astma R96 255 284 437 283 280

Angst P01 175 184 223 239 222

Depressie P76 179 180 199 197 194

Slapeloosheid P06 235 230 213 204 228

Lage rugpijn L03 417 364 326 319 302

Arthrose L84 6 8 10 10 6

Osteoporose L95 43 56 53 57 57
Overgewicht T83 85 16 16 17

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.

Ingeschreven patiënten verdeeld op leeftijd per 31-12-2019

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 tov 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

Rood = Utrecht

Paars = Oud Hoograven/Tolsteeg

Bruin = Nieuw Hoogarven/Bokkenbuurt

http://www.volksgezondheidsmonitor.nl/


Verandertrajectt SGU  

In 2017/2018 SGU-breed gestart en in 2019 grotendeels geïmplementeerd. Taakherschikking is voor Hoograven een belangrijk onderdeel. Doel is: de juiste 

patiënt op de juiste plek. Door beter en efficiënter gebruik te maken van de verschillende disciplines binnen het centrum, kan de werkdruk van de artsen 

worden verminderd, neemt het werkplezier van de medewerkers toe en leidt dit tot meer tevredenheid bij de patiënt. Belangrijke stap hierin is de 

functiewisseling van G. Vollebregt van POH-diabetes naar praktijkverpleegkundige met aandachtsgebied ouderenzorg. Zij is breed inzetbaar; ondersteunt en 

adviseert de artsen en assistentes en onderhoudt de contacten met familieleden en de thuiszorg. Andere koerswijziging binnen dit thema betreft de GGZ; de 

praktijkondersteuners GGZ  komen direct na triage in beeld bij psychische problemen, zonder dat patiënten met ggz-problematiek vooraf perse vooraf door de 

huisarts zijn gezien. Uiteraard blijft de huisarts betrokken en eindverantwoordelijk. Ook in crisissituaties bij psychiatrische patiënten kan de POH-GGZ de 

huisarts ondersteunen en adviseren t.a.v. verdere zorgverlening.

CareAbout 

In het tweede kwartaal van 2019 is een samenwerkingsverband aangegaan met CareAbout, een (jonge) Utrechtse organisatie die tijdelijke en structurele 

ondersteuning biedt aan huisartsenpraktijken. Voor Hoograven betekent dat een drieledig pakket: 1. VOIP telefonie, 2. Triage op afstand en 3. Tijdelijke inzet 

van een doktersassistente op locatie. Met name onderdeel 2, triage op afstand, is nieuw voor Hoograven en geeft aanvankelijk wat “kinderziektes”. Ondanks 

alle goede intenties van beide partijen blijkt het lastig om een goede afstemming te vinden wat betreft de gangbare afspraken en planning in de praktijk.

OZO-Verbindzorg

is na enkele introductiebijeenkomsten in de praktijk Hoograven geïmplementeerd. Het betreft een digitaal communicatieplatform rondom (en liefst met) de 

patiënt waarin zowel zorgverleners als familieleden rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren. Het wordt veelal ingezet ten behoeve van kwetsbare 

ouderen. Deze communicatie methodiek waarin de zorgverleners met elkaar kunnen communiceren waar de patiënt bij betrokken is, wordt in alle wijken van de 

stad geïmplementeerd. Na de pilot van Calculus waarmee wij het jaar hiervoor hebben gewerkt is stadsbreed de keuze gemaakt voor OZO.

Geïntegreerde Leefstijl Interventie (GLI)

is een landelijk project waarbij patiënten met een aantal risicofactoren (o.a. overgewicht, beginnende diabetes) een geïntegreerd pakket krijgen aangeboden 

waarbij fysiotherapie, een diëtiste, huisarts en praktijkondersteuning is betrokken. Door de deelnemers in een groep bijeen te brengen en langere tijd te 

begeleiden bij de leefstijlverandering is het effectiever en beter geborgd. Het project in Utrecht Zuid is volgens de Slimmer methodiek. De voorbereidingen 

worden in 2019 getroffen;  in het eerste kwartaal van 2020 starten de intakes en de begeleidingen.

Welzijn op recept 

is een project dat na enkele succesvolle pilots elders in Utrecht nu ook in Hoograven is geïmplementeerd. Door het uitschrijven van een recept door huisarts of 

praktijkondersteuner, digitaal en/of op papier, wordt de patiënt in contact gebracht met de sociaal makelaar of beweegmakelaar in de wijk. Deze zoekt 

vervolgens bijpassende activiteiten in de wijk. Het doel is om mensen te stimuleren meer te bewegen (en gezonder te leven), uit hun sociaal isolement te halen 

en hun kwaliteiten te onderzoeken en te benutten. Hierdoor gaan de mensen weer een doel in hun leven krijgen wat de gezondheid ten goede komt.

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 2019



Kwaliteitsbeleid

Klachten

Er zijn 2 officiële klachten ingediend, beide betreffende huisartsen, 

Een waarneemarts heeft volgens patiënt een verkeerde diagnose gesteld. De 

patiënt is uitgenodigd voor een gesprek met de betreffende huisarts en de klacht is 

besproken.

Een patiënt heeft in relatief korte periode 4 verschillende huisartsen gehad. De 

klachtenfunctionaris heeft een gesprek gehad met deze patient. De problemen in 

het team (vacature en zwangerschapsverlof) waren hier de oorzaak van. Met name 

voor patiënten met psychische problemen geeft dit veel onrust. De patiënt is 

ingeschreven bij een andere vaste huisarts en er is afgesproken dat hij alleen bij 

deze arts op consult komt.

Accreditatie. 

Eind 2018/begin 2019 is SGU-breed gekozen voor een andere vorm van 

praktijkaccreditering. De jaarlijkse audit en accreditatie vanuit de NPA wordt 

vervangen door 3-jaarlijkse NHG-Praktijkaccreditering met thematische ontwikkeling. 

Hoograven heeft gekozen voor het thema Spoedzorg.  In oktober is er onder leiding 

van een auditor vanuit de NPA met alle aanwezige disciplines a.d.h.v. casuïstiek en 

een quiz geïnventariseerd in hoeverre de praktijk is toegerust op alle facetten van 

Spoedzorg in de huisartsenpraktijk. Het resultaat viel niet tegen; veel zaken bleken al 

in protocollen te zijn verwerkt en als zodanig uitgewerkt. Aandacht behoefde onder 

andere alle mondelinge afspraken omtrent spoedzorg; deze dienden op een logische 

en overzichtelijke digitale plek te worden vastgelegd. Over een jaar, najaar 2020, zal 

de ontwikkeling opnieuw worden geëvalueerd. 

Kwaliteitsjaarcyclus.

Deze cyclus, waarbij alle protocollen en werkafspraken van de praktijk periodiek 

worden geëvalueerd en gereviseerd, behoeft blijvend aandacht. De 

kwaliteitsmedewerker van de SGU  heeft hierin een sturende functie, monitort dit 

proces maandelijks en stimuleert de betreffende medewerkers hierin 

verantwoordelijkheid te nemen. Het risico om deze taken sluitpost van alle 

werkzaamheden te maken ligt voortdurend op de loer.  Eind 2019 heeft de 

kwaliteitsmedewerker haar taken overgedragen aan de praktijkmanager omdat zij haar 

werkzaamheden grotendeels naar elders heeft verlegd. Gezocht zal worden naar een 

medewerker binnen de praktijk met ervaring en affiniteit op het gebied van kwaliteit.

Huisartsenmonitor.

Gekozen is door de SGU om de kwaliteitsjaarcyclus op termijn te vervangen door de 

Huisartsenmonitor omdat deze gebruiksvriendelijker is en meer functionaliteiten 

omvat. Deze moet echter eerst worden “gevuld” voordat gebruik en toepassing 

mogelijk is.

VIM (Veilig Incident Melding)

Er is druk “gevimd” in GC Hoograven in 2019. Dat heeft een positieve 

kant; de meldingsbereidheid is (wederom) groot gebleken en het belang 

van het melden van incidenten, klein of groot, werd ingezien. 

De keerzijde was dat de omstandigheden in de praktijk gedurende een 

periode dermate ongunstig waren dat er relatief veel te melden viel. Daar 

waren verschillende oorzaken voor aan te wijzen.

De bezetting bij zowel de vaste artsen als het team assistentes was 

niet op orde door vacature vaste huisarts, zwangerschapsverlof en zieke 

assistentes. De continuïteit van zorg dreigde daardoor soms in het geding 

te komen. Meldingen gingen in deze periode (globaal van april tot en met 

september) veelal over communicatie, zowel tussen (inval)assistentes en 

artsen als tussen (inval)assistentes en patiënten.  Werkafspraken en 

protocollen waren onvoldoende bekend en/of werden nageleefd waardoor 

gemakkelijk misverstanden ontstonden.  Bij verreweg de meeste 

meldingen kon met het formuleren van verbeterpunten worden volstaan. In 

een enkel geval werd een aparte evaluatie van het incident belegd.

Mede ingegeven door bovengenoemde problemen, maar zeker ook om 

een nieuwe vorm van dienstverlening uit te proberen, werd in juni gestart 

met de samenwerking met CareAbout, nieuwe organisatie in Utrecht die 

onder meer assistentes (triage) op afstand aanbiedt. De afstemming op de 

werkwijze en werkafspraken in onze praktijk verliep aanvankelijk niet altijd 

soepel; er was veel overleg nodig om een en ander te stroomlijnen. 

Wederom bleken communicatie en werkafspraken het zwakke punt. Een 

apart schrift voor meldingen werd aangelegd en gebruikt om 

verbeterpunten vast te leggen. Gaandeweg verbeterde dit, maar behoeft 

nog steeds aandacht. 

De samenwerking met de apotheek verliep vaak wat stroef. Op 

verschillende niveaus werd dit punt aan de orde gesteld.

Elke drie maanden kwam de commissie bij elkaar om de meldingen door 

te nemen. Uit het voorgaande jaar was gebleken dat het VIM schriftje in de 

koffiekamer het beste uitnodigt tot het registreren van meldingen. Daarom 

werd dat ook dit jaar gehandhaafd. Tijdens de bijeenkomsten van de VIM 

commissie werden alle meldingen in de betreffende periode besproken en 

verbeterpunten vastgesteld. De meldingen werden toegevoegd in een 

digitaal document, voor alle medewerkers toegankelijk. Tevens werden 

bijzonderheden en trends hieruit in verschillende overlegmomenten 

gedeeld.

Het laatste kwartaal van 2019 is het aantal VIM meldingen aanzienlijk 

afgenomen. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de rust en continuïteit 

van zorg in de praktijk geleidelijk is teruggekeerd.



Realisatie doelen 2019
Nieuwe indeling van spreekuren introduceren en experimenteren. Meer dubbele consulten, werken met e-consulten: begin 2019 geïntroduceerd, 

echter door onderbezetting bij de artsen weer losgelaten. In het vierde kwartaal, wanneer het team artsen weer compleet is,  weer opnieuw ingevoerd. 

Introduceren avondspreekuur van huisartsen en POH’s: vanaf februari 2019 is er wekelijks een avondspreekuur van huisarts en een POH.

Minimaliseren management uren en kritisch kijken naar waarneming huisartsen: de management taken van de coördinerend huisarts zijn na het vertrek 

van C. Konemann ondergebracht bij de praktijkmanager.  Het aantal management uren blijft daarmee staan op 20 uur per week.

Implementeren nieuw functionerings- en beoordelingssystematiek: alle medewerkers hebben jaarlijks een functioneringsgesprek. Er hebben geen 

beoordelingsgesprekken plaatsgevonden.

Taakherschikking door efficiënter gebruik van kwaliteiten van  praktijkondersteuners: Hard aan gewerkt en goed gelukt. Resultaten geboekt op het 

gebied van de ouderenzorg, GGZ en wondzorg (zie ook verandertraject).

Opstellen en uitvoeren van een RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie): dit is door andere prioriteiten nog niet van de grond gekomen en doorgeschoven 

naarm2020. 

Website actualiseren en flyeren bij nieuwe studentencomplexen: de website is geregeld geactualiseerd. Er is bij verschillende studentencomplexen in 

de nabijheid van het centrum geflyerd, met succes. Er volgden diverse inschrijvingen. 

Verbouwen en herinrichten van het gezondheidscentrum: ondanks diverse overleggen hierover met Portaal is het niet gelukt een besluit dan wel 

overeenstemming hierover te verkrijgen. De indruk bestaat dat dit project voor Portaal geen urgentie heeft waardoor het proces stelselmatig vertraging 

oploopt. Gezocht zal worden naar alternatieven.

Consequent volgen en uitvoeren van kwaliteitsjaarcyclus: gebeurde geregeld, niet altijd consequent. Er is sprake van een overgangsfase; er wordt 

overgestapt naar een ander kwaliteit bewakingssysteem; de Huisartsenmonitor. De jaarlijkse accreditatie , voor het laatst plaatsgevonden in 2018, wordt 

voortaan eens per drie jaar gedaan. In 2019 vond de eerste themabespreking plaats; Spoedzorg. Geconstateerd kon worden dat ons centrum al 

grotendeels voldeed aan de gangbare criteria rondom de organisatie van spoedzorg in de huisartsenpraktijk.

Extra inzet in opleiding stagiaires: i.v.m. ziekte en onderbezetting van de assistentes is gekozen voor geen extra stageplaatsen. De huidige assistente 

i.o. vordert met haar opleiding en functioneert goed. 

Gehele praktijk scholen in werken met het 4-D model: een groot deel van de praktijk werd geschoold. De praktijk bleek echter weerbarstig; er werd 

veelal gewerkt in de geest van het 4-D model; een consequente uitvoering vroeg meer tijd en discipline dan in een periode van krapte en veel waarneming 

kon worden waargemaakt.

Doelen 2020
• Herinvoeren nieuwe indeling spreekuren huisartsen; meer dubbele consulten en werken met e-consulten.

• Minimaliseren en reguleren inzet waarneming bij huisartsen.

• Versterking van de samenwerking met ketenpartners binnen de wijk.

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

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

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

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

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


