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Huisartsen discipline gezondheidscentrum Lunetten in 2015

Huisartsen Centrumassistentes POH Somatiek POH GGZ

Mevr. A.M. Sprengers

(coördinerend huisarts)

Mevr. D. Overeem 

(hoofdassistente)

Mevr. I. van Voorthuizen

(VS ouderenzorg)

Mevr. J. Machielsen

(VS chron. psychiatrie)

Mevr. S. Kalmijn Mevr. M. Zaal Mevr. M. Hulshof Mevr. T. Schilperoort

Mevr. M. Horsman Mevr. R. Verdoold Mevr. C. Stoker Mevr. C. Diepenveen

Mevr. M. Boelens Mevr. C. Diepeveen Mevr. E. Vos 

Mevr. C. Wilkens Mevr. Y. Roest

Mevr. I. Kleijn Mevr. E. van der Steeg

Mevr. K. Kilic

Mevr. J. van den Berg

Mevr . Boelens is geregistreerd EKC (erkend kwaliteitsconsulent). Jaarlijks. Mevr. Sprengers en 

mevr. Kleijn leiden jaarlijks een AIOS op. Mevr. Vos is kwaliteitsfunctionaris SGU, ondersteunt de 

huisartsendiscipline met de jaarlijkse NPA accreditatie. In september heeft mevr. Diepenveen haar 

opleiding tot POH GGZ .

Onze patiënten
Eind 2015 waren er 8969 patiënten op naam ingeschreven. 

Halverwege het jaar heeft huisarts Kalmijn haar ontslag genomen. 

Deze vacature zal medio 2016 ingevuld worden, tot die tijd is haar 

patiëntengroep gezien door de andere vaste huisartsen en de 

ingezette waarneemartsen.

Er zijn 44 geborene ingeschreven en er overleden 31 patiënten. 

Leeftijd Totaal

0-4 497

5-14 930

15-24 1238

25-44 3197

45-64 2352

65-75 477

>75 267

totaal 8958

Bijzondere groepen

In Lunetten zijn verschillende woonvormen met begeleid wonen

Chronische psychiatrie is een doelgroep in Lunetten die veel aandacht vraag. 

Eind 2015 is de EPA proeftuin gestart in Lunetten. Patiënten met ernstige 

psychiatrische aandoeningen (EPA) zoveel mogelijk hulp bieden vanuit de 

wijk. Hiertoe wordt een netwerk georganiseerd met o.a. huisartsenzorg, 

welzijn, Altrecht, Lister. 

.

POH GGZ

Specifieke spreekuren zijn gestart voor medicatie controle van patiënten met schizofrenie en/of 

een doorgemaakte psychose en patiënten met ADHD die niet meer onder controle staan van de 

specialist. 

In 2015 is BigMove gestart; een multidisciplinair programma voor patiënten met psychische 

klachten en lichamelijke klachten. 

Ouderen

Polyfarmacie bij 75+’ers met meer dan 5 medicijnen is uitgevoerd door 

Verpleegkundig specialist, apotheek en huisarts (in opleiding voor 

kaderhuisarts Ouderenzorg). Project wordt vervolgd in 2016.

Ouderen worden gescreend op kwetsbaarheid  a.d.h.v. de frailty score 

(kwetsbaarheidsbepaling) en case-finding.

Verleende zorg in 2015

GGZ- consulten Aantal 2015 Aantal per 1000 

patiënten

Nivel (2014) per 1000 

patiënten

Consulten 28 3

Consult> 20 min 1454 162 89

Tel/email consult 894 100 9

Visite 7 1

Visite >20 min 211 24 2,5

Aantal 2015 Per 1000 patiënten Nivel (2014) referentie per 

1000 patiënten

Consulten 16350 1825 2127

Consult >20 min 6055 676 493

Visite 439 49 115

Visite >20 min 343 38 80

Telefonisch consult 8710 972 1059

Email consult 405 45 17

Chirurgie 167 19 31

Cyriax injectie 69 8 22

IUD 52 6 7

teledermatologie 20 2

spirometrie 199 22

COPD

In 2015 is nog geen 

ketenzorgcontract afgesloten, maar 

de zorg is wel ingericht alsof er een 

ketencontract is. De longarts heeft  

de praktijk 1 maal geconsulteerd in 

2015 voor casuïstiek  bespreking. Er 

is met succes een verbeterplan 

uitgevoerd om elke COPD patiënt 

minimaal 1x per jaar een spirometrie 

af te nemen. Multidisciplinaire 

samenwerking met diëtiste, 

fysiotherapie rondom COPD zorg 

heeft verder vorm gekregen. De 

POH S heeft training gevolgd hoe 

zelfmanagement patiënt stimuleren.

Diabetes Mellitus

Ketenzorgcontract met Zilveren Kruis, de 

patiënten zijn goed in beeld en prestatie 

indicatoren zijn behaald. 89% van de DM 

patiënten heeft hoofdbehandelaar huisarts.

Een optimale registratie in Promedico zorgt 

voor goed inzicht in de diabetes problematiek. 

Er is een verbeterplan ingezet voor het 

verbeteren van bloedsuikerwaarden.

De internist heeft praktijk 2 maal 

geconsulteerd.

In november is er een goed bezochte en 

gewaardeerde multidisciplinaire groepsinfo 

avond voor de diabetes patiënten 

georganiseerd. Een samenwerking van poh-s, 

diëtiste, fysiotherapie en apotheek.

Wijkgerichte 

projecten/spreekuren 

Slimfit (multidisciplinair 

overgewicht programma),

vrouwenspreekuur voor 

anticonceptie, soa’s en 

incontinentie



Ziektebeelden 

met registratie in 2015

ICPC Aantal 

patiënten

Diabetes type 1 T90.1 36

Diabetes type 2 T90.2 337

Hypertensie K86 600

Hypertensie secundair K87 231

COPD R95 125

Astma R96 477

Angst P01 349

Depressie P76 405

Slapeloosheid P06 449

Lage rugpijn L03 537

Artrose L84 11

Osteoporose L95 86

Overgewicht T83 123

Kwaliteitsbeleid

Online diensten

In oktober 2014 is overgegaan op patiënten portaal, 24/7 

kunnen ingeschreven patiënten rechtstreeks inloggen in 

deel van patiëntendossier in huisartsen systeem om een 

afspraak te maken in agenda huisarts, chronische 

medicatie te herhalen of per email een vraag te stellen 

aan de huisarts.

Accreditatie

De NPA patiënten enquêtes hebben een aantal verbeterpunten en 

daarmee nieuwe actiepunten opgeleverd. Huisartsen zijn 

beoordeeld, ruim voldoende. 

Er is een jaarkalender gemaakt voor de borging van het 

kwaliteitssysteem en het up to date houden van alle protocollen en 

werkafspraken.

Ziektebeelden

Overzicht van (chronische) ziektebeelden met 
multidisciplinaire zorgprogramma’s

Verwijzingen door huisartsen 

naar 2de lijn in 2015

aantal 

patienten

Totaal 406

KNO 55

Dermatologie 38

Orthopedie 36

Psychiatrie 30

Gynaecoloog 25

Heelkunde 23

Kindergeneeskunde 19

neurologie 17

Urologie 19

Interne geneeskunde 11

Cardioloog 10

Scholing en opleiding

De huisartsen, assistentes en poh’s hebben de scholing gevolgd volgens de eisen van 

de beroepsgroep. Huisarts Anne Marie Sprengers volgt de kaderopleiding Ouderen. 

De POH-S Ineke van Voorthuizen heeft in 2015 de opleiding Verpleegkundig Specialist 

Chronische zorg afgerond. De assistentes hebben gezamenlijk een triagecursus 

gevolgd.

Er is een eerstejaars Aios begeleid door de huisartsen Ilona Kleijn en Anne Marie 

Sprengers.

Klachten

Er zijn in 2015 4 officiële klachtenformulieren ingevuld door patiënten. De aard van 

de klachten was erg uiteenlopend, bejegening aan balie, vergoeding medicatie, niet 

op de hoogte vertrek huisarts. Met alle patiënten is contact opgenomen en is de 

klacht besproken. Intern zijn er verbeterafspraken gemaakt.

Veilig incidentmelding

Er is binnen de huisartsendiscipline een vaste procedure voor Veilig Incident Melden 

(VIM). 4 keer per jaar bekijkt de commissie bestaande uit huisarts, poh en assistente 

de meldingen en, bespreken ze en daar waar wordt een vervolg aan gegeven. Er 

waren 38 VIM registraties in 2015

Op de risicosschaal (1-10) scoorde 1 melding een 10. Het betrof dosering vloeistof 

medicatie bij injectie kind. Voorval is besproken met huisartsen en apotheek. Protocol 

is aangepast.

De andere meldingen betroffen: registratie afspraken foutief of niet in agenda. Is 

besproken in assistente team.

Afhandeling van urine controles, het protocol is verbeterd en besproken in team.

Urgentie hulpvraag niet goed ingeschat. De assistentes hebben een triage cursus 

gevolgd bij het NHG. 

Samenwerking Frank Nieuwesteeg

De samenwerking met huisarts solist in Lunetten Frank Nieuwesteeg is in 2015 geformaliseerd. Dit heeft geleid tot een hele nauwe samenwerking binnen alle functies van de huisartsendiscipline. Huisartsen o.a. samen FTO en 

waarnemen bij afwezigheid. De POH’s zien in het gezondheidscentrum de patiënten van Nieuwesteeg met de chronische ziekten, COPD, Hypertensie met orgaanschade. 

De assistentes vervangen regelmatig de vaste assistente van Frank. 

De website van praktijk Nieuwesteeg is vernieuwd heeft nu dezelfde opbouw als die van de SGU. 

Aan het eind van het jaar heeft de evaluatie een verbeterplan opgeleverd waarin alle afspraken duidelijk zijn vast gelegd. 

Doelen 2016 en Actieplan
Jaarlijkse NHG accreditatie halen

-> Kwaliteitscyclus

Optimaliseren samenwerking binnen de wijk, het gezondheidscentrum en binnen het samenwerkingsverband UZES, met aandacht voor tijdinspanning vs opbrengsten

-> multidisciplinaire overleggen vlgs jaarschema

Stabiliseren personele bezetting, op orde brengen formatie huisartsen en doktersassistenten

-> op orde brengen formatie

Kwaliteitsplannen en ketenzorgprogramma’s borgen en uitvoeren 
-> Kwaliteitsplan ketenzorg borgen en uitvoeren

Medewerkerstevredenheid vergroten -> Aandacht voor elkaar- sterk en stabiel team met gezonde werkdruk

Streven naar behalen begrote omzet huisartsenpraktijk Lunetten -> Inzage en controle kosten vs. productie

Borgen en zo nodig vergroten patiënttevredenheid ->Aandacht voor balans tussen belangen van patiënten en belangen van medewerkers





Apothekers Apothekers assistente Apotheek administratie

Mevr. H.R. Schuckman S. Abarkan M.C. Rottier

Mevr. M.J.J. Vos S.N. Abdoelkarim C.H. Stenus
C.A. Godinez

P.J. van Impelen

K.J.M. Kerkhof
L. van der Mark

Z. Nyirangiruwonsanga

G. Urker

M. Vastenhout

N.E. Vuuren

FTO’s in 2015

Er hebben 4 FTO’s plaatsgevonden in 2015 voor de apothekers, de huisartsen en de POH’s. Over de volgende 

onderwerpen zijn afspraken gemaakt: ADHD bij kinderen, stoppen met benzodiazepines, antipsychotica, hypertensie 

bij ouderen. Huisarts Marion Boelens heeft in 2015 het EKC stokje overgenomen van huisarts Frank Nieuwesteeg.

Verbeterplan 2016

Bedrijfskunde cursus beherend apotheker bij Nyenrode

Meer wekelijkse baxters inzetten bij die klanten groepen die hier voor 
open staan.

Inzetten van herhaalprofielen i.s.m. de huisartsen om werkdruk te 
temperen bij beide afdelingen.

Klanttevredenheid vergroten op diverse manieren

Overgang van AIS  Aposys naar Mira® 

in mei 2015 gerealiseerd. De database was goed overgezet qua adresgegevens CI, IT en 

memoblokken, maar alle oude uitgeschreven patiënten waren weer actief gemaakt en dossiers 

lieten nog medicatieregels zien die al zeer lang niet herhaald waren. Het personeel is voor de 

overgang nogmaals bijgeschoold voor het werken met dit programma. De aanloop problemen 

leverden de eerste weken lange wachttijden op waardoor wij genoodzaakt waren extra 

uitzendkrachten in te zetten om zo alle werkprocedures weer onder controle te krijgen.

Track and trace

Medio September 2015 geïmplementeerd. Het heeft meer rust bij ons publiek 

gegeven dat er nu e-mailberichten verstuurd worden waarin staat dat of de bestelling 

complete is of dat er nog een e-mail volgt als de bestelling compleet is. Men weet dus 

nu in veel gevallen dat men niet voor niets zit te wachten. Een bijkomend voordeel 

voor ons is dat er nu e-mailadressen worden nagevraagd en gecontroleerd op 

juistheid en dat er minder medicatie niet afgehaald in de kasten blijft liggen. Dit 

aangezien er automatisch na 5 dagen een herinneringsbericht wordt verstuurd. 

Klanttevredenheid is daardoor toegenomen.

Behouden van KHZ certificaat in 2015.

Multi-medicatie gesprekken 

afstemming met de huisartsen en de poh-er over de te volgen procedure. De verwerkingsmogelijkheden 

binnen wecare® zijn wel wat verbetert, maar kunnen nog beter. De eis van de inspectie van 

volksgezondheid voor 2015 is minimaal 20 MMC Eind 2015 waren er 23 dossiers afgesloten en waren er 

nog 9 in behandeling. 

Medisch Farmaceutische Beslisregels

zijn volgens afspraak met de diverse zorgverzekeraars verwerkt binnen Wecare®. 

COPD ->Inhalatie instructie en longcheck

Incontinentie -> advisering bij start / bewaking gebruikshoeveelheid / jaarlijks Tena consult 

spreekuur (evaluatie)

Verpakte uitgifte ->Baxter medicatie 

Diabetes Mellitus -> Jaarlijk metercontrole / diabetes check / LIM enquete

Kwetsbare ouderen -> >70 jaar en >5 medicijnen en slechte nierfunctie, 23 patienten

multimedicatiecheck uitgevoerd, 9 patienten volgen nog.

MFB’s -> 1190 checks uitgevoerd zoals beschreven in contracten zorgverzekeraars. Deze controle 

checks zijn zeer uiteenlopend o.a. therapietrouw, medicatie stop, start nieuwe medicatie

Checks’s op patientpopulatie -> 533 checks uitgevoerd

LSP aanmeldingen
medio december 2015 haalde de apotheek een score hoger dan 60% hetgeen 
door alle instanties was gevraagd.

LIM enquêtes 

In 2015 heeft niemand zich aangemeld voor de LIM enquêtes.

BAXTEREN

241 klanten maken gebruik van baxters. 





Erik Jan Haan Coordinator afdeling fysiotherapie

Manueel therapeut

Bernd van den Berg Kinderfysiotherapeut

Barry Boom Algemeen fysiotherapeut

Sport gerelateerde klachten

Begeleiden beweeggroepen

Saskia Boomgaard Algemeen fysiotherapeut

Willem Goedhart Algemeen fysiotherapeut

Marjolein Mekel Algemeen fysiotherapeut

Rianne van Arkel Bekkenfysiotherapeut

Nienke Postma Algemeen fysiotherapeut

Kinderfysiotherapeut

Annemiek Wieman Algemeen fysiotherapeut

Dry Needling

COPD

Sportklachten

Wie zijn wij - Fysiotherapie nieuwe programma’s in 2015

Artrose

In oktober 2015 is het UZES beweegprogramma voor artrose succesvol geïmplementeerd. In 

2015 hebben in Lunetten 
4 patiënten succesvol het beweegprogramma doorlopen.

Praktijken

De afdeling fysiotherapie is gevestigd in Lunetten en in Het Zand. 
Een aantal fysiotherapeuten werken op beide locaties.

Naast fysiotherapie is er een afdeling FitLunetten gevestigd in de Musketon.
Alle fysiotherapeuten zijn in loondienst bij de SGU. 

HKZ gecertificeerd en Plus-praktijk

In de loop van 2015 is besloten om geen nieuwe HKZ certificering voor de fysiotherapie aan te 

gaan. Hiertoe is besloten nadat alle verzekeraars, op één na, geen eisen meer stellen t.a.v. een 

HKZ certificering voor de contractering van 2016. Omdat de lasten van een HKZ certificering 

niet opwegen tegen de baten is besloten om geen certificering meer aan te gaan. Er wordt wel 

nog steeds gewerkt volgens de HKZ systematiek.

In 2015 is er besloten om voor het effectiviteitstraject van HCA te gaan. Dit effectiviteitstraject is 

bedoeld voor Plus praktijken welke al 2 keer een plusaudit hebben behaald. Het 

effectiviteitstraject biedt een verdere verbetering van de kwaliteit, doelmatigheid en uniformiteit 

van behandelen. In december 2015 is de audit voor deze certificering met succes doorlopen. 

Hiermee is de afdeling fysiotherapie tot december 2017 Plus gecertificeerd.

Big Move

Eind 2015 – begin 2016 is in Lunetten gestart met een Big Move programma met 10 patiënten. 

Een multidisciplinair beweegprogramma voor patenten met somatisch onverklaarbare 

lichamelijke klachten, de SOLK- patiënten. Fysiotherapeut, poh ggz en psycholoog begeleiden 
deze groep wekelijks gedurende een half jaar.

Successen in 2015
➢ In de top 50 van beste fysiopraktijken in Nederland volgens HCA
➢ 4 masteropleidingen afgerond door onze fysiotherapeuten
➢ 88.000 behandelingen in 5 jaar waarvan 15.000 in 2015
➢ HKZ gecertificeerd 2013 (2015)
➢ HCA+ status in 2011-2013-2015

Patienttevredenheid SGU
2013

Benchmark
2013

SGU
2014

Benchmark
2014

SGU
2015

Benchmark
2015

Aanbevelen bij anderen 40% 60% 30% 62% 44% 66%
Informatie overbehandeling (schaal 1-5)

3,7 3,78 3,66 3,81 3,74 3,94
Bejegening (schaal 1-5)

3,85 3,9 3,73 3,87 3,84 3,9
Participatie en therapietrouw (1-5)

3,44 3,52 3,47 3,6 3,54 3,62
Verwachtingsmanagement behandelproces 
(1-5) 3,32 3,44 3,22 3,46 3,37 3,49

Doelen 2016
Behoud Plus Status -> volgen van effectiviteitstraject

Klanttevredenheid -> CQ index naar hoger niveau brengen

Score medewerkers tevredenheidsonderzoek gelijk of verbeteren t.o.v. scores 2015

In gebruik nemen nieuwe website

Taakverdeling

Uniformiteit creëren over doelmatige zorg en evidenced based handelen.

E-learning klinisch redeneren

Motivational interviewing

Effectiviteitstraject

Het Zand groei 10% in 2016
HOE-> Beweegprogramma Diabetes

Beweegprogramma’s buitenlandse dames

Psychosomatische fysiotherapie aanbieden

Kinderfysiotherapie samenwerken met buro jeugd en gezin

Bekkenbodemfysiotherapie

Zwanger & Fit

Verbeteren naamsbekendheid in de wijk 

(nieuwe website / folder / e-health)

Lunetten groei 2% in 2016
HOE-> Beweegprogramma’s artrose, slimfit en diabetes

Psychosomatische fysiotherapie

Kinderfysiotherapie UZES samenwerkingsprogramma

Kinderen met overgewicht

BIG MOVE, voor patiënten met somatisch onverklaarbare 

lichamelijke klachten (SOLK)

Bekkenfysiotherapie

Zwanger & Fit



Erik de Rooij Manager FitLunetten
Fitnesscoach en trainer

Marnix Burgers Fitnesstrainer sportverzorger

Rolvin Rijkaart Fitnesstrainer Personal trainer

Strahinja Kosavik Fitnesstrainer Judoca

Raymond Giesen Fitnessinstructeur

Wendy Grootscholten Fitnessinstructeur

Laurens Visser Pilates docent

Suzanne Kok Yoga docent

Eline van der Veen Yoga en pilates docent

Anne Wilms HIT / HIIT docent

Diana Sluis fitnessinstructeur sportmassage

Renate Karzijn Fitnessinstructeur (inval) ceasertherapeut

Karlijn Kea Fitnessinstructeur (inval)
Bastiaan Ingenhaag Fitnessinstructeur (inval)

FIT Lunetten preventieprogramma’s

In 2015 is het bewegen op recept ontwikkeld. Alle disciplines binnen de SGU hebben de mogelijkheid om patiënten actief te 

‘verwijzen’ om meer te gaan bewegen. Patiënten hebben dergelijke verwijzing de mogelijkheid om middels een goedkope en 

toegankelijke manier kennis te maken met beweegmogelijkheden in de fitness. Eind 2015 maakten 650 wijkbewoners gebruik van 

FIT-Lunetten

Wie zijn wij - FitLunetten

Openingstijden

maandag t/m 
donderdag van 8.00 – 22.00 uur

vrijdag 8.00 --20.00 uur

zaterdag 9.00 – 13.00 uur

zondag 10.00 – 12.00 uur

Over FitLunetten: Sporten bij FitLunetten kent 10 goede redenen:

• Professionele en persoonlijke fitness begeleiding van gecertificeerde fitness 

trainers en fysiotherapeuten

• Medisch fitness als aansluiting op uw revalidatie traject

• Individuele begeleiding bij de training met een schema op maat (personal training)

• Groepslessen: Yoga, Pilates en High Intensity Training in kleine groepen

• Senioren Fitness

• Multidisciplinaire beweegprogramma's voor patiënten met diabetes, COPD, 

hartfalen of overgewicht

• Massage door Sterk & Soepel 

• Fysiotherapie 

• Kwalitatieve fitness apparatuur van Life-fitness

• Een gemoedelijke sfeer


