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Huisartsen discipline medewerkers
Onze professionals
Mevr. C. Menger heeft als specialisme reizigersspreekuur, 

samen met assistente M. Drost.

Mevr. M. Horsman is gespecialiseerd in dermatoscopie, 

zo nodig met teleconsultatie met dermatoloog. Tevens in 

2020 lid van Crisisteam Utrecht Stad, ivm Corona oa. 

verantwoordelijk voor uitvoering Huisarts Rampen 

Opvangplan (HAROP), centraal luchtwegspreekuur HUS.

Mevr. M. Boelens is geregistreerd EKC (erkend 

kwaliteitsconsulent) en kaderhuisarts Urogynaecologie, 

tevens in opleiding tot echografist. 

Mevr. A. Sprengers en mevr. Kleijn leiden jaarlijks een 

AIOS op. 

Mevr. A. Sprengers is kaderhuisarts Ouderen, haar 

expertise op dit vlak wordt ingezet bij het stadsbrede

Ouderenprogramma.

Mevr. C. Wilkens is voorzitter van de PATZ groep, 

focusgroep voor palliatieve zorg, lid COPD werkgroep.

Mevr. J Machielsen is als VS GGZ betrokken bij GGZ in 

de wijk Lunetten, voorzitter OR.

Mevr. E. Vos is kwaliteitsfunctionaris, ondersteunt de 

huisartsendiscipline met de jaarlijkse NPA accreditatie.

Mevr. P. van Bemmelen is verpleegkundig specialist 

ouderenzorg en coördineert oa. het valspreekuur, 

advanced care planning, Polyfarmacie 75+

Leeftijdsopbouw ingeschreven patiënten

Leeftijd Totaal 

2020

Totaal 

2019

Totaal 

2018

Totaal 

2017

0-4 395 418 451 461

5-14 924 932 933 913

15-24 1155 1207 1226 1240

25-44 3007 2992 3056 3308

45-64 2388 2415 2397 2343

65-75 672 618 607 541

>75 326 323 311 304

totaal 8867 8905 8950 9011

Huisartsen Centrumassistentes POH Somatiek POH GGZ

Mevr. M. Horsman 

(coördinerend huisarts)

Mevr. D. Overeem 

(hoofdassistente)

Mevr. P. van Bemmelen 

(VS ouderenzorg)

Mevr. J. Machielsen (VS 

chronische psychiatrie)

Mevr. A.M. Sprengers Mevr. M. Zaal Mevr. M. Hulshof Mevr. C. Diepenveen

Mevr. I. Kleijn Mevr. R. Verdoold Mevr. D. Erkelens Mevr. S. Thunnissen

Mevr. M. Boelens Mevr M. Drost Mevr. E. Vos 

Mevr. C. Wilkens Mevr. S. Amaador Mevr. J. Katoen

Mevr. C. Menger Mevr. E. van der Steeg

Mevr. M. Hoogstraten 

(waarnemend huisarts)

Mw. Y. Roest

Mw. C. vd Vaart 

Patiënten aantallen met diverse chronische aandoeningen
De patiënten met chronische aandoeningen worden begeleid door onze 

praktijkverpleegkundigen Somatiek en GGZ.

Ziektebeelden met 

registratie in

ICPC Aantal patiënten 

2020

Aantal patiënten 

2019

Aantal patiënten 

2018
Aantal 

patiënten 2017

Diabetes type 1 T90.1 35 32 32 29

Diabetes type 2 T90.2 366 364 357 324

Hypertensie K86 655 651 619 625

Hypertensie secundair K87 227 234 240 240

COPD R95 105 109 112 124

Astma >16 jaar R96 518 500 494 497

Angst P01 375 386 398 368

Depressie P76 533 530 522 485

Slapeloosheid P06 437 461 447 441

Lage rugpijn L03 437 464 517 524

Artrose L84 11 9 11 10

Osteoporose L95 93 90 88 91

Overgewicht bmi>28 137 132 383 401



De Corona pandemie laat een enorme verschuiving in de verleende 

zorg zien. De fysieke consulten zijn gehalveerd en de telefonische 

contacten en e-consulten zijn enorm toegenomen. Dit geldt zowel voor 

de algemene zorg als voor de GGZ-zorg. Door beperking in aantallen 

in wachtkamer is gedurende het hele jaar strenge triage geweest.

Verleende zorg

Huisartsen en 

assistentes

Aantal 

2020

Aantal 

2019

Aantal 

2018
Aantal 

2017

Consulten 9643 15616 15418 15718

Consult >20 min 4492 7093 7140 7511

Visite 395 349 470 430

Visite >20 min 565 596 635 594

Telefonisch consult 19938 12855 11232 11066

Email consult 1780 833 747 830

POH GGZ

Consulten>20 min 

GGZ

1229 2080 1690 1123

Telefonisch consult 

GGZ

2374 567 649 751

Visite >20min GGZ 125 174 270 263

E-consulten GGZ 223 190

Chirurgie 124 204 183 226

Cyriax injectie 83 49 31 61

IUD 103 118 73 110

teledermatologie 16 13 12 15

spirometrie 44 142 97 120

24-uurs RR 46 29 52 47

Onze patiënten
Eind 2020 waren er 8867 patiënten op naam ingeschreven. Er zijn 27 

geborene ingeschreven en er overleden 44.

Verleende zorg in aantallen 2020

Psychosociale problematiek
De mogelijkheid tot het voeren van 3 gesprekken (patiënt/buurtteam/

POH GGZ of HA) is in Coronatijd gebleven, echter grotendeels via digitale 

communicatie. Mn. voor Buurtteam Jeugd en Gezin zijn de wachttijden sterk 

opgelopen, waardoor de samenwerking met jeugdwerker binnen het centrum 

een goed alternatief bleek voor screening benodigde hulpverlening obv.4D 

model.

Chronische psychiatrie
In Lunetten woont een bovengemiddeld aantal patiënten met een chronisch 

psychiatrische aandoening, een groep die veel aandacht vraagt. In 2020 

zijn de wachttijden voor verwijzing naar SGGZ flink opgelopen en is meer 

druk gekomen op de GGZ spreekuren, met helaas ook daar wachttijden tot 

gevolg en in verhouding ook meer psychische zorg verleend door 

huisartsen. Ook zijn er bijv. wandelconsulten gedaan als alternatief voor 

digitale/videoconsulten.

Ouderen
Een PATZ werkgroep is 6 keer (digitaal) bijeengekomen in 2020, olv. 

huisarts Clara Wilkens. PaTz heeft tot doel de samenwerking tussen 

huisartsen GZC en solist F. Nieuwensteeg en wijkverpleegkundigen te 

bevorderen en hun deskundigheid te verhogen, waardoor de kwaliteit in de 

palliatieve thuiszorg toeneemt. Consulent is Jan Kippersluis, kaderhuisarts 

palliatieve Zorg, tevens zijn vaste oncologie- en wijkverpleegkundige en 

medewerker hospice aanwezig. 

Chronische somatische aandoeningen
Van maart t/m juni zijn alleen noodzakelijke consulten uitgevoerd en is zorg 

grotendeels telefonisch gedaan. Dit was een grote uitdaging, oa door 

improvisatievermogen is er geen grote achterstand ontstaan, wel is er grote 

achterstand in spirometrie, deze konden niet uitgevoerd worden.

Statushouders/expats/internationals
GZC is aangesloten bij Health4Internationals, een organisatie die zich richt op 

verbeteren van de zorg voor mensen met niet Nederlandse achtergrond in 

breedste zin, dus van vluchtelingen tot en met hoogopgeleide expats. De 

populatie immigranten is sterk toegenomen sinds 2018 en vraagt andere zorg 

en veel tijdsinvestering. In 2020 zijn meerdere alleenstaande minderjarige 
vluchtelingen (AMA) ingeschreven.

COVID zorg/luchtwegspreekuur
De praktijk heeft gedurende de pandemie een strikte triage 

gehanteerd om Coronaverdachte patiënten te scheiden van niet 

verdachten. Hiernaast zijn strikte maatregelen gehanteerd in 

wacht- en spreekkamer, tav toegang en gebruik PBM. Helaas 

zijn 70% van de medewerkers besmet geraakt in de 1e golf door 

nog geen testmogelijkheid en door moeten werken zonder PBM. 

In Utrecht Stad is vanaf april t/m sept. een centraal 

luchtwegspreekuur gehouden, waar de huisartsen regelmatig 

dienst hebben gedaan. Visites bij corona patiënten zijn door 

eigen huisartsen gedaan. Voor testen werd vanaf april verwezen 

naar GGD.



Kwaliteitsbeleid 2020

Accreditatie
In 2018 met het team de keuze gemaakt voor het houden van een 3 jaarlijkse audit met als thema Spoedzorg.  

In 2019 is er geen interne audit geweest, in 2020 is een tussentijdse audit gehouden over het thema Spoedzorg, oa. toets met huisartsen en 

assistentes, leerpunten hebben input gevormd voor Onderwijscarroussel die in november 2020 Coronaproof is gehouden voor alle medewerkers 

in de praktijk met als thema’s: Acute pijn op de borst, verdenking CVA, brandwonden. De audit is behaald, begin 2021 is een vervolg op de 

thema audit gepland met in 2022 de grote audit volgens de NPA normen.

Scholing en opleiding
Helaas hebben scholingen alleen online kunnen plaatsvinden en zijn er op de Onderwijscarroussel in november 2020 geen interne scholingen 

geweest. Uiteraard heeft iedere medewerker veel nieuwe kennis opgedaan over COVID-19, zowel beschermen hiertegen als inhoudelijke 

ziektebeeld en zeer belangrijke triage hieromtrent. Oa. Webinars vanuit beroepsverenigingen zijn hierover gevolgd. Na de 1e Corona golf is een 

teamevaluatie gehouden waar oa. leerpunten voor de rest van het jaar zijn uitgekomen en actie op ondernomen door een nieuw opgesteld 

Corona MT met als taak het reilen en zeilen tijdens Corona bij te staan. 

Verandertraject SGU Kwaliteitsjaarcyclus.
Huisartsenmonitor is ingevoerd als systeem ter bewaking van de kwaliteitsjaarcyclus en t.b.v.. terugkerende activiteiten t.b.v. de accreditatie

Veilig incidentmelding (VIM)
Het is een bijzonder jaar geweest; door de corona crisis vanaf half maart is er een tijd nauwelijks spreekuur gedraaid; veel telefoon, daarna per 

juni beperkt spreekuur en nog steeds veel telefoon.

Veel ziekte onder artsen en assistentes; bijna dagelijks 1 of 2 invalassistentes; studenten via huisartsenhulp.

Het VIM’men heeft daardoor minder aandacht gehad. De bedoeling was in maart een VIM week te houden, dat is er niet van gekomen.

In totaal zijn er 18 VIM meldingen gedaan; 2 keer probleem bij de apotheek; daar dossier niet op orde, is besproken

Aantal administratieve fouten; verkeerde afspraak, verkeerd mailadres, verwisseling NAW gegevens

En aantal meldingen over onvolledige of onjuiste triage; dit was in bijna alle gevallen bij inval assistentes.

Acties; er is scholing gegeven aan de assistentes over triage bij verdenking TIA’s/CVA en bij koorts/ziek zijn i.c.m. verminderde immuniteit door 

ziekte/medicatie. Huisartsen hebben afgesproken pop up memo’s te maken bij deze patiëntengroep; bij koorts/ziekte altijd overleg huisarts.

Verder is benadrukt dat invalassistentes goed begeleid moeten worden en moet worden besproken dat zij bij de minste twijfel altijd moeten 

kunnen overleggen met een arts en alle adviezen in de overlegmodule moeten noteren.

Klachten
Er zijn 3 klachten binnen gekomen in 2020 en een klacht uit 2019 is afgerond. Deze laatste klacht betrof nabestaanden van een overleden patiënt 

die de kennis van de assistente aan de balie in twijfel trokken. Hier hebben we de familie een gesprek met huisarts en klachtenfunctionaris 

aangeboden, deze werd afgeslagen ook een gesprek met een externe professional, een mediator, werd door familie afgeslagen. Familie heeft 

klacht ingetrokken. De in 2020 ingediende klachten gingen over het patiëntenportaal waar een patiënt niet goed wist hoe werkte. Aan hem is 

uitleg gegeven. De andere 2 klachten waren patiënten die het tijdens de lock-down niet eens waren met de termijn waarop ze een niet-

spoedeisende afspraak konden maken met de assistente. Na contact en gesprek zijn deze klachten afgehandeld. Met assistentes is de 

aanleiding van de klachten besproken. 



Realisatie doelen 2020
1. Kwalitatief hoogstaande zorg blijven leveren volgens de beroepsnormen en behouden van NHG accreditatie

2. Ruim voldoende patiënttevredenheid tav. wachttijden, privacy, kwaliteit van de zorg/medewerkers en informatievoorziening

3. Zorg op de juiste plek: dmv taakherschikking en verbetering triage optimaal gebruik van individuele kwaliteiten en zorgpartners. 

4. Tevreden medewerkers, hanteerbare werkdruk in een prettige en veilige werkomgeving met een open feedbackcultuur 

5. Versterken en borgen van de samenwerking en onderlinge afspraken met interne en externe samenwerkingspartners. 

6. Gezonde, haalbare financiële begroting met ieder kwartaal evaluatie door de coördinator met de financiële staf/MT

Tav. alle bovenstaande doelen is een begin gemaakt of poging gedaan, echter oa. door grote ziektegolf onder medewerkers in maart 2020 en 

nog lange nasleep hiervan met langdurige ziekteverzuim zijn oa. doel 2 t/m 5 onvoldoende behaald. Sterker nog, er was een aantal maanden 

“kwestie van overleven” en de nadruk is nog meer komen te liggen op toegenomen werkdruk, tekorten in formatie en door minder mogelijkheid 

tot contact en daarmee een bedreiging in de onderlinge verbinding tussen de disciplines. Vanwege veel achterstanden ontstaan in de zorg zal 

er in 2021 mogelijk een nog hogere zorgvraag zijn. Financieel gezien heeft de pandemie geen negatieve gevolgen opgeleverd

Doelen 2021
Door alle Corona maatregelen en gevolgen voor de praktijkvoering zijn meerdere doelen van 2020 doorgeschoven naar 2021. Belangrijkste 

doelen:

• Uitvoeren praktijkscan tbv verbeteren van de ervaren werkdruk, meer efficiënte praktijkvoering en betere balans tussen zorg voor 

patiënten en zorg voor medewerkers

• Vergroten van verbinding tussen disciplines

• Verduidelijken rollen en functies coördinerend huisarts en hoofdassistente, invoeren praktijk- en centrummanager

Patiënt tevredenheid enquête
Eind 2020 is er gekeken hoe we de patiënten enquête kunnen veranderen. De gastvrouw in de wachtkamer heeft patiënten geïnterviewd. Dit was 

erg tijdrovend en leverde hierdoor niet voldoende respons op. Besloten is om de vragen op papier uit te delen aan patiënten en deze later in 

voeren in het Qualiview systeem. In 2021 wordt dit uitgevoerd. 

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. GZC Lunetten 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.





Praktijken 

De afdeling fysiotherapie is gevestigd in Lunetten en in ‘t Zand 

Het merendeel van de fysiotherapeuten werken op beide locaties 

In 2020 zijn Anne van Lobenstein en Thirza Verweijen in dienst 

gekomen.

Er is in 2020 gebruik gemaakt van waarneming i.v.m. ziekte van 

fysiotherapeuten. 

Team Fysiotherapie 

Sarah de Bruijn Algemeen fysiotherapeut 

Anne van Lobenstein Algemeen fysiotherapeut
Kinderfysiotherapeut i.o.

Marnix van Santbrink Algemeen fysiotherapeut 
Geriatrisch fysiotherapeut i.o.

Thirza Verweijen Algemeen fysiotherapeut 

Barry Boom Algemeen fysiotherapeut 
Coördinator afdeling fysiotherapie/fitlunetten 

Rianne Slieker Manueel therapeut 
Algemeen fysiotherapeut 
Coördinator afdeling fysiotherapie/ fitlunetten  

Rian van Arkel (kinder)Bekkenfysiotherapeut 
Coördinator afdeling fysiotherapie/fitlunetten 

Tom v. Eck Waarnemend algemeen fysiotherapeut 

Marijanka Vernooij Assistente fysiotherapie 

SGU 2020  (bron mediquest) 

Cijfers patiënt ervaring (0/10) 9,17

Aanbeveling fysiotherapeut (0/10) 8,99

Voortgang en resultaten (0/10) 9,19

Deskundigheid (0/10) 9,45

Uitleg en informatie (0/10) 9,45

Bereikbaarheid (0/10) 8,76 

Doelen 2020
• Patiënt tevredenheid: behoud 8,4 

• Medewerkerstevredenheid > 8 ( niet afgenomen)   

• Financieel begroting ( SET-subsidie) 

• Product financiering VGZ ( fysiotopics)

• Behouden hoogste accrediatie ZK,VGZ

Menzis en CZ

• Samenwerking binnen SGU verder uitbreiden 

Klachten 2020
Er zijn in 2020 geen officiële klachten geregistreerd

Toekomst verwachting fysiotherapie
• Overstap naar Keurmerk ivm eisen zorgverzekeraar voor hoogste 

contracten 

• COVID-19 zorg

• Samenwerking met Fitlunetten 

• Uitbreiden locatie ‘t Zand

Doelen 2021
• Medewerkerstevredenheid behouden > 8

• Patiënttevredenheid > 8,7

• Video consulten > 5% van het aantal consulten per jaar 

• Fysiotopics 3 zorgplannen met product financiering

• Financiële begroting behalen 



Wie zijn wij – Fitlunetten Speerpunten Fitlunetten

Persoonlijke aandacht

Professionele begeleiding 

Toegankelijk en wijkgericht 

Onderscheidend door resultaat gericht begeleiden

Ledenbehoud 750 leden (gemiddeld 720 leden in 2018 

naar gemiddeld 722 leden in 2019)

Ledengroei digitale strategie

Groei Bedrijfsfitness NL deelname 

Groei gebruik en instroom Bewegen op Recept (groei 4 

%)

Groei groepsles aanbod en bezetting (bezetting groei 13 

%)

Groei omzet (t.o.v. 2018 is er 0,1 % groei geweest in 2019 

excl. BTW verhoging van 6 naar 9 %) 

Resultaat doelen in 2019

• Klant tevredenheid: 8 (wel van een 7,3 in 2018 naar een 7,9 in 2019   X

• Medewerkerstevredenheid behoud >8 (niet getoetst)  X

• Bedrijfsfitness uitbreiden (groei in 2019 is 23 %)

• Bijzondere doelgroepen: Diabetes (erkenning behaald) Lister Project 

activering (omzet groei in 2019 is 29 %)

• Behouden kwaliteit van werken 

• Concretiseren samenwerking binnen SGU 

• Marketing elke maand ledenbehoud en nieuwe leden (FB & Insta & 

Website vernieuwd en regelmatig actief). 

Toekomst verwachting Fitlunetten 

• Preventie beleid zorgverzekeraars, Fitness gedeeltelijk vergoed.

• Indien fysio product financiering, gedeeltelijk fitness

• Groei potentie in groepslessen in een grotere zaal (na verbouwing)

• Samenwerking binnen en buiten SGU wordt belangrijker

Doelen in 2020

• Financieel: omzet leden >€225.000

• Financieel: omzet overig >€15.000

• Samenwerking €10.000

• Klant tevredenheid: stabiel 7,5

Erik de Rooij Manager Fitlunetten / Trainer

Rolvin Rijkaard Assistent Manager / Trainer 

Strahinja Kosanovic Trainer 

Weiliang Kok Trainer

Laurens Visser Pilates Docent 

Eline van der Veen Yogalates Docent 

Suzanne Kok Yoga Docent 

Anne Elberse Yoga Docent 

Anne Wilms HIIT Docent 

Femke van Brakel HIIT Docent 

Hoofd Strategieën 

Klanten enquête & kwaliteit verbetering 

Wijk evenementen sterke aanwezigheid (Actie)

Betrokkenheid leden en wijk vergroten

Samenwerking Fysiotherapie verbeteren 

Digitale samenwerking: Intramed

Voldoen AVG wetgeving 

Scholing personeel in POP 

Stabiliteit bedrijfsvoering door delegeren en 

opleiden 

Samenwerking SGU





Apothekers Apothekers assistente
Mevr. H.R. Schuckman-Epping
( Beherend apotheker)

Mevr. S. Abarkan

Mevr. M.J.J. Vos –Mingels
(2de apotheker)

Mevr. S.N. Abdoelkarim

Mevr. P.J. van Impelen
Mevr. K.J.M.  van Kerkhof
Mevr. M. Vastenhout
Mevr. N.E. van Vuuren
Mevr. H. Busslinger (tot 
september 2020) 
(apotheekmedewerker)
Mevr. G. Zitouni (BBL-er)

Mevr. K.Abdalkhader (vanaf 
oktober 2020) 
(apotheekmedewerker)

Realisatie doelstellingen 2020:
Speerpunten  voor 2020 waren het verbeteren van de financiële gezondheid van de apotheek en 
het zoeken naar een overname partner , verhogen van de klanttevredenheid, het 
kwaliteitsbeleid, het verhogen van de efficiëntie van de werkprocessen door o.a. het uitbreiden 
van de herhaalservice en het werken met jaarrecepten voor de baxter en de automatisch 
herhaalklanten. De polyfarmaciegesprekken zijn in 2020 in december weer opgepakt nadat de 
nieuwe VPK ouderenzorg was ingewerkt en langzamerhand meer tijd kreeg. In 2020 is het gelukt 
om de labwaarden na toestemming van de patiënt direct op te vragen via de Saltroviewer, 
waardoor wij sneller van de juiste informatie kunnen beschikken en de huisartsenparktijken 
ontlasten. De gesprekken met een potentiële overname kandidaat verlopen voorspoedig en de 
verwachting is dat per april 2021 er sprake is van een overname door de beoogde partij.

.

Track and trace uitgebreid met ophaalcode
In 2019 is de bezorgapp in  het track and trace systeem geactiveerd, zodat 
we sneller kunnen zien of een pakje bezorgd wordt en wanneer. 
De fietskoeriers die de bezorging verzorgen tekenen digitaal af na afgifte 
aan de klanten. Klanten krijgen via SMS/mail bericht wanneer de levering
plaatsvindt.

HKZ-Certificering Openbare Apotheken

Tijdens de audit van februari 2020 gaf de auditor aan dat zij het erg zorgvuldig vond dat de 

apotheker een ICT reglement heeft opgesteld en laten tekenen door alle medewerkers. 

Hierin worden de medewerkers bewust gemaakt van o.a. de risico’s van het internetgebruik. 

Een tweede punt wat als zteken van zorgvuldigheid wordt genoemd is dat tijdens het 

uitvullen bij opiaten er door twee medewerkers een controle uitgevoerd tijdens het 

uitvullen van de medicatie waardoor men er zeker van is dat de client het juiste aantal 

opiaten heeft meegekregen.  Een verbeterpunt wat als advies werd gegeven was om bij 

uitkomsten te kijken wat de eventuele trends gedurende de jaren zijn en daar 

Herhaalservice uitbreiden.
De herhaalservice aanmeldingen blijven rond de circa 1300 cliënten. Dit levert al een 
merkbare verbetering in efficiëntie van het werkproces op; synchronisatie, minder ophaal-
of bezorgmomenten en planbare werklast. Bovendien meer zicht op therapietrouw. Het 
streven is om de herhaalservice nog veel verder uit te breiden, om de efficiëntie verder te 
verhogen, echter er vallen elke maand weer mensen af vanwege verhuizing , overgang naar 
een medicijnrol of stopen van de medicatie. Vanaf eind december 2019 werken wij met 
jaarrecepten voor de herhaalservice zodat ook de huisartsen dit efficiënt kunnen verwerken.

LSP aanmeldingen
De LSP-aanmeldingen zijn in 2020  blijven > 100%.  Door hier zo actief naar te vragen 
blijven de dossiers van onze cliënten beter op orde.

Scholing personeel via Bedrijfsopleidingsplan
Voor de scholing is ook dit jaar een BOP gebruikt, en de assistenten houden de scholing 
bij in KABIZ. De assistentes volgen vooral online nascholing via CME-online, AMP-net 
en de KNMP kennistoetsen. Vijf assistentes zijn begin 2020 geherregisteerd bij Kabiz. 
De apothekers volgen cursussen  i.v.m. de herregistratie als Openbaar Apotheker, en 
nemen deel aan intervisie-groepen.  Beide apothekers zijn per januari 2020 
geherregistreerd. Er is in 2020  slechts een werkoverleg geweest vanwege corona. 
Verder zijn er digitale bijeenkomsten geweest om de voortgang van de overname van 
de apotheek te bespreken en de vragen van de medewerkers te beantwoorden.

Klanttevredenheid via PREM vragenlijsten & KISS
Voor 2020 heeft de apotheek te weinig ingevulde vragenlijsten retour gekregen , 
ondanks het continu vragen van toestemming voor het digitaal verzenden van de 
vragenlijsten. Vanaf 2019 wordt deze toestemming voor het jaarlijks bevragen van 
klanttevredenheid ook al direct gevraagd bij inschrijving. Na toestemming gaan de 
vragenlijst via het apotheeksysteem rechtstreeks naar de Qualiview applicatie. We 
merken dat mensen niet bereid zijn om de vragenlijsten in te vullen voor de apotheek. 
Voor de kwaliteitsindicatoren (KISS) over 2019 scoren wij in de regel op alle punten 
bovengemiddeld hetgeen een duidelijke maat is voor de intensieve samenwerking 
binnen het gezondheidscentrum.
Verbeterplan 2021
Verder werken aan het gezond maken van de financiële situatie  van de apotheek en 
het onderzoeken van fusiemogelijkheden voor de apotheek. 
Werken  aan  de samenwerking binnen het team. Aandacht voor klantgerichtheid en  
communicatie. Verhogen van de efficiëntie van de werkprocessen en van de 
herhaalservice in samenwerking met de huisartsen. En het opvragen van labwaarden
rechtstreeks via de Saltroviewer.

BAXTEREN 
Het starten van een medicijnrol gebeurt op verzoek van of in 
overleg met de arts, waar mogelijk meerwekelijks. Het 
aantal Baxtercliënten  blijft rond de 209-212 liggen,, waarvan  
ongeveer 111 cliënten tweewekelijkse rollen krijgen. Dit is in 
overeenstemming met de contracten met de 
zorgverzekeraars. Voor alle thuiszorgorganisaties bestaat 
sinds 2019 de mogelijkheid tot digitaal aftekenen via de 
boomerweb applicatie. Tot op heden maakt alleen thuiszorg 
organisatie Careyn van deze applicatie gebruik. Axion
Continu is in voorbereiding van de toepassing van 
Boomerweb.

. 

Farmacotherapeutisch Overleg
Er zijn 6 FTO’s georganiseerd  met de 
huisartsen , en afhankelijk van de 
onderwerpen ook met POH’ers erbij. De 
voorbereiding was steeds met een duo 
van huisarts en apotheker, 
De volgende onderwerpen zijn 
besproken:
• Psoriasis en AP
• Dermatomycosen
• SOA
• Corona
• Hartfalen
• Evaluatie 2020 en plannen voor 

2021
Daarnaast is de apotheek nu ook 
deelnemer aan de PATZ kring en wonen 
wij de overleggen met het Buurtteam, 
de longartsen en cardiologen bij.

Wie zijn wij – Apotheek 


