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Huisartsen discipline medewerkers Onze profesionals
Mevr. C. Menger heeft als specialisme 

reizigersspreekuur, samen met assistente M. Drost.

Mevr. M. Horsman is gespecialiseerd in 

dermatoscopiën, zo nodig met teleconsultatie met 

dermatoloog.

Mevr. M. Boelens is geregistreerd EKC (erkend 

kwaliteitsconsulent) en kaderhuisarts 

Urogynaecologie. 

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.

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+

Onze patiënten
Eind 2019 waren er 8906 patiënten op naam ingeschreven. Er zijn 45 geborenen 

ingeschreven en er overleden 39 patiënten en 6 verhuizingen naar een 

verpleeghuis. De mutatie inschrijvingen was 568 patiënten. De mutatie 

uitschrijvingen 612 patiënten.

Leeftijd Totaal 

2015

Totaal 

2016

Totaal 

2017

Totaal 

2018

Totaal 

2019

0-4 497 496 461 451 418

5-14 930 922 913 933 932

15-24 1238 1267 1240 1226 1207

25-44 3197 3187 3308 3056 2992

45-64 2352 2354 2343 2397 2415

65-75 477 512 541 607 618

>75 267 290 304 311 323

totaal 8958 9027 9011 8950 8905

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. Thunissen

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

Mw. Y. Roest

Aantal 

2017

Aantal 

2018

Aantal 

2019

Per 1000 

patiënten 

2019

Nivel (2017) 

referentie 

per 1000 

patiënten

Consulten 15718 15418 15616 1722 2075

Consult >20 min 7511 7140 7093 798 709

Visite 430 470 349 52 96

Visite >20 min 594 635 596 70 80

Telefonisch consult 11066 11232 12855 1255 1220

Email consult 830 747 833 83 33

Consulten>20 min GGZ 1123 1690 2080

Telefonisch consult GGZ 751 649 567

Visite >20min GGZ 263 270 174

E-consulten GGZ 190

Chirurgie 226 183 204 25 31

Cyriax injectie 61 31 49 7 22

IUD 110 73 118 12 7

teledermatologie 15 12 13

spirometrie 120 97 142

24-uurs RR 47 52 29

Verleende zorg in aantallen 2019

Leeftijdsopbouw ingeschreven patiënten



Patienten aantallen met diverse chronische 

aandoeningen
De patiënten met chronische aandoeningen worden begeleid 

door onze praktijkverpleegkundigen Somatiek en GGZ.

Ziektebeelden 

met registratie

ICPC Aantal 

patiënten 

in 2017

Aantal 

patiënten 

in 2018

Aantal 

patienten

in 2019

Diabetes type 1 T90.1 29 32 32

Diabetes type 2 T90.2 324 357 364

Hypertensie K86 625 619 651

Hypertensie secundair K87 240 240 234

COPD R95 124 112 109

Astma >16 jaar R96 497 494 500

Angst P01 368 398 386

Depressie P76 485 522 530

Slapeloosheid P06 441 447 461

Lage rugpijn L03 524 517 464

Artrose L84 10 11 9

Osteoporose L95 91 88 90

Overgewicht bmi>28 401 383 132

Onze patientenpopulatie

Psychosociale problematiek
In 2019 heeft vrijwel het gehele team een training gevolgd om te 

werken met het 4D model ikhv Krachtige Basiszorg. In de 

samenwerking met het buurtteam en bij bespreking van complexe 

casuïstiek wordt dit model (zijdelings) toegepast. 

De mogelijkheid tot het voeren van 3 gesprekken 

(patiënt/buurtteam/POH GGZ of HA) is ingevoerd in de praktijk ism. 

Buurtteam Jeugd en Gezin, gebaseerd op het 4D model.

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

psychiatrische aandoening, een groep die veel aandacht vraagt. In 2019 heeft 

het Gebiedsteam GGZ, een samenwerkingsverband tussen Altrecht en Lister 

verder vorm gekregen met vaste personen om naar te verwijzen en mee te 

overleggen. Halfjaarlijks komen alle GGZ hulpverleners samen in het 

gezondheidscentrum om casuïstiek, nieuwe ontwikkelingen en de onderlinge 

samenwerking te bespreken. Binnen de wijk bestaan hierdoor korte lijnen in de 

samenwerking tussen huisartsenzorg, buurtteam, Altrecht, Lister en 

Jellinek/Arkin.  

Er zijn verschillende woonvormen voor begeleid wonen.  De VS/POH GGZ is 

een belangrijke schakel in de samenwerking met de buurtteams en het 

Gebiedsteam GGZ, waarbij het doel is patiënten met ernstige psychiatrische 

aandoeningen zoveel mogelijk hulp te bieden vanuit de wijk. 

Er zijn specifieke spreekuren zijn 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. 

E-health wordt aangeboden mbv. Therapieland.

Statushouders/expats/internationals
Met aanloop in 2018 en volledig 2019 heeft het GZC zich aangesloten 

bij Health4Internationals, een organisatie die zich richt op verbeteren 

van de zorg voor mensen met niet Nederlandse achtgrond 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. Er is een training Cultuur 

sensitieve gezondheidszorg gevolgd door hoofdassistente en 

coördinerend huisarts, zowel de website als telefoonband zijn ook in 

het Engels.

Ouderen 
Het project Polyfarmacie 75+ (> 5 medicijnen) heeft door vertrek van de 

VS ouderen in afwachting van het aannemen van een nieuwe collega 

aantal maanden op pauze gestaan.  Vierde kwartaal van 2019 is hiermee 

een herstart gemaakt, de methodiek om dit met de apotheker en 

(kaderhuisarts Ouderenzorg), wordt in 2020 aangepast naar een nog 

meer gestructureerd aanpak. 

Kaderhuisarts Ouderen mw. Sprengers participeert in projecten rondom 

Kwetsbare en complexe ouderen.

Een PATZ werkgroep is 6 keer bijeengekomen in 2019, olv. huisarts 

Wilkens. PaTz heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsen, van gc

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 vaste oncologie- en wijkverpleegkundige 

aanwezig. 

Ouderen worden gescreend op kwetsbaarheid  adhv de frailty score en 

case-finding. Door de VS ouderen met een achtergrond in de 

verpleeghuissetting is de expertise op gebied van wondzorg, 

geheugenstoornissen en complexe co-morbiditeit bij ouderen sterk 

toegenomen. Tevens biedt zij ism. fysiotherapie valconsulten en 

mogelijkheid tot consultatie tav voorlichting over en behandeling van 

osteoporose. 



Kwaliteitsbeleid 2019

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, deze volgt in januari 2020. 

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. Eind 2019 heeft de kwaliteitsmedewerker haar taken overgedragen omdat zij haar werkzaamheden 

grotendeels naar elders heeft verlegd. In 2020 zal gezocht 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.

Scholing en opleiding
De huisartsen, assistentes en poh’s hebben de scholingen gevolgd volgens de eisen van de beroepsgroep zoals oa. Reanimatietraining bij 

de RAVU.

Huisartsen en POH-S nemen 6 x per jaar deel aan FTO, oa. Verdachte huidafwijkingen, pijnmedicatie als onderwerpen.

Huisartsen Kleijn en Sprengers hebben een militair arts opgeleid en 2e deel 2019 een eerstejaars aios.

Het gehele team heeft deelgenomen aan een agressietraining bestaand uit 2 dagdelen op de werkvloer, oa. Met acteur, 2e sessie ook in 

kamers met fysieke agressie geoefend.

Coördinerend huisarts en hoofdassistente hebben de scholing Cultuursensitieve zorg gevolgd, gericht op bieden van betere zorg aan 

internationals en statushouders. 

Door veel ziekte bij assistentes, icm. het niet kunnen invullen van vacatures, hebben de assistentes afgelopen jaar weinig kunnen scholen.

Verandertraject SGU
Binnen de SGU is een verandertraject gestart. Projecten waaraan gewerkt is: taakherschikking huisartsenzorg naar VS ouderen/POH-B/ 

VS GGZ (intakes), werken met balie-assistent (geen succes), omloopassistent, verbeter protocol inplannen spreekuur huisartsen. De 

projecten worden voortgezet in 2020.  

Samenwerking
Ook in 2019 heeft er weer een nauwe samenwerking plaatsgevonden met huisartsenpraktijk Nieuwensteeg. Bij afwezigheid wordt door 

de huisartsen van het gc waargenomen. De patiënten met COPD en Astma, de ouderen en de ggz patiënten worden begeleid door de 

POH’s en de verpleegkundig specialisten van het gezondheidscentrum. 

Huisarts Nieuwensteeg neemt deel aan zowel het FTO als de Patz-groep.



Doelen 2020
• Kwalitatief hoogstaande zorg blijven leveren volgens de beroepsnormen en behouden van NHG accreditatie

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

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

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

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

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

Veilig incidentmelding
Er mag meer gemeld worden!!! Is gecommuniceerd via mail en via versturen verslagen VIM overleggen. In 2019 is een VIM week georganiseerd om 

melden te stimuleren.

Veel meldingen over administratieve fouten; dwz afspraken verkeerd in agenda; verkeerde tijd, of persoon. Mogelijk door vele invalassistenten ivm

ziekte/vertrek vaste assistenten. Blijft aandachtspunt!

Veel meldingen over de apotheek; foute aflevering, baxterlijst die niet klopt. Twee keer per jaar wordt nu een gezamenlijk VIM overleg met de 

apotheek gehouden waarin dit besproken wordt, daarnaast advies direct terugkoppelen. Voor ons belangrijk om de herhaallijsten altijd zelfde dag 

terug te sturen, alle recepten einde van de dag te accorderen en medicatieoverzichten goed bij te houden, mn wijzigingen medicatie door ha of 

specialist

Daarnaast waren er een aantal meldingen over geen actie ondernemen op afwijkende uitslag lab. Dit lab bleek binnengehaald door een waarnemer 

of de aios; dit is besproken met de betrokkenen. Graag waarnemer expliciet vragen bij verwerken post afwijkende uitslagen in agenda vaste huisarts 

zetten of bij afwezigheid aan een van de collega’s

2 VIM meldingen over niet doorgeven afwijkende uitslag aan patiënt (teledermatologie en uitstrijkje); een keer is de voice mail ingesproken en een 

keer miscommunicatie tussen aanvragende ha en eigen ha. Dit is besproken in het HA team; advies bij niet bereiken van de patiënt reminder in 

agenda zetten en/of brief sturen.

Klachten
Er zijn 11 officiële klachten binnengekomen over de meest uiteenlopende zaken:

Over huisarts: geen begrip / tijdstip terugbellen telefonisch consult / verzoek bloedonderzoek niet gehonoreerd / financiële claim na chirurgie

Over assistente: geen goede triage / bejegening aan de balie / zich gediscrimineerd voelen vanwege afspraak vergeten in agenda van huisarts te 

zetten / 

Over POH GGZ: andere verwachtingen van inzet poh GGz

Over organisatie: online diensten werken niet / patiënten portaal voldoet niet aan privacy / declaratie chronische zorg ten onrechte gedeclareerd

In nagenoeg alle gevallen is een gesprek of een mail met uitleg aan de patiënt voldoende geweest. De financiële claim is na een gesprek met 

patiënt bij de verzekering neergelegd, zonder uitspraak te doen over terecht of onterecht heeft de verzekering een bedrag uitgekeerd, lager dan 

de claim. De klacht betreffende geen goede triage loopt nog.

Patiënt tevredenheid enquête
De patiënten hebben de mogelijkheid 1x per jaar een patiënt enquête digitaal in te vullen. Helaas hebben maar weinigen hier gebruik van 

gemaakt. In 2020 wordt gezocht naar een andere methodiek.





Wie zijn wij - Fysiotherapie

Praktijken

De afdeling fysiotherapie is gevestigd in Lunetten en in Het Zand. 

Een aantal fysiotherapeuten werken op beide locaties.

In 2019 hebben er geen personele veranderingen plaatsgevonden. 

SGU 2019

Cijfer patiënt ervaring (0/10) 8,41

Aanbeveling fysiotherapeut (0/10) 8,55

Mate verandering van klachten (1-100%) 75%

Verbetering activiteitenniveau (1-100%) 72%

Contact met de fysiotherapeut (1/5) 4,67

Behandelplan (1/5) 4,53

Praktijk (1/5) 4,40

Klachten 2019

Er zijn in 2019 geen officiële klachten geregistreerd. 

Doelen in 2019

• Patiënt tevredenheid ten minste 8,4 

• Medewerkerstevredenheid: behoud 8.0 

• Financieel: behalen begroting                     X

• Accreditatie: behoud hoogste accreditatie ZK 

• Concretiseren samenwerking binnen SGU 

Toekomst verwachting fysiotherapie

• Beleid zorgverzekeraars loopt steeds verder 

uiteen

• Meer aandacht voor productfinanciering 

• E-health vergoeding vanuit zorgverzekeraars

• Multidisciplinaire projecten (GLI)

• Samenwerking binnen en buiten SGU wordt 

belangrijker

Doelen in 2020 

• Patiënt tevredenheid: behoud 8,4 

• Medewerkerstevredenheid behoud >8 

• Financieel begroting behalen 

• Product financiering VGZ (Fysiotopics) 

• Behouden hoogste accreditatie ZK, VGZ, 

Menzis en CZ

• Samenwerking binnen SGU verder 

uitbreiden

Team Fysiotherapie 
Bernd van den Berg Coördinator afdeling fysiotherapie/Fitlunetten

Kinderfysiotherapeut 

Algemeen fysiotherapeut
Annemieke Wieman Algemeen fysiotherapeut
Barry Boom Algemeen fysiotherapeut
Rian van Arkel Bekkenfysiotherapeut

Kinderbekkenfysiotherapeut i.o.

Algemeen fysiotherapeut
Sarah de Bruijn Algemeen fysiotherapeut
Rianne Slieker Manueeltherapeut

Algemeen fysiotherapeut
Marnix van Santbrink Geriatrisch fysiotherapeut i.o.

Algemeen fysiotherapeut
Marijanka Vernooij Assistente fysiotherapie



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

(apotheekmedewerker)

Mevr. G. Zitouni (BBL-er)

Realisatie doelstellingen 2019:
Speerpunten  voor 2019 waren het verbeteren van de financiële gezondheid 

van de apotheek , 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 

2019 in december weer opgepakt nadat de nieuwe VPK ouderenzorg was 

ingewerkt. De in de contracten afgesproken longchecks zijn in 2019 

uitgevoerd. Door omstandigheden bij de huisartsenpraktijk is het inzetten 

van een andere manier van verwerking van de herhaal verwerking met 

jaarrecepten 2019 voor de automatisch herhaalklanten en de baxterklanten 

pas eind 2019 opgestart. Verder is de samenwerking met het Buurtteam van 

de gemeente van start gegaan.

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. 

HKZ-Certificering Openbare Apotheken
Tijdens de audit van februari 2019 is er een tekortkoming geconstateerd in de autorisatie van tussentijdse baxterwijzigingen. De werkwijze van 

de apotheek is aangepast zodat er bij elke wijziging in de baxter een nieuwe continueringslijst ter tekening wordt voorgelegd bij de huisarts. 

Verder kwamen vooral sterke punten naar voren (overleg met diverse disciplines in de gezondheidszorg, werken met een verbeterbord, 

oppakken van verbetersuggesties uit vorige audits, betrokkenheid van directie, het koppelen van de Track&Trace met het nummertjesapparaat 

en de aandacht voor het voorkomen van datalekken en de intensieve samenwerking binnen het centrum)

Herhaalservice uitbreiden.
De herhaalservice is in de loop van het jaar uitgebreid van 1277 naar 1377 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. Vanaf eind 

december 2019 werken wij met jaarrecepten voor de herhaalservice zodat ook de huisartsen dit efficiënt kunnen verwerken.

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 204-212 liggen,, waarvan  ongeveer 70 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.. 

Wie zijn wij – Apotheek 



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:

- Verdachte huidafwijkingen

- Afbouw antidepressiva

- CVRM nieuwe NHG standaard

- Nierschade

- Sterkwerkende opiaten

- Diabetes nieuwe NHG standaard

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

LSP aanmeldingen
De LSP-aanmeldingen zijn in 2019  gestegen van  98% naar > 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. Alle assistentes zijn betrokken bij het zelfstandig afhandelen 

van eenvoudige check’s in WeCare. De apothekers volgen cursussen  i.v.m. de herregistratie als Openbaar Apotheker, en nemen deel 

aan intervisie-groepen. Er zijn in 2019 drie werkoverleggen en diverse andere samenwerkingsbijeenkomsten op centrum niveau 

geweest.

Klanttevredenheid via PREM vragenlijsten & KISS
Voor 2019 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. Het gevolg van het niet behalen van de gewenste aantallen ingevulde vragenlijsten heeft voor 2020 geresulteerd in het 

verlies van een van de drie pluscontracten bij de zorgverzekeraars. Voor de kwaliteitsindicatoren (KISS) over 2018 scoren wij in de 

regel op alle punten bovengemiddeld hetgeen een duidelijke maat is voor de intensieve samenwerking binnen het 

gezondheidscentrum.

Verbeterplan 2020
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.


