Jaarverslag 2018

Gezondheidscentrum Corlaer
&
Gezondheidscentrum De Nije Veste

1|Pagina

Inhoudsopgave

1

Voorwoord ............................................................................................................................... 2

2

Over GC-Nijkerk ...................................................................................................................... 3

3

Missie en visie .......................................................................................................................... 4

4

Het jaar 2018 in cijfers ............................................................................................................. 5

5

Persoonsgerichte zorg in Nijkerk ............................................................................................ 6

6

Proactief inzetten op preventie en leefstijl ............................................................................. 8

7

Samenwerking onderling en met gemeente ......................................................................... 9

8

Chronische zorg en kwetsbare groepen.............................................................................. 11
8.1

Diabetes zorg ................................................................................................................. 11

8.2

Kwetsbare ouderen ....................................................................................................... 11

8.3

Oncologische zorg in de eerstelijn ................................................................................ 12

9

Longzorg, triple aim, VHBC en shared savings .................................................................... 13

10

ICT en e-health................................................................................................................... 14

11

Opleiding en nascholing ................................................................................................... 15

12

Communicatie ................................................................................................................... 16

13

Organisatie en Bestuur ...................................................................................................... 19

14

Beheer gezondheidscentra............................................................................................... 20

15

Komende jaren .................................................................................................................. 21

2018 Jaarverslag GC-Nijkerk def.

2|Pagina

1 Voorwoord
Op 1 januari 2018 was de stichting Gezondheidscentra Nijkerk een feit en konden we het jaar
ingaan als één gezamenlijke organisatie en multidisciplinair samenwerkingsverband waar alle
eerstelijns zorgverleners uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Zwartebroek bij aangesloten zijn. De
fusie was het logische sluitstuk van de jarenlange succesvolle samenwerking tussen beide
stichtingen OranjeVeste en GC-Corlaer. We zijn als organisatie slagvaardiger geworden en
bereiken meer synergie met één bestuur, een raad van toezicht en een goed functionerende
zorgraad.
Conform het beleidsplan 2018 – 2020 hebben we ons in 2018 gefocust op het leggen van een
goed fundament en het afronden van reeds lopende projecten en programma’s. Met
VitalHealth is een 3-jarige overeenkomst afgesloten voor het leveren van een ICT-platform
voor multidisciplinaire samenwerking, populatiemanagement en e-health. Daarnaast is het
programma SamenGezond! afgerond en positief geëvalueerd met Zelfzorg Ondersteund en
zal het een vervolg krijgen in 2019. Daarnaast is in 2018 vol ingezet op het programma
Kwetsbare Ouderen en is het longzorgcontract voor 1 jaar verlengd onder dezelfde condities
van het bestaande contract.
Het jaar 2018 was ook een bewogen jaar vanwege het O&I inkoopbeleid van Zilveren Kruis,
die alleen nog wil contracteren via grote regio’s. Dit heeft grote financiële en organisatorische
consequenties, aangezien te kennen is gegeven dat Nijkerk niet voldoet aan de eisen van een
grote regio en wij moeten gaan samenwerken met Huisartsen Eemland uit Amersfoort in een
nieuw regioverband. Daarmee dreigt onze zelfstandigheid en de unieke voordelen van ons
huidig samenwerkingsverband verloren te gaan.
Ondanks het succes van ons samenwerkingsverband ontkomen wij dus niet aan
regiovorming. Met Huisartsen Eemland voeren we momenteel verkennende gesprekken.
Borgen van het lokale en de succesfactoren van ons samenwerkingsverband is daarbij het
uitgangspunt. Als stichting blijven we zelfstandig opereren als onderdeel van een grotere
regio, zodat we ook in de toekomst de juiste zorg in Nijkerk kunnen bieden.
Wij wensen u veel leesplezier met het jaarverslag 2018.
Namens bestuur en directie
Sam Siemssen
Bestuurder-directeur
Willy Oldenburger
directeur zorg
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2 Over GC-Nijkerk
De stichting Gezondheidscentra Nijkerk is een eerstelijns regionaal samenwerkingsverband
(Zorggroep en GEZ) en exploiteert het gezondheidscentrum De Nije Veste en het
gezondheidscentrum Corlaer te Nijkerk. Bij de stichting zijn zelfstandige praktijken van
huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, een apotheek en een veelheid aan andere
eerstelijns disciplines aangesloten. De inwoners van Nijkerk ontvangen een multidisciplinaire
eerstelijns zorgaanbod vanuit de centra en vanuit een aantal satellietpraktijken. De stichting
Gezondheidscentra Nijkerk is ontstaan uit de fusie van stichting OranjeVeste en stichting
Gezondheidscentrum Corlaer.
De meerjarenstrategie van de stichting Gezondheidscentra Nijkerk vraagt om een
bijpassende, slagvaardige organisatiestructuur. De structuur van de samenwerkende
Gezondheidscentra Nijkerk ziet er na de fusie per januari 2018 zo uit:
•
•
•

•

Circa 200 zorgverleners, werkzaam in circa 18 eerstelijns disciplines en verspreid over
verschillende zelfstandige praktijken.
Een Zorgraad bestaande uit circa 6 zorgverleners die de disciplinegroepen huisarts,
apotheek, fysiotherapie, psychologie en overige eerstelijns disciplines vertegenwoordigen.
Eén bestuurder die tevens algemeen directeur is en een directeur Zorg. Zij worden
ondersteund door een bureau van circa 15 medewerkers voor administratie, ICT, receptie,
facilitaire zaken, projectleiding, etc.
Raad van Toezicht.

Binnen de samenwerkende gezondheidscentra zijn er daarnaast werkgroepen waarin
verschillende zorgverleners deelnemen. Deze werkgroepen richten zich op een specifieke
groep patiënten. Zo is er de werkgroep jeugd, werkgroep ouderen, werkgroep chronisch
zieken (waaronder: hart en vaten, longen, diabetes, oncologie) en werkgroep GGZ. Daarnaast
zijn er werkgroepen die zich richten op een overkoepelende thema zoals bijvoorbeeld de
werkgroep kwaliteit.

Werkgroep ouderen
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3 Missie en visie
De missie van stichting Gezondheidscentra Nijkerk is:
Als multidisciplinair samenwerkingsverband zijn wij de faciliterende schil om de inwoner en
zorgverlener heen. Hiermee geven wij richting aan ziekte en zorg, gezondheid en welbevinden
in een veranderende wereld.
Dit doen we door als multidisciplinair eerstelijns samenwerkingsverband nauw samen te
werken met de andere partners in het zorgveld en het sociaal domein. Wij leveren goede zorg
van hoge kwaliteit bij ziekte aan de inwoners van Nijkerk en werken actief mee aan het
vergroten van het welbevinden. De mens staat centraal waarbij de regie zoveel mogelijk bij
de patiënt ligt. We focussen daarbij niet alleen op ziekte en zorg maar ook op gezondheid en
gedrag. We geloven in de mogelijkheden en kracht van het individu en in zijn/haar vermogen
om zich aan te passen.
Onze visie is:
Ieder individu heeft recht op de voor hem/haar passende zorg waarbij de eigen kracht, eigen
verantwoordelijkheid en eigen regie zoveel als nodig is gestimuleerd en ondersteund worden.
Passende zorg is zorg die allereerst aangepast is aan de behoeften en mogelijkheden van de
patiënt en die nodig is volgens de medische standaarden. Passende zorg wordt door ons
ingevuld vanuit de drie pijlers persoonsgericht, preventief & proactief en integraal.
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4 Het jaar 2018 in cijfers
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5 Persoonsgerichte zorg in Nijkerk
Een van de speerpunten van ons beleid is persoonsgerichte zorg. Onze bedoeling is goed te
luisteren naar de patiënt en er zo voor te zorgen dat datgene wat we doen aansluit bij de vraag
en waardevol is voor de patiënt. Het vraagt soms een andere manier van werken dan we in
het verleden gewend waren en niet meer volgens strakke protocollen. Met het programma
Samen Gezond! willen we invulling geven aan persoonsgericht werken en ons daarin trainen.
Het programma is met kennis en financiële ondersteuning mogelijk gemaakt door Zelfzorg
Ondersteund. In dit project:
•

•

•

Hebben we nagedacht over onze manier van werken (o.a. door middel van inspiratiesessies en samen met patiënten). We zijn bezig geweest met het leren van de nodige
vaardigheden (d.m.v. trainingen) en met het mogelijk maken van persoonsgericht werken
in de organisatie.
Hebben we een voorjaarsbijeenkomst georganiseerd voor alle zorgverleners met een
spreker van Verdraaide Organisaties en Vilans. Verdraaide Organisaties heeft ons laten
zien hoe we weer terug kunnen gaan naar de bedoeling.
Zijn dit jaar weer verschillende groepen van zorgverleners bezig geweest met intervisie
of video-feedback, begeleid door een medewerker van Vilans. Door samen met anderen
naar de opname van een consult te kijken wordt er veel geleerd. Verder hebben we twee
keer een dialoogsessie georganiseerd, waarbij 9 patiënten en 4 zorgverleners samen
spraken over wat zij verwachtten van ‘persoonsgerichte’ of ‘waardevolle’ zorg. Dit
gebeurde onder leiding van Zorgbelang Gelderland en gaf veel inzichten die we weer
kunnen gebruiken. Ook waren er twee trainingen met een acteur van Vilans, waar
zorgverleners konden oefenen met gesprekken en leerden welke reactie hun manier van
werken had op de ander.

Zorgverleners samen in gesprek op voorjaarsbijeenkomst 2018
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Al met al hebben meer dan 60 zorgverleners deelgenomen aan een of meerdere sessies. Een
reactie van een zorgverlener: “Regelmatige ondersteuning om jezelf fris te houden in deze
nieuwe/andere kijk op onze manier van werken, door bijv. intervisie, maar ook de
voorjaarsbijeenkomst vond ik erg motiverend.”
Met name de praktijkondersteuners helpen we een omslag te maken van protocollair naar
persoonsgericht werken. Van het onderzoek ‘POH-s en persoonsgericht werken’ van Willy
Oldenburger i.v.m. de Masterclass Eerstelijns Bestuur hebben we veel geleerd. Toen we
gingen werken met het keteninformatiesysteem van VitalHealth, hebben we gezorgd dat de
praktijkondersteuner niet meer van alles hoeft ‘af te vinken’, maar ruimte en handvatten heeft
om het gesprek met de patiënt anders aan te gaan.
In oktober 2018 hebben we het project afgesloten met een evaluatie en zichtbaar gemaakt in
een infographic. Aangemoedigd door Zelfzorg Ondersteund hebben we een vervolgtraject
voor de komende jaren voorbereid om persoonsgerichte zorg verder te borgen in de
organisatie.
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6 Proactief inzetten op preventie en leefstijl
Het stimuleren van een gezonde leefstijl zien we al jaren als een belangrijk onderdeel van ons
zorgaanbod, om zo het ontstaan of verergeren van ziekte te voorkomen. Met het oog op
stimuleren van zelfregie bij de patiënt, het bevorderen van leefstijlaanpassing en ‘wandelen is
behandelen’ werd in 2018 voor de vijfde keer de Nijkerk Challenge georganiseerd.

Nijkerk Challenge 2018: lustrumjaar!

Circa 2.000 patiënten ontvingen in januari een uitnodigingsbrief van de huisartsen. Om en
nabij 90 mensen waren aanwezig bij de informatieavond, circa 80 deelnemers wandelden een
half jaar mee om uiteindelijk met plm. 60 deelnemers op 1 september 2018 feestelijk te
finishen op het Beweegplein bij Gezondheidscentrum De Nije Veste. Een kookworkshop bij
de praktijkschool Accent, een themabijeenkomst over leefstijl aanpassing en deelname aan
de landelijke slotmanifestatie in Den Haag maakten tevens deel uit van het programma.
De rol van het begeleidingsteam werd ingevuld vanuit de fysiopraktijken DNV en Corlaer en
diverse zorgverleners wandelden mee. Een projectleider vanuit de stichting werd aan dit team
toegevoegd om te ondersteunen en om kennis en ervaring rondom de Challenge breder te
verankeren in de Gezondheidscentra. Contacten met de gemeente werden aangehaald en er
was weer ruim aandacht voor de Challenge in de lokale pers.
Tevens verschenen de resultaten van twee onderzoeken: naar het effect van deelname aan
de Challenge in 2017 (samen met het Julius Centrum van het UMC Utrecht) en naar het effect
op termijn na deelname aan de Challenge 2014 t/m 2016 (samen met Henk Bilo namens de
Nationale Diabetes Challenge). Beide onderzoeken bevestigden de positieve effecten van
wandelen. Infographics met de onderzoeksresultaten werden breed gecommuniceerd om ook
andere organisaties kennis te laten nemen dat wandelen loont.
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7 Samenwerking onderling en met gemeente
Gezondheidscentra Nijkerk is een multidisciplinair samenwerkingsverband. Samenwerken is
dus een van de belangrijkste speerpunten van onze organisatie. Dat doen we intern met alle
praktijken die bij GC-Nijkerk horen. We doen dat ook veel met externe partijen, zoals
bijvoorbeeld de ziekenhuizen, de gemeente, welzijn.
2018 was het eerste officiële jaar, waarbij de stichtingen GC-Corlaer en OranjeVeste zijn
samengegaan. Dit was voor ons ook het moment om de praktijkondersteuners met regelmaat
samen te laten komen. Zij doen veel werk voor chronische patiënten en ouderen en het is
belangrijk dat ze daarin goed ondersteund worden.
In 2018 hebben we ook een start gemaakt met seizoensbijeenkomsten. Er is drie keer een
bijeenkomst georganiseerd voor alle zorgverleners en medewerkers met de bedoeling elkaar
te ontmoeten en te inspireren rond thema’s die we belangrijk vinden. Zo hebben we in de
winter met elkaar gesproken over onze visie en beleidsplan en het longzorgprogramma. In de
lente zijn we geïnspireerd door Frank Pieters van ‘Verdraaide Organisaties’ die ons heeft laten
zien hoe we meer kunnen aansluiten bij wat de bedoeling is in plaats van te werken vanuit
onze systemen en protocollen. En in de herfst heeft Clair Bik van Bik Difference ons
meegenomen in het thema ‘gastvrijheid’ en dan vooral: hoe gaan we gastvrij met elkaar om
in de samenwerking en wat hebben we daarbij als mens van elkaar nodig.

Seizoensbijeenkomst met Frank Pieters van ‘Verdraaide Organisaties’
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Multidisciplinair samenwerken rond patiëntgroepen doen we al langer. We zien daar wel een
ontwikkeling in. We zijn ooit begonnen met een aantal interne werkgroepen waarbij
zorgverleners bij elkaar kwamen rond patiëntgroepen: chronische zorg, ouderen, ggz en
jeugd.
Inmiddels zijn steeds meer mensen van buiten de organisatie bij deze werkgroepen
aangesloten en zijn het meer netwerken geworden. Bijvoorbeeld bij de werkgroep ouderen
zitten naast eerstelijns zorgverleners ook vertegenwoordigers van de wijkverplegingsorganisaties, het gebiedsteam, de welzijnsorganisatie Sigma, Nijkerk Sportief en Gezond en
een Specialist Ouderengeneeskunde (SOG). We leren elkaar zo steeds beter kennen en
kunnen samen dingen oppakken en verbeteren voor de inwoner van Nijkerk die zorg bij ons
krijgt.
In samenwerking met de bibliotheek zijn er in 2018 twee Gezondheidspunten georganiseerd,
in maart rond het thema slaap en in november rond het thema voeding. We merkten dat rond
deze thema’s veel vragen waren. In een themamaand werden deze thema’s van verschillende
kanten belicht in lezingen en workshops. Door deze gezondheidspunten kunnen we
laagdrempelig mensen bereiken, zonder een onderwerp gelijk te hoeven koppelen aan ziekte.
In 2018 zijn we ook als directie actief geweest bij de gemeente Nijkerk. We willen zo steeds
meer de scheiding tussen medische zorg en zorg en ondersteuning en welzijn wegnemen en
de samenwerking bevorderen voor de inwoners van Nijkerk. In 2018 werkten we mee aan het
project Bruggenbouwers, waar we samen met gemeente en onder andere onderwijs,
informele zorg, wonen & veiligheid hebben gekeken naar de verbinding tussen alle overleggen
die er zijn. Ook zaten we met gemeente, welzijn, bibliotheek en jeugd & jongerenwerk in de
redactieraad voor de ontwikkeling van www.wegwijzernijkerk.nl, een digitale sociale kaart voor
Nijkerk.
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8 Chronische zorg en kwetsbare groepen
8.1 Diabetes zorg
Al jaren hebben we een contract voor diabetes ketenzorg waardoor er goed wordt
samengewerkt rond mensen met diabetes type 2. We kunnen zeggen dat we deze mensen
goed in beeld hebben. Ons aantal patiënten met diabetes type 2 is iets gestegen t.o.v. 2017
en ligt met 5,1% iets onder het landelijke gemiddelde. Wat verder opvalt is dat het percentage
patiënten dat onder behandeling van de specialist is (8%), lager ligt dan landelijk gemiddeld
bij zorggroepen. Veel diabetespatiënten worden in Nijkerk dus bij de huisarts behandeld. In
vergelijking met landelijke cijfers valt op dat de streefwaarden voor het LDL-cholesterol in
Nijkerk minder vaak behaald worden, ondanks dat er niet minder medicatie wordt
voorgeschreven. Deze trend zien we al langer en het is een punt van aandacht.
In 2018 is de landelijke richtlijn voor diabetes herzien (de NHG-standaard). We hebben dit in
de werkgroep chronische zorg met elkaar besproken. Verder hebben we met elkaar
gebrainstormd over een algemenere aanpak voor chronische patiënten en wat uit onze
aanpak voor longzorg daarbij gebruikt kan worden. Dit doen we omdat we weten dat veel
patiënten met een chronische aandoening vaak een of meerdere aandoeningen tegelijk
hebben. We willen in de toekomst minder ‘een stukje ziekte’ behandelen en meer vanuit het
geheel. Chronische ziekten hebben ook veel gemeen, bijvoorbeeld als het gaat om leefstijl en
acceptatie van en leren leven met een chronische ziekte.

8.2 Kwetsbare ouderen
Vanaf 2016 heeft de zorggroep een contract voor een programma kwetsbare ouderen. De
doorontwikkeling van dit programma is een van onze speerpunten. Met dit programma zorgen
we ervoor dat we goed samenwerken in de zorg voor kwetsbare ouderen. Dit is nodig, omdat
de groep thuiswonende ouderen de komende jaren sterk zal toenemen.
Begin 2018 hebben we in kaart gebracht waar huisartsenpraktijken tegenaan liepen bij het
uitvoeren van het programma. Met deze inzichten hebben we het werkproces opnieuw
beschreven. In het vierde kwartaal hebben we met een huisarts en praktijkondersteuner alle
huisartsenpraktijken bezocht om hen op weg te helpen om het programma goed uit te voeren.
We zien in 2018 een voorzichtige stijging van het aantal multidisciplinaire overleggen en
verwachten een verdere toename in 2019.
Het programma kwetsbare ouderen is eind 2018 ingericht in ons keteninformatiesysteem,
VitalHealth. Dat betekent dat huisartsen, praktijkondersteuners en ketenpartners vanaf 2019
nog beter veilig samen kunnen werken vanuit één zorgbehandelplan.
Omdat kwetsbare ouderen vaak te maken hebben met veel verschillende en complexe
problemen, is het belangrijk dat de huisarts kan samenwerken met een specialist
ouderengeneeskunde.
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We hebben afspraken gemaakt zodat alle huisartsenpraktijken een specialist ouderengeneeskunde van Beweging 3.0 kunnen benaderen voor een multidisciplinair overleg, om te
overleggen over de behandeling (consultatie) of om een deel van de behandeling uit te voeren
(medebehandeling).
Tenslotte hebben we eind 2018 een strategisch overleg kwetsbare ouderen Nijkerk ingericht.
In dit overleg nemen bestuurders deel vanuit de ouderenbond, verpleging en verzorging,
sociaal domein, woningstichting en eerstelijnszorg. We bereiden een verklaring voor waarin
we de intentie uitspreken om gezamenlijk het welbevinden en de tevredenheid van
thuiswonende kwetsbare ouderen te bevorderen.

Strategisch overleg kwetsbare ouderen – 2018

8.3 Oncologische zorg in de eerstelijn
In 2017 en 2018 hebben we het project ‘Oncologische (na)zorg in Nijkerk’ uitgevoerd. In dit
project hebben we in kaart gebracht welke last patiënten die in het verleden kanker hebben
gehad nog ervaren. Ook hebben we deze patiënten een consult aangeboden met een
oncologie verpleegkundige. Het project liet zien dat ruim driekwart van de patiënten langere
tijd na de diagnose en behandeling nog klachten heeft die het gevolg kunnen zijn van (de
behandeling tegen) kanker, denk bijvoorbeeld aan vermoeidheid. Patiënten geven aan dat er
(te) weinig aandacht is voor de mogelijkheden voor behandeling van restverschijnselen en het
hervatten van dagelijkse bezigheden.
Eind 2018 hebben we Raedelijn gevraagd om met ons een verkenning uit te voeren naar hoe
we deze oncologische zorg in de eerstelijn vanuit de huisartsenpraktijk beter kunnen
kanaliseren. Raedelijn heeft gesproken met huisartsen, paramedici en oncologieverpleegkundigen. Op basis van de resultaten van deze verkenning (die we begin 2019
verwachten) zullen we begin 2019 een plan maken om verder vorm te geven aan oncologische
zorg in de eerstelijn.
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9 Longzorg, triple aim, VHBC en shared savings
De afgelopen jaren hebben we de zorg in Nijkerk en omgeving op een geheel nieuwe manier
ingericht met het programma LongZorg Nijkerk. Persoonsgericht, over organisatiegrenzen
heen, met een solide diagnose, vanuit het volste vertrouwen in de meerwaarde voor de patiënt
en de triple aim doelstellingen. Dit werd mogelijk gemaakt door een innovatieve contractvorm
met de zorgverzekeraar waarin we afgerekend worden op resultaat en niet op productie, met
de mogelijkheid om mee te dingen in de savings (shared savings). Na de ontwikkeljaren 20152017 ging de aandacht in 2018 uit naar het intern borgen van nieuwe werkwijzen en het
toepassen van data ten behoeve van risicomanagement en het sturen op gezondheidsuitkomsten, passend bij een proactieve en preventieve benadering.
Met het oog op proactieve en preventieve zorg hebben de huisartspraktijken per kwartaal een
‘stoplichtlijst’ met risicoscores van al hun COPD-patiënten ontvangen. Deze lijsten zijn een
hulpmiddel voor de POH’s en huisartsen en zijn te zien als extra ogen en oren om de COPDpopulatie goed in beeld te houden en geen patiënten buiten de boot te laten vallen. Met behulp
van OptiMedis worden deze lijsten samengesteld, op basis van de gegevens uit de systemen
van de huisartsen, apotheken en de ziekenhuizen (Meander MC en St. Jansdal).
Voor een vernieuwde aanpak van de zorg aan (een deel van de) astmapatiënten is samen
met de longartsen een eerste aanzet gemaakt. Besloten is deze aanpak in de wacht te zetten
tot nader order, om zorgverleners nu niet extra te belasten en tevens omdat de resultaten naar
verwachting pas op langere termijn (> 10 jaar) zichtbaar zullen zijn en bovendien veel breder
zijn dan de puur medische aspecten die nu worden meegewogen in kosten-baten
berekeningen (denk bijv. aan verlaging arbeidsverzuim).
Om persoonsgerichte zorg aan COPD-patiënten een impuls te geven, zorgverleners te
ontlasten en expertise toe te voegen over de individuele begeleiding van patiënten, werd een
tijdelijke longverpleegkundige aangetrokken. Vanaf het vierde kwartaal 2018 bracht zij
huisbezoeken aan o.a. patiënten die thuis kwamen na een ziekenhuisopname, veelal samen
met de POH om zo kennis over te dragen. De longverpleegkundige heeft thema’s in kaart
gebracht die belangrijk zijn om aandacht aan te besteden, zoals uitleg over de ziekte,
medicijngebruik en omgaan met energieverdeling en ADL (Algemene Dagelijkse
Levensverrichtingen). In 2019 werkt zij verder aan educatiemateriaal ter ondersteuning van
de betrokken zorgverleners.
In 2018 bleek uit voorlopige berekeningen van Zilveren Kruis en een gezamenlijke evaluatie
dat de zorgkostenontwikkeling van Nijkerk m.b.t. COPD gunstig afstak bij de landelijke
ontwikkeling. De triple aim resultaten zijn over de hele linie positief te noemen en dat was
aanleiding voor ons en voor Zilveren Kruis om het contract te verlengen en dit programma de
komende drie jaar te continueren. Partijen hebben ook de intentie om de gehele chronische
zorg onder dit contract te brengen. Daarmee zetten we verdere stappen in
populatiemanagement. Dit wordt in de eerste helft van 2019 nader uitgewerkt tot een
raamcontract om gefaseerd op te schalen. Het contract biedt ons de mogelijkheid om over de
schotten samen te werken en geeft de ruimte om samen de transitie te maken van
ziektespecifieke ketenzorg naar generieke, persoonsgerichte zorg.
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10 ICT en e-health
Na een lang en zorgvuldig selectietraject hebben we in 2018 definitief gekozen voor
VitalHealth als oplossing voor een populatiemanagement- en e-health platform. Met het
systeem van VitalHealth zijn wij straks in staat om multidisciplinair samen te werken rondom
de patiënt en met de patiënt. Daarnaast biedt het platform ons een oplossing voor
datamanagement- en telemonitoringtoepassingen. Met het platform spelen we in op ons
streven om zelfregie en eigen verantwoordelijkheid van de patiënt te stimuleren.

Ondertekening contract met VitalHealth

In 2018 hebben we het platform geïmplementeerd en zijn de zorgverleners opgeleid en
getraind in het gebruik. We hebben er bewust voor gekozen om eerst intern het gebruik te
bevorderen alvorens deze oplossing beschikbaar te stellen aan de patiënt. Immers eerder
door ons opgedane ervaring heeft uitgewezen dat de patiënt een dergelijk platform en portaal
alleen gebruikt indien de zorgverlener deze ook actief toepast. In 2019 zal een start gemaakt
worden met de implementatie en toepassing van Engage van VitalHealth. Engage is een
zogenaamde persoonlijke gezondheidsomgeving en is onderdeel van het VitalHealth platform.
Met Engage bieden wij de patiënt een portaal waarin we met de patiënt samen kunnen werken
rondom zijn/haar gezondheid.
Met Optimedis Nederland hebben we in 2018 eerste stappen gezet voor de inrichting van een
regionaal data infrastructuur waarmee we in staat gesteld worden om de patiëntenpopulatie
op basis van data te managen. Infrastructuur en opzet moet passen binnen de AVG-richtlijnen
en voldoen aan de privacywetgeving.
In 2018 zijn we een overeenkomst aangegaan met Pharmeon voor het leveren van online
diensten zoals herhalingsreceptuur, agenderingsfuncties en online consult. Daarbij hebben
we ook een app gelanceerd (Huisartsenij-app), waarin dezelfde diensten geboden worden.
Hiermee is het voor de inwoner van Nijkerk ook mogelijk via de app mobiel een afspraak te
maken of een online consult te doen.
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11 Opleiding en nascholing
Vanuit GC-Nijkerk zorgen we voor een aantal scholingen. Dit doen we omdat we de scholing
dan kunnen aansluiten op waar we mee bezig zijn in Nijkerk. Samen een scholing volgen met
de mensen met wie je samenwerkt helpt ook om elkaar beter te leren kennen.
De scholingen die we in 2018 hebben gedaan/georganiseerd zijn te vinden in de volgende
tabel:
Scholingen en trainingen

Voor wie

AED/reanimatie herhalings- en beginnerscursus

allen

Scholingscarrousel (suïcide, huiselijk geweld bij ouderen, overleg
apotheek)

huisartsen

Scholing gebruik meldcode kindermishandeling en huiselijk
geweld

alle zorgverleners

Trainingen met acteur persoonsgericht werken

alle zorgverleners

Training Ketensysteem Vital Health System
FarmacoTherapeutisch Overleg over longzorg
BHV-herhalingscursus

POH-s, huisartsen en
ketenpartners
huisartsen, apotheek, POH-s
Alle BHV’ers

Persoonsgerichte zorg / oplossingsgericht werken

POH’s

Ouderenzorg

POH’s

Externe scholing t.b.v. GC-Nijkerk
Cursus voor Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en
huiselijk geweld
Cursus Vertrouwenspersoon
Masterclass Eerstelijns Bestuur Universiteit Tilburg

4 aandachtsfunctionarissen
2 vertrouwenspersonen
directeur zorg

Rondleidingen en workshops
Delegatie Curaçao

24-01-2018

Workshop ZN

09-03-2018

Delegatie Texel

19-03-2018

Delegatie Ineen

14-09-2018

Delegatie Lelystad

20-09-2018

Delegatie Proscoop

04-10-2018
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12 Communicatie
De gezondheidscentra Nijkerk willen goed zichtbaar maken wat zij te bieden hebben en welke
resultaten zij boeken. In 2018 is een nieuwe website www.gc-nijkerk.nl live gegaan en is een
officiële nieuwsbrief via Mailchimp ontworpen. Deze nieuwsbrief bevat informatie over het
beleid en activiteiten van het samenwerkingsverband, verschijnt elke 2 maanden en wordt
intern verspreid. Daarnaast bestaat de Nieuwsflits, een nieuwsbrief voor en door alle
medewerkers en zorgverleners van beide gezondheidscentra. Hierin worden nieuwe
medewerkers voorgesteld, staat een bijdrage van de directie m.b.t. de ontwikkelingen en
plannen voor GC-Nijkerk en wordt lief en leed gedeeld.

Kort gezegd verloopt de communicatie via de volgende kanalen:
•

Patiënten- en publiekscommunicatie verloopt via persoonlijk contact en bijeenkomsten,
banners, wachtkamerschermen en folders op de eigen locaties en die van derden, free
publicity, de websites www.gc-corlaer.nl en www.denijeveste.nl en natuurlijk ook via
persberichten op online nieuwssites en in de regionale nieuwsbladen. Het betreft hier
vooral de concrete dienstverlening vanuit de gezondheidscentra, activiteiten en tips voor
het verbeteren van de eigen gezondheid, vanuit een visie op gezond gedrag en eigen
regie. Eenvoudig taalgebruik, veel foto’s en pictogrammen zijn kenmerkend in de
communicatie. Daarnaast zijn de panels en vragenlijsten voorbeelden van communicatievormen voor luisteren en ontvangen.
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•

•

Communicatie met stakeholders en partnerorganisaties gebeurt o.a. via de website
www.gc-nijkerk.nl, bijeenkomsten en overleggen (soms mini-conferenties) en
bijvoorbeeld vakbladen. Nieuw is dat grote hoeveelheden informatie worden samengevat
in infographics en visuals. De politiek neemt een bijzondere plek in: met wethouders en
ambtenaren onderhouden we regelmatig persoonlijk contact.
Voor wat betreft de interne communicatie maken we gebruik van intranet, verschillende
periodieke overleggen, de beide nieuwsbrieven maar ook voorzieningen als een
gezamenlijke lunch- of koffieruimte. De communicatie gaat over visie, over de organisatie,
over de programmalijnen en concrete projecten. Heldere taal met altijd duidelijk vermeld
wat er voor de zorgverlener of patiënt wel of niet gaat veranderen en waarom.

Website GC-Nijkerk
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In de onderstaande tabel een overzicht van de publicaties en presentaties in 2018:
Onderwerp

publicatie/presentatie

Vijfde Nijkerk Challenge van start
Longzorg gestuurd op uitkomsten
Werkbezoek ZN
Onzekerheid over 'vallen verleden tijd'
Patiënten Nijkerk krijgen meer regie
Longzorg Symposium Regio
Innovaties Zorggroep Medrie
Nationale Diabetes Challenge / Hester
en Cees naar Spanje
Nijkerk Challenge
Nijkerk Challenge

Publicatie Stad Nijkerk
Publicatie in De Eerstelijns
Presentatie Willy Oldenburger
Publicatie in Nijkerk Nieuws
Publicatie in Stad Nijkerk

Value based health care / aanpak in
Nijkerk
Persoonsgericht werken
Populatiegerichte zorg
A simple to implement and low-cost
supervised walking programme in
highly motivated individuals with or at
risk for type 2 diabetes: An
observational study with a pre-post
design
Huisartsenij-app
Innovatief contracteren
Onderzoek Julius centrum
Gezondheidscentra Nijkerk schept
randvoorwaarden persoonsgerichte
zorg
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Presentatie door Sam Siemssen
Publicatie Bas van de Goor foundation
Publicatie De Veense Courant online
Publicatie Nijkerk Nieuws
Presentatie tijdens strategieavond georganiseerd
door Digitalezorg.nl, ABN Amro, VitalHealth en
Vintura te Nieuwegein
Publicatie in Zelfzorg Ondersteund
Presentatie inspiratiedag ROS – Utrecht door Sam
Siemssen

Publicatie in Preventive Medicine Reports

Publicatie in AD Amersfoort
Presentatie NZA innovatiecongres door Sam
Siemssen
Publicatie in nieuwsbrief Ineen
Publicatie in De Eerstelijns
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13 Organisatie en Bestuur
De stichting OranjeVeste is opgericht bij akte d.d. 4 september 2008 en is per 1 januari 2018
gefuseerd met stichting Gezondheidscentrum Corlaer tot de stichting Gezondheidscentra
Nijkerk en statutair gevestigd te Nijkerk.
Het bestuur van de stichting Gezondheidscentra Nijkerk wordt gevormd door de heer F.F.
Siemssen, voorzitter en tevens algemeen directeur.
De Raad van Toezicht wordt gevormd door:
• De heer A. Jongejan, voorzitter
• De heer D.C. van de Castel
• De heer W.J.G.M. Eggenkamp
• De heer J.C.M. Kempers

Raad van Toezicht stichting Gezondheidscentra Nijkerk

De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code Zorg. Salaris en vergoedingen van
bestuur en Raad van Toezicht vallen en passen onder de WNT klasse I.
In 2018 is de Raad van Toezicht en het bestuur zesmaal bijeengekomen.
De leden van de Raad van Toezicht en Bestuur vervullen nevenfuncties (bezoldigd en
onbezoldigd); hierbij is geen sprake van tegenstrijdige belangen.
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14 Beheer gezondheidscentra
Tot de taken van de stichting behoort het verhuren, beheren en het goed laten functioneren
van Gezondheidscentrum Corlaer en Gezondheidscentrum De Nije Veste en het leveren van
facilitaire diensten aan deelnemers en huurders. Zij huurt deze centra van de Woning Stichting
Nijkerk (WSN) en treedt daarbij op als hoofdhuurder richting praktijkhouders.
De multidisciplinaire samenwerking is kenmerkend voor beide centra en terug te zien in de
opzet en inrichting van de centra. De centra zijn inmiddels uitgegroeid tot ontmoetingsplaatsen
voor de inwoners van Nijkerk waar niet alleen zorg geboden wordt, maar ook bewegings- en
andere gezondheidsbevorderende programma’s.

Beide centra groeien inmiddels uit hun jasje en we hebben in 2018 aan geïnteresseerde
praktijken die zich in onze centra wilden vestigen nee moeten verkopen. Ook konden we niet
goed voldoen aan de uitbreidingswensen van de verschillende praktijken. Voor 2019 wordt
een grote verbouwing in Gezondheidscentrum Corlaer voorzien om aan de uitbreidingswensen van de huidige huurders te voldoen.
De huur en exploitatie van de centra wordt opgebracht door de zelfstandige praktijken en dit
vindt kostenneutraal plaats. Goed onderhoud aan de panden is een belangrijk aandachtspunt
van de stichting en jaarlijks wordt door de huurders geld gedoteerd aan het onderhoudsfonds.
In 2018 is het centrum De Nije Veste van binnen opnieuw geheel geschilderd en ziet er
daarmee weer nieuw en verzorgd uit.
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15 Komende jaren
Het worden spannende tijden voor het voortbestaan van de stichting voor het jaar 2019 en de
jaren erna. Het O&I-beleid van Zilveren Kruis stelt onze zelfstandigheid ter discussie, enerzijds
door de te verwachten reductie van inkomsten en anderzijds door de “verplichting” om ons
aan te sluiten bij een grotere regio. Door de dalende inkomsten zullen we onze organisatie af
moeten bouwen en dan komen de projecten en programma’s onder druk.
De visie en het beleid van onze stichting staat echter niet ter discussie, wel zullen we moeten
bezien hoe we in een groter regionaal samenwerkingsverband deze tot uitvoering kunnen
brengen. Wij willen nu en in de toekomst passende zorg in Nijkerk bieden bestaande uit de
drie pijlers persoonsgericht, preventief en proactief en in de samenwerking. Onze wens is om
door te gaan op de ingeslagen weg, maar dan wel op een manier die financieel en
organisatorisch haalbaar is. In 2019 zullen we met Huisartsen Eemland de mogelijkheden
voor een regionale samenwerking verder verkennen en uitwerken. Borgen van het lokale
zorgbereik en de succesfactoren van ons samenwerkingsverband zijn daarbij het
uitgangspunt.
Als stichting blijven we zelfstandig opereren als onderdeel van een grotere regio, zodat we
ook in de toekomst de juiste zorg in Nijkerk kunnen bieden!
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