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1 Inleiding 
Het jaar 2019 bracht grote veranderingen voor onze stichting met zich mee, veroorzaakt door het O&I 
inkoopbeleid van Zilveren Kruis met consequenties op zowel financieel als organisatorisch vlak. Bekend 
is dat het Zilveren Kruis (en landelijke) beleid aanstuurt op grote regio’s en dat de bekostiging voor 
organisatie en infrastructuur de komende jaren fors zal veranderen en afnemen. Hoe dit voor ons als 
regio exact uit gaat pakken is nu nog niet volledig te overzien. Zeker is dat we het de komende jaren 
met fors minder inkomsten moeten stellen.  
 
Gedurende het jaar 2019 hebben we  onze koers en strategie verder bepaald voor wat betreft 
regiovorming. Het formeren van een nieuwe regio met Eemland is daarbij als uitgangspunt genomen. 
De voorwaarden waaronder dit plaats moet vinden zijn vastgelegd in een intentie-overeenkomst met 
Huisartsen Eemland, wat getekend is door beide besturen. De gesprekken zijn in gang gezet en de 
mogelijkheden zijn verder verkend. Parallel hieraan zijn we zo veel als mogelijk was doorgegaan met 
de realisatie van onze doelen en plannen uit het beleidsplan 2018-2020, immers we zijn er voor de 
patiënt en inwoner van Nijkerk.  
 
In 2019 zijn we dus enerzijds verder gegaan op de ingeslagen weg conform het beleidsplan 2018-2020 
en anderzijds hebben we stappen gezet in de regiovorming. Daarbij hebben we een transitieplan met 
meerjarenbegroting opgesteld waarmee we onze kosten in lijn hebben weten te brengen met de te 
verwachten daling van inkomsten. Het transitieplan zal de komende twee jaren ten uitvoer gebracht 
worden. 
 
De veranderingsbereidheid en het enthousiasme blijft onverminderd groot bij de zorgverleners in 
Nijkerk, wat zich vertaald heeft in vele spraakmakende en tot voorbeeld sprekende programma’s en 
zorgvernieuwingstrajecten. In 2019 heeft de eindevaluatie van het Nijkerks Longzorgprogramma 
plaatsgevonden wat geleid heeft tot een positieve eindconclusie. Het logzorgprogramma heeft over de 
eerste drie jaren geleid tot behoorlijke savings en conform overeenkomst met de zorgverzekeraar 
deelden we aanzienlijk mee in de savings. Dit heeft geleid tot een eenmalig positief resultaat over 2019.  
 
Samen met alle zorgverleners binnen onze stichting en met de verschillende externe stakeholders 
hebben we aangetoond dat quadruple aim doelstellingen zeker haalbaar zijn mits de beloning en 
bekostiging daarop aangepast worden. M.a.w. innovatie loont! Binnen het Nijkerkse zullen we blijven 
vernieuwen voor een betere patiëntenzorg.  
 
Op dit moment houdt het COVID-19 virus ons in haar greep. Samen met alle aangesloten zorgverleners 
hebben wij maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus in Nijkerk tegen te gaan en de zorg 
voor alle patiënten toegankelijk te houden. De inzet en betrokkenheid van alle zorgverleners is groot 
en indrukwekkend. De COVID-19 uitbraak heeft een enorm impact op onze agenda en onze aandacht 
is gedurende enkele maanden volledig verschoven van de uitvoering van het jaarplan naar volledig 
ondersteuning bij de aanpak van de COVID-19 uitbraak.  
 
Nu we langzaam maar zeker terugkeren naar het nieuwe normaal pakken we onze plannen weer op. 
In 2020 gaan we op dezelfde voet verder als 2019. Wij wensen u veel leesplezier met het jaarverslag 
2019.	

Namens bestuur en directie,	
 
Sam Siemssen      Willy Oldenburger 
Bestuurder-directeur    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 per januari 2019 als volgt 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. 
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3 Missie, visie en doelstelling 
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. Het betreffen dus geen loondienstcentra. De inwoners van 
Nijkerk ontvangen een multidisciplinaire eerstelijns zorgaanbod vanuit de centra en vanuit een 
aantal satelliet praktijken.  
 
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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De Stichting Gezondheidscentra Nijkerk heeft een meerledige doelstelling:  
● het faciliteren, stimuleren, organiseren, ondersteunen en coördineren van geïntegreerde 

eerstelijns zorg ten behoeve van inwoners van de gemeente Nijkerk; 
● het ontwikkelen, exploiteren, beheren en het goed laten functioneren van 

Gezondheidscentrum Corlaer en Gezondheidscentrum De Nije Veste; 
● namens betrokken deelnemers een geïntegreerd zorgaanbod contracteren met 

zorgverzekeraars; 
● het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, leveren van facilitaire 

diensten, het voeren van directie over of het zich op andere wijze interesseren bij andere 
rechtspersonen en/of ondernemingen, die werkzaamheden op het gebied van de 
gezondheidszorg verrichten; 

 
Dit wil zij verwezenlijken door: 
● het sluiten van huur- en onderverhuurovereenkomsten van ruimtes in 

Gezondheidscentrum Corlaer en Gezondheidscentrum De Nije Veste.  
● het leveren van facilitaire diensten aan deelnemers en huurders binnen de 

gezondheidscentra. 
● het leveren van zorginhoudelijke diensten waaronder een loketfunctie. 
● het bevorderen van samenwerking met andere instellingen en organisaties waarmee de 

geboden zorg in Nijkerk verbeterd kan worden. 
 
De stichting heeft geen winstoogmerk, dit is als zodanig vastgelegd in de statuten. 
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4 Het jaar 2019 in cijfers 
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5 Activiteiten en gerealiseerde prestaties; 
focus op implementatie en invoeren 
zorgprogramma’s 

In 2018 lag de focus op het realiseren en implementeren van het fundament en het borgen 
van de samenhang. Het fundament en de samenhang is inmiddels grotendeels gelegd. In 
2019 hebben we ons gefocust op de  verdere implementatie en invoering van alle 
programma’s uit het beleidsplan 2018-2020. De bedoeling is om eind 2020 alle 
programmalijnen ingericht te hebben volgens onze speerpunten persoonsgericht, proactief en 
preventief en integraal in samenwerking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concreet hebben wij de volgende speerpunten in 2019 gerealiseerd: 
 

Persoonsgerichte zorg 
We zijn doorgegaan op de ingeslagen weg en hebben gezorgd voor een nog sterkere 
inbedding van persoonsgerichte zorg in Nijkerk. Kern hierbij was het vergroten van de 
patiënten participatie (het activeren van de patiënt) en het nemen van de regie. Samen is echt 
samen! Het programma SamenGezond! kreeg een vervolg en we hebben de competenties 
van de zorgverlener door middel van trainingsprogramma’s in dit proces versterkt. Ook 
hebben we een start gemaakt met het inzetten van het patiënten portaal Engage (voorheen 
e-Vita).  

 
Preventief en proactief 
Preventie is en blijft een belangrijke pijler in ons streven naar een gezonde populatie. Daarin 
is het thema wat ons bindt: fit en gezond door te bewegen. Programma’s als Nijkerk Challenge, 
Wandelfit en Beweegplein zijn wederom met veel energie  aangeboden en uitgevoerd, 
bovendien zijn we gestart met GLI (gecombineerde leerstijlinterventie). We hebben hoge 
verwachtingen van het proactief interveniëren bij hoog risicogroepen en dit met name binnen 
chronische en ouderenzorg, dus zorg rondom kwetsbare patiëntengroepen. In 2019 zijn met 
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het Jan van Es Instituut (JVEI) verdere stappen gezet m.b.t. risicostratificatie. Het actief 
inspelen en interveniëren bij hoog risico patiënten past binnen ons triple aim denken.  

 
Samen en geïntegreerd 
In 2019 hebben we actief de verbinding en samenwerking opgezocht met het sociaal domein 
van de gemeente Nijkerk, met de ziekenhuizen en met de VVT-instellingen. Dit allemaal vanuit 
het adagium “de juiste zorg op de juiste plaats”. Samen betekent niet alleen richting de 
aanpalende domeinen, maar ook samen binnen ons eigen domein van eerstelijn. Ook in ons 
eigen domein hebben we met de verschillende disciplines verbeteringen doorgevoerd zodat 
we nog meer vanuit het perspectief van de patiënt werken. 

 
Patiëntgroepen (kwetsbare ouderen, chronisch, jeugd & GGZ) 
Het programma voor kwetsbare ouderen, wat in 2016 is gestart, en in 2018 haar huidige 
contouren heeft gekregen, is in 2019 door alle huisartsenpraktijken uitgevoerd. Een aantal 
highlights uit 2019: 

 
o Verbeteren van de uitvoer van het programma door alle huisartsenpraktijken:  

Het programma werd in 2019 in alle praktijken uitgevoerd. Er waren in 2019 meer 
multidisciplinaire overleggen met bijv. de wijkverpleging dan in 2018.  

o Verstevigen van de samenwerking:  
In 2019 is met name de samenwerking met de wijkverpleging en casemanagers dementie 
verstevigd. De veilige en snelle communicatie in Coordinate, het keteninformatiesysteem 
van VitalHealth, is hierin heel belangrijk.  Ook hebben we met partners in eerstelijns zorg, 
verpleging en verzorging, sociaal domein en welzijn, patiënten vertegenwoordigers en de 
woningbouwstichting een intentieverklaring ondertekend waarin we gezamenlijk het 
welbevinden van kwetsbare oudere inwoners willen verbeteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening intentieverklaring kwetsbare ouderen 
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o In 2019 is Nijkerk aangesloten bij het coördinatiepunt eerstelijnsverblijf in Eemland. 
Kortdurende opnames in eerstelijns verblijf kunnen hierdoor makkelijker geregeld worden.  

 
Bij longzorg heeft de nadruk in 2019 gelegen op het verbeteren van de aandacht voor de 
COPD patiënten met ziekenhuisopnames en exacerbaties. De inzet van de 
longverpleegkundige, die in 2018 gestart is, heeft veel opgeleverd zowel door inzet bij 
individuele patiënten als door coaching van de POH’s.  

 

 
 
 
In 2019 is er extra aandacht besteed aan het promoten van de  griepvaccinatie bij COPD 
d.m.v. een aanbevelingsbrief door huisartsen en longartsen. Dit heeft daadwerkelijk geleid 
tot een verhoging van het percentage griepvaccinaties bij deze patiëntengroep. We hebben 
de NCSI-vragenlijst geëvalueerd en zijn overgestapt op het gebruik van de Ziektelastmeter. 
Het longaanval actieplan wordt steeds meer ingezet. Het kernteam heeft zich verder 
voorbereid op een plan van aanpak voor de astma patiënten. 
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Bij de diabeteszorg zijn er twee incompany trainingen gevolgd door POH’s, huisartsen (en 
diëtisten): Demedicalisatie bij koolhydraatbeperking (Langerhans) en Verdiepingscursus 
insulinetherapie (Langerhans).  Verder zijn er voorbereidingen getroffen voor het toevoegen 
van diabetes aan het shared savingscontract van longzorg. In de POH overleggen zijn we 
gestart met casuïstiekbesprekingen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Incompany training Langerhans 

 
 
De werkgroep GGZ was van plan aan de slag te gaan met SOLK (een patiëntengroep met 
somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten), maar heeft dit toegespitst op chronische 
pijn. De werkgroep heeft in de najaarsbijeenkomst een scholing verzorgd voor alle zorg-
verleners over psycho-educatie bij patiënten met chronische pijn. Daarvoor hebben we ook 
eigen educatie materiaal ontwikkeld: de chronische pijn klapper. 

 

Najaarsbijeenkomst m.m.v. werkgroep GGZ 
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De werkgroep jeugd verbreed zich meer en meer naar een netwerkgroep van alle 
betrokkenen binnen de gemeente Nijkerk uit de jeugdzorg. Samen hebben we 
meegedacht over het jeugdprogramma ‘Een kind- en gezinsvriendelijk gemeente Nijkerk 
2019-2023’ van de gemeente Nijkerk. Er is een campagne ‘Buiten, een grote speeltuin’ 
voor 2020 voorbereid. En er zijn gesprekken geweest over ‘Ketenaanpak voor kinderen 
met obesitas’. Dit krijgt een vervolg in 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Flyer voor de campagne ‘Buiten één grote speeltuin’ 

 

Voor de chronische (keten-)zorg hebben we volop ingezet op het longzorg contract. In 
2019 hebben we het longzorg contract met Zilveren Kruis vernieuwd en verlengd. De 
evaluatie van de eerste drie jaar was positief en liet een positief financieel resultaat zien. 
De triple aim doelstellingen zijn behaald en dit heeft geleid tot het verrekenen van de 
savings, conform het contract. Daarnaast zijn we door Zilveren Kruis uitgenodigd  om het 
contract uit te breiden met Diabetes en CVRM ketenzorg. Hiermee krijgen we de ruimte 
om domein overstijgend, door de schotten heen, samen te werken en de juiste zorg op de 
juiste plaats te bieden. Met als doel, betere zorg en meer gezondheidswinst tegen lagere 
kosten. We willen dus volop opschalen met het longzorg contract. 
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ICT & Data: In 2018 is gekozen voor het populatiemanagement platform VitalHealth en is 
deze in de organisatie geïmplementeerd. De zorgverleners zijn getraind in het gebruik 
hiervan en inmiddels wordt dit platform actief toegepast voor de kwetsbare 
patiëntengroepen. Eind 2019 zijn 3 Key-poh’s met een aantal patiënten gestart in een pilot 
met het werken met Engage, het bijbehorende patiëntenportaal.  In 2019 is de 
haalbaarheid van een regionale data infrastructuur onderzocht. Dit met hulp van derden 
zoals OptiMedis NL, Noaber (financiële bijdrage) en in samenwerking met diverse 
betrokken zorgverleners en organisaties. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

VitalHealth Engage gelanceerd in Nijkerk! 
 

Organisatie, financieel en bekostiging: Het O&I inkoopbeleid van Zilveren Kruis stelt ons 
voor nieuwe uitdagingen waar we in 2019 oplossingen voor moesten zien te vinden. 
Daarnaast antwoorden op de wijze waarop en onder welke regio we als (zelfstandige) 
organisatie door kunnen.  Gedurende 2019 is een overeenkomst met Huisartsen Eemland 
afgesloten waarbij we de intentie en voorwaarden vastgelegd hebben om gezamenlijk 
een regio te formeren. Ook hebben we een transitieplan en meerjaren begroting 
opgesteld waarbij we anticiperen op een forse afname van zorggelden de komende jaren. 
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6 Projecten in 2019 
 
Project Samen Gezond Verder 
Het 3-jarige project Samen Gezond Verder met ondersteuning en financiering van Zelfzorg 
Ondersteund! loopt goed. Dit project is bedoeld om de persoonsgerichte zorg te versterken: 
zowel door het versterken van de nodige competenties van zorgverleners en patiënten als 
door goed te luisteren naar wat patiënten daarbij aangeven nodig te hebben.  
 
Het project heeft drie onderdelen. Het eerste onderdeel, de training ‘Positieve gezondheid, 
oplossingsgericht werken’  voor zorgverleners is erg succesvol. Twee groepen zorgverleners, 
in totaal 42, hebben dit jaar  de 3-daagse training afgerond en men is  erg enthousiast over 
de waarde en directe toepasbaarheid van de training. Daarnaast hebben ongeveer 30 mensen 
aangegeven de training volgend jaar te willen doen. Het gaat om alle POH’s, veel huisartsen, 
zorgverleners van andere disciplines en een paar externe mensen waar we mee 
samenwerken. Het tweede onderdeel, reflectie zit in de opstartfase. De bedoeling is dat na de 
training intervisie of video feedback wordt opgepakt. Verder is er een dialoogsessie met 
longpatiënten geweest in september. Het derde onderdeel, gebruik van het patiëntportaal 
Engage is in pilot gestart. 
 
Project wondzorg 
Het project wondzorg heeft als doel de wondzorg (voor wonden aan onderbeen en voet) te 
verbeteren door vermeerderen van kennis, het maken van werkafspraken en bevorderen van 
samenwerking tussen huisartsenpraktijk, wondconsulent, apotheek en tweede lijn. In 2019 
heeft de werkgroep dit grotendeels uitgewerkt en de planning is om in 2020 op het huisartsen 
carrousel het stroomdiagram met achtergrondinformatie, behandelplan, werkafspraken en 
formularium te presenteren en een scholing te geven aan huisartsen en doktersassistenten 
en thuiszorgmedewerkers. 
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Project welzijn op recept 
In dit project werken we samen met Welzijnsorganisatie Sigma en in opdracht van de 
gemeente aan een manier om in plaats van (of naast) de ‘traditionele medische aanpak’ 
mensen te helpen met een welzijnsaanpak. Het kan een goede aanpak zijn voor mensen met 
psychosociale klachten die zich uiten in lichamelijke klachten en die zich daarvoor bij de 
huisarts melden. De opdracht en financiering vanuit de gemeente voor dit 3-jarige project is 
in juni 2019 geformaliseerd en in september is de projectgroep concreet aan de slag gegaan 
met de verdere voorbereidingen. Er is een welzijnscoach aangenomen en de huisartsen van 
het projectteam (uit Nijkerk en Hoevelaken) zijn in pilot gestart met patiënten doorverwijzen. 
Het is de bedoeling om in 2020 op het huisartsen carrousel een aftrap te kunnen geven voor 
alle huisartsen om te gaan werken met Welzijn op Recept. 
 
Project GLI (Geïntegreerde Leefstijl Interventie) 
We zijn in 2019 gestart het aanbieden van deze leefstijlinterventie die door de zorgverzekeraar 
vanaf 2019 in het basispakket vergoed wordt. De betrokken zorgverleners hebben met elkaar 
werkafspraken gemaakt en er zijn de nodige bijscholingen gevolgd door de leefstijlcoaches. 
Twee groepen patiënten zijn inmiddels gestart. We hebben eind van het jaar een 
tussenevaluatie gedaan en gaan ons in 2020 beraden op hoe we verder gaan. 
 
Project Nijkerk Challenge 
Na 5 jaar Challenge willen we er voor te zorgen dat de Challenge bestendig wordt voor de 
toekomst. In 2019 hebben we met een nieuwe aanpak bedacht. De doelgroep werd verbreed 
(iedere volwassene mocht meedoen) en er werd een kleinere afstand toegevoegd aan de 
bestaande afstanden. We werkten samen met Nijkerk Sportief en Gezond (begeleiding en 
beweeg clinics) en de gemeente financierde een deel van de Challenge 
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Stroomlijning oncologische zorg in de eerste lijn 
Op basis van de uitkomsten van een verkenning in 2018, hebben we in 2019 het project 
‘Stroomlijning oncologische zorg in de eerste lijn Nijkerk, 2019’ uitgevoerd. Binnen dit project 
hebben we met huisartsen,  oncologieverpleegkundigen van Care for Cancer, Icare en 
Beweging 3.0, paramedici (diëtetiek, fysiotherapie, ergotherapie), psychologen en POH-GGZ 
de oncologische zorg in de eerste lijn in Nijkerk in kaart gebracht en werkafspraken gemaakt 
zodat patiënten zoveel mogelijk passende zorg op maat kunnen krijgen. Het eindresultaat van 
het project is een  overzicht voor professionals in de eerste lijn waarin de lokale werkwijze en 
de werkafspraken oncologische zorg in de eerste lijn in Nijkerk zijn weergegeven. 

Risicostratificatie 
Al enkele jaren zijn wij betrokken bij een traject van het Jan van Es Instituut rondom 
risicostratificatie. Het JVEI maakt gebruik van het ACG model van de John Hopkins Instituut 
als oplossing/toepassing voor risicostratificatie. In het verleden heeft het JVEI in 
samenwerking met Raedelijn met data uit onze HIS’en het model van John Hopkins Instituut 
gevalideerd en daaruit bleek dat het systeem goed toepasbaar is op de Nederlandse 
eerstelijns situatie.  
 
In 2019 hebben we met een aantal zorggroepen meegedaan met het vervolgtraject. Dat zijn 
Medrie, Zorggroep Unicum en Zoetermeer. Zowel de zorgraad als de Hagro hebben hier 
positief op gereageerd. Enkele huisartsen vanuit onze stichting participeren actief mee in het 
project met als doel om de toepasbaarheid van het systeem in de Nederlandse praktijk te 
onderzoeken. Het project loopt door in 2020 en vanuit de stichting zal nog middelen en 
capaciteit beschikbaar gesteld worden. 
 
Dit project past goed bij onze strategie en gestelde doelen. Wij willen immers proactief en 
preventief aan de slag voor de kwetsbare patiëntgroepen en daarbij sturen we steeds meer 
op populatiegerichte zorg waarbij we afrekenbaar zijn voor het eindresultaat. Door mee te 
doen krijgen we straks: 

• inzicht in risicoprofielen van de huisartspraktijk per sub populatie 
• inzicht in het werken met risicoprofielen en de voor- en nadelen daarvan 
• vastgestelde interventies per risicoprofiel 
• sturingshandvatten in de vorm van rapportages waarmee we ook hoogrisico groepen 

binnen de chronische zorg kunnen interveniëren (passend bij ons shared savings 
contract) 

• beter inzicht in de risicogroepen en daarmee mogelijke tijdverdeling per patiënt beter 
van te voren in te schatten (tijdswinst) 

• Inzicht in zorg die wellicht niet meer door de huisarts geleverd hoeft te worden maar 
door andere zorgverleners (zoals VPK)  

• leerervaringen hoe men omgaat met interventies en wat goed lijkt te gaan per 
risicogroep 
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Thuiskomst na ziekenhuis 
In 2019 hebben we bij de huisartsenpraktijken gepeild wat de grootste knelpunten zijn in de 
zorg rondom patiënten die terugkomen uit het ziekenhuis. We hebben een werkgroep met 
apothekers en huisartsen ingericht die  zich richt op het verbeteren van de  
‘medicatieoverdracht na ziekenhuisopname’. In 2019 is het huidige proces in kaart gebracht 
en zijn de eerste contouren voor een verbetervoorstel geschetst. Dit project wordt in 2020 
vervolgd.  
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7 Patiënten participatie 
Stichting Gezondheidscentra Nijkerk voert via Qualizorg een aantal malen per jaar een 
klanttevredenheidsonderzoek uit. Het doel van dit onderzoek is om knelpunten binnen de 
organisatie te signaleren en deze op een juiste wijze te verbeteren. Tevens zijn wij benieuwd 
naar wat volgens de bezoekers aan de gezondheidscentra juist onze sterke punten zijn. Het 
is onze wens om waar nodig onze dienstverlening nog verder aan te scherpen.  
 
Er worden vragen gesteld over de bereikbaarheid, contact en toegankelijkheid van de 
gezondheidscentra, het kunnen meebeslissen over de behandeling, de frequentie en het 
bezoek en de algemene indruk en beoordeling van beide centra. De meeste contacten zijn 
met de huisartsenpraktijken, de fysiotherapiepraktijken en de apotheek. Gemiddeld worden 
door 40% van de bezoekers de gezondheidscentra 10 keer of meer keren bezocht.  
 
Als we kijken naar de ontwikkelingen vanaf 2018, dan zien we een stijgende lijn in het kunnen 
meebeslissen over de behandeling of hulp die men kreeg. De telefonische bereikbaarheid 
heeft men voor beide gezondheidscentra met 93% over het algemeen als goed ervaren. Men 
werd vriendelijk te woord gestaan en snel en vakkundig geholpen werd in het geval van 
vragen. Met een gemiddelde score van 8 of hoger, kunnen we concluderen dat onze 
gezondheidscentra op de verschillende uitgevraagde gebieden als zeer goed ervaren worden 
door onze bezoekers en patiënten. Gemiddeld 80% van de respondenten zou het 
gezondheidscentrum aanbevelen.  
 
Over het algemeen geeft men aan dat hulpverleners en medewerkers binnen de 
gezondheidscentra gastvrij en vriendelijk zijn. Het feit dat alle disciplines zich onder één dak 
bevinden wordt als heel fijn ervaren. De uitstraling is gezellig en het ziet er schoon en ordelijk 
uit. Wanneer de eigen arts niet aanwezig is, kan men vrij snel terecht bij een andere arts. Ook 
geeft men aan het centrum modern te vinden en de digitale ontwikkelingen (zoals o.a. digitaal 
spreekuur) te waarderen. Er is echter altijd ruimte voor verbetering en daar zal ook onze 
aandacht naar uit blijven gaan. 
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8 Financieel 
Het jaar 2019 hebben we afgesloten met een fors positief resultaat van € 491.960. Het 
resultaat werd behaald door de eenmalige opbrengsten van het longzorgprogramma zijnde 
de ontvangen savings van de zorgverzekeraar over de eerste drie jaar. De toegekende 
savings hadden betrekking op de jaren 2015, 2016 en 2017. Met het longzorgprogramma 
hebben we laten zien dat domeinoverstijgend samenwerken waarbij de patiënt centraal staat 
niet alleen tot  betere ervaren kwaliteit en gezondheid leidt maar ook nog eens kostenefficiënt 
is.  
 

 

 

 

 

 

 

Zonder de eenmalige opbrengsten van het longzorgprogramma bedroeg het operationeel 
resultaat € 214.228 negatief. Dit is conform begroting en het bewust aanwenden van ons 
weerstandsvermogen voor het uitvoeren en implementeren van programma’s, ter versnelling 
en verdieping. Bij het opstellen van de jaarplan 2019 is hier bewust voor gekozen aangezien 
de stichting van mening is dat het weerstandsvermogen zorggeld is en daar dan ook aan ten 
goede moet komen. Daarnaast laat onze financiële positie dat ook toe.  
 
De huidige financiële positie van de stichting is meer dan goed te noemen. De solvabiliteit is 
meer dan voldoende en er zijn voldoende liquide middelen om zowel op de korte als lange 
termijn aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. We willen voor de toekomst een 
solvabiliteit aanhouden wat enerzijds recht doet aan onze maatschappelijk taak en anderzijds 
strikt noodzakelijk is voor een gezonde financiële positie, om de continuïteit niet in gevaar te 
brengen. We streven vooralsnog een weerstandsvermogen van € 250.000 na. 
 
In de toekomst moeten we rekening houden met een grote achteruitgang van inkomsten 
vanwege het O&I beleid van Zilveren Kruis. Voor 2019 is daar al sprake van en hebben we 
10% minder inkomsten binnen gekregen. Zoals het er nu naar uitziet nemen onze inkomsten 
de komende jaren verder af met in totaal meer dan 60%. Ingrijpen aan de kostenkant is 
noodzakelijk. In 2019 is een transitieplan met een meerjarenbegroting opgesteld. Een forse 
reductie van onze organisatie, werkzaamheden en bijhorende kosten is onvermijdelijk en dit 
zal vanaf 2020 in gang gezet worden.  Daarnaast hebben we met Zilveren Kruis en Huisartsen 
Eemland afspraken gemaakt over compensatie van de transitiekosten. De afgebouwde gez 
gelden in Nijkerk worden hiervoor gereserveerd. De transitiekosten zijn begroot op € 280.000.  
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9 Opleiding en nascholing 
Vanuit GC-Nijkerk zorgen we voor een aantal scholingen. Dit doen we omdat scholing een 
integraal onderdeel van onze programma’s en ons kwaliteitsbeleid is.  Hieronder de 
scholingen die we in 2019 hebben gedaan en georganiseerd; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scholingen en trainingen Voor wie 

Koolhydraatbeperking en demedicalisatie Langerhans Huisartsen, POH’s, diëtisten 

Verdiepingscursus insulinetherapie Langerhans huisartsen en POH’s 

Voorjaarsbijeenkomst: thema Eenzaamheid Spreker: Petra van der 
Horst, expert in kwetsbaarheid in de wijk 

allen 

Najaarsbijeenkomst: inspiratiesessie ACT (Acceptance and 
Commitment Therapy) door The Training Farm 

allen 

Training omgaan met agressie door Dorrestein Training & Advies allen 

Jaarlijkse (herhalings-)cursus Reanimatie/AED door Stichting 
Reanimatie/AED Nijkerk Hoevelaken 

allen 

Jaarlijkse (herhalings-)cursus BHV BHV-team 

2 jaarlijkse herhalingscursus inhalatie instructie door Jan Willem van 
de Bos, ondersteund door Doede Mastenbroek (Boehringer-Ingelheim) 

POH’s, 
apothekersassistenten, 
wijkverpleegkundigen 

Trainingen VitalHealth Engage Key-POH-s 

Scholingscarrousel huisartsen (onderwerpen ouderenzorg en 
fysiotherapie (met SOG en fysio)) 

Huisartsen, POH’s 

3-daagse training oplossingsgericht werken Zorgverleners 

Rondleidingen en workshops  

Workshop en presentatie ZN 08-03-2019 

Delegatie Japan 27-11-2019 
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Herhalingscursus BHV-team 

10 Bestuur en Raad van Toezicht 
De Stichting is opgericht bij akte d.d. 4 september 2008 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 J.C.M. Kempers 
 
In juni 2019 is de heer W.J.G.M. Eggenkamp teruggetreden als lid van de Raad van Toezicht, 
in lijn met het terugdringen van de organisatiegrootte en bijbehorende kosten. De heer 
Eggenkamp is daarbij bereid gevonden om terug te treden uit de raad van toezicht. We zijn 
hem bijzonder erkentelijk en dankbaar voor zijn bewezen diensten en bijdrage die hij geleverd 
heeft aan de organisatie.  

De stichting onderschrijft de Gouvernance Code Zorg. De salaris en vergoedingen van bestuur 
en Raad van Toezicht vallen en passen onder de WNT klasse II. 

Raad van Toezicht en het bestuur zijn in 2019 zes maal bijeengekomen.  

 

 
Raad van Toezicht stichting Gezondheidscentra Nijkerk, 3e van links de heer W. Eggenkamp 
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11 Huisvesting 
In 2019 is het Gezondheidscentrum Corlaer flink verbouwd. Om de toenemende patiënten 
instroom in Nijkerk op te kunnen vangen is besloten om Huisartsenpraktijk Corlaer op te delen 
in twee nieuwe praktijken, namelijk Praktijk Bij de Flier en Praktijk Blom. Daarmee ontstond 
de noodzaak voor uitbreiding van praktijkruimte. Daarnaast gaf de Apotheek aan minder 
vierkante meters te willen huren en hadden de fysiotherapeuten en verloskundigen 
daarentegen weer behoefte aan meer vierkante meters.  
 
Al met al leidde dat tot een forse verbouwing van het Gezondheidscentrum. Op de begane 
grond is een compleet nieuwe praktijk gerealiseerd en is de apotheek ruimte gehalveerd. De 
fysiotherapie praktijk is uitgebreid met drie behandelkamers en de beweegruimte is 
aangepast. Tot slot is de verloskundigen praktijk voorzien van een eigen ruimte voor 
groepsgebeuren en een eigen wachtkamer. Met de huidige inrichting van 
Gezondheidscentrum Corlaer kunnen we nu de komende 13 jaar weer vooruit.  
 

 

Verbouwing Gezondheidscentrum Corlaer 

 

Het Gezondheidscentrum De Nije Veste en de locatie Bij de Veste voldoen qua inrichting en 
ruimte nog aan de eisen van de huurders. Wel hebben enkele huurders aangegeven meer 
ruimte te willen huren. In 2020 wordt bekeken op welke wijze we hier invulling aan kunnen 
geven. Ook zullen we in 2020 bezien hoe we de huurprijs van dit gezondheidscentrum 
structureel omlaag kunnen brengen. De huidige vierkante meter huurprijs is voor menig 
praktijk te hoog en indien we de huurprijs niet omlaag weten te brengen zal dat uiteindelijk tot 
vertrek van huurders leiden. Gesprekken lopen hierover met Woning Stichting Nijkerk waarvan 
het centrum gehuurd wordt. Ook wordt gekeken hoe we de servicekosten omlaag kunnen 
krijgen.  
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12 Communicatie 
Via de media, online en via bijeenkomsten willen we onze ervaringen en kennis delen met 
andere partijen en stakeholders. Daarnaast leggen we op deze wijze rekenschap af over 
behaalde resultaten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers, zorgverleners en con-
collega’s goed op de hoogte gehouden worden van de nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg 
en van het beleid van de zorgverzekeraars. 
  
De externe communicatie verloopt via de volgende kanalen: 
o 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 communicatie vormen voor luisteren en 
ontvangen.  
  

o Communicatie met stakeholders en partnerorganisaties 
Onder andere via de website www.gc-nijkerk.nl, bijeenkomsten en overleggen (soms 
mini-conferenties) en bijvoorbeeld vakbladen en social media (Facebook, LinkedIn). 
Grote hoeveelheden informatie worden bij voorkeur samengevat in infographics en 
visuals. Ook met wethouders en ambtenaren van de gemeente Nijkerk onderhouden we 
regelmatig persoonlijk contact.  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gc-corlaer.nl
http://
http://
http://
http://www.gc-corlaer.nl
http://www.gc-corlaer.nl
http://www.denijeveste.nl
http://
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Voor de interne communicatie wordt gebruik gemaakt van verschillende middelen, zoals 
intranet, diverse periodieke overleggen, heidagen, 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.  
  
In de onderstaande tabel een overzicht van de publicaties en presentaties in 2019 

Publicatie/presentatie Onderwerp 

publicatie magazine NzA Innovatief zorgcontract, gericht op resultaat 

Publicatie in NijkerkNieuws.nl Wegwijzer Nijkerk officieel gelanceerd 

Zorginstituut Nederland interview met Willy Oldenburger i.h.k.v. onderzoek RadboudUMC en 
Pharos omtrent de effectiviteit van persoonsgerichte zorg 

Presentatie ZN Workshop en presentatie ZN door Willy Oldenburger 

StadNijkerk.nl/NijkerkNieuws.nl/
Nijkerkerveen.org/AD 
Amersfoort 

Diverse artikelen m.b.t. de zesde Nijkerk Challenge en slotweek NDC 

presentatie OLVG/SAG/ROHA Longzorg Nijkerk, presentatie door directie GC-Nijkerk 

Huisarts en Wetenschap Eenvoudig wandelprogramma voor mensen met diabetes 

Nijkerkerveen.org intentieverklaring voor kwetsbare ouderen  

StadNijkerk.nl Betere zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen nijkerk 

Skipr.nl Brede samenwerking voor kwetsbare ouderen in nijkerk 

Presentatie SKIPR congres ‘Van ketenzorg naar netwerkzorg’ door Sam Siemssen 

De Eerstelijns Koploper persoonsgerichte zorg 

 

 

http://
http://
https://magazines.nza.nl/standvandezorg/2019/05/innovatief-zorgcontract
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/122944/wegwijzer-nijkerk-officieel-gelanceerd-fotos/
https://gallery.mailchimp.com/72192d720de6e17d27fdc952a/files/1fe32520-4b6e-4298-9466-5c86a958136c/Wetenschapp_artikel_NC_in_Huisarts_en_Wetenschap_juni_2019.pdf
https://www.nijkerkerveen.org/intentieverklaring-voor-kwetsbare-ouderen/
https://stadnijkerk.nl/lokaal/betere-zorg-en-ondersteuning-voor-kwetsbare-ouderen-nijkerk-616556
https://www.skipr.nl/nieuws/brede-samenwerking-voor-kwetsbare-ouderen-in-nijkerk/
https://mcusercontent.com/72192d720de6e17d27fdc952a/files/6f82da7c-c7df-4067-b914-892023ad5dae/DEL_8_NOV_2019_pag_25_Engage_v4.pdf
http://

