
Stichting gezondheidscentra Nijkerk is een multidisciplinair samenwerkingsverband en is de

faciliterende schil om de inwoner en zorgverlener heen. Hiermee geven wij richting aan ziekte en

zorg, gezondheid en welbevinden in een veranderende wereld. De stichting exploiteert ook de

gezondheidscentra Corlaer en De Nije Veste (met Bij de Veste) te Nijkerk.

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.

Vanaf 2022 krijgt Stichting Gezondheidscentra Nijkerk (GCN) samenwerkingsgelden via de

regio-organisatie Huisartsen Eemland (HE), dit wordt Organisatie en Infrastructuur (O&I) genoemd.

De contracten en de aansturing van de chronische zorg (denk aan ouderenzorg en diabetes)  worden

overgenomen door HE. Ons unieke value based longzorg programma wordt in 2022 nog wel vanuit

Stichting Gezondheidscentra Nijkerk aangestuurd. Het jaar 2022 wordt een ingroei jaar in HE, de

ambitie is om halverwege 2022 een aantal innovatieve multidisciplinaire initiatieven te formuleren

voor 2023. GCN richt zich nu voornamelijk op het versterken van het lokale netwerk van

zorgprofessionals en tot bloei brengen van lokale multidisciplinaire initiatieven.

Concreet gaan we zorginhoudelijk met de volgende onderwerpen aan de slag in 2022;

- We evalueren het longzorg-programma met Zilveren Kruis en we willen het programma

borgen in de regio van HE;

- We optimaliseren de behandeling van hoog-risico astmapatiënten. We onderzoeken of de

diagnostiek in de eerste lijn verbeterd kan worden door inzet van FeNO en diagnostiek in het

ziekenhuis wordt bespaard.

- We kijken opnieuw of het mogelijk is om groepsvoorlichting voor COPD te organiseren (was

gestrand wegens corona).

- We starten met een behandelteam in Corlaer voor de Gecombineerde Leefstijlinterventie

(GLI), in De Nije Veste is dit reeds gestart;

- We vergroten de bekendheid en inzet van Welzijn op Recept door ook paramedici zoals

fysiotherapie en ergotherapie verwijsmogelijkheden te bieden;

- We organiseren wandelgroepen onder begeleiding van vrijwilligers (Wandelfit) en

professionals (Wandelfit+). Voor de Nijkerker Ommetje Challenge wordt gekeken of Nijkerk

Sportief en Gezond dit kan overnemen;

- We ondersteunen de huisartsen bij het opzetten van een anderhalvelijnscentrum in Nijkerk

voor kleine chirurgische verrichtingen.

- We organiseren kwartaalbijeenkomsten om de kennisuitwisseling en de onderlinge binding

te versterken;

- We organiseren netwerkbijeenkomsten op het gebied van ouderenzorg, jeugd en GGZ;
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- Op het gebied van ouderenzorg sluiten we aan bij lokale initiatieven zoals,

- het strategisch overleg kwetsbare ouderen van gemeente Nijkerk;

- het  project van Icare over herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging te Nijkerk;

- het project van Sigma met betrekking tot dementievriendelijke gemeente;

- We denken mee met de gemeente Nijkerk over de invulling van het leefstijlakkoord

(2021-2023). Het leefstijlakkoord heeft vier speerpunten;

1. ‘De gezonde keuze is de makkelijke keuze’ (waaronder valpreventie)

2. ‘Een rookvrije generatie’

3. ‘Stop verslaving’

4 ‘Iedereen doet mee’ (waaronder kwetsbare ouderen en welzijn op recept);

- We onderhouden de contacten met de gemeente en hebben jaarlijks overleg met de

wethouder jeugd en wethouder volksgezondheid.

- Zo nodig faciliteren we bij het uitbreiden van het eerstelijnszorg aanbod. Dit is mede van

belang gezien de verwachte bevolkingsgroei van Nijkerk (bijv. Doornsteeg-project).

We sluiten aan bij de volgende initiatieven van HE:

- We stimuleren het gebruik van een persoonlijk gezondheidsomgeving (PGO van Pharmeon).

We hebben hiervoor een samenwerking met de bibliotheek van Nijkerk voor de cursus

digitaal vaardig.

- We participeren in de ICT werkgroep van  HE m.b.t. HIS/KIS selectie.

- We doen als pilot mee in met de het programma integrale zorg van HE.

- We participeren in de werkgroep kwetsbare ouderen van HE.

We sluiten de volgende projecten af;

- Het driejarige traject van Samen gezond verder (en samen vasthouden) over

persoonsgerichte zorg is in 2021 afgerond. De leerpunten en herinneringen zijn in boekje

gebundeld, welke verspreid is onder de deelnemers.

- Het werkproces ulcus op onderbeen was in 2020 uitgewerkt en is in 2021 besproken en

afgesloten met de huisartsenpraktijken d.m.v. een praktijkbezoek over wondzorg

- In 2019 is een overzicht gemaakt van het aanbod van oncologische zorg in de eerste lijn met

contactgegevens. In 2021 is dit overzicht ter afsluiting gepresenteerd in het

scholingscarrousel van de huisartsen.

- We hebben onze deelname in de projectgroep wegwijzer Nijkerk afgerond (inwoners kunnen

hier zoeken naar organisaties die hen kunnen helpen op het gebied van zorg, welzijn,

maatschappij, cultuur, opleiding werk en inkomen). De vindbaarheid van de eerste lijn is

voldoende geborgd.

Vanwege het sterk gekrompen budget, en/of doordat een aantal zaken door HE worden

overgenomen, doet GCN een aantal zaken niet meer;

- De werkgroep chronische zorg wordt opgeheven. GCN ontwikkelt geen protocollen of

scholingen meer op het gebied van chronische zorg. Hiermee samenhangende zaken

faciliteert de stichting ook niet meer structureel (zoals het POH overleg en de huisartsen

scholingscarrousel). HE organiseert scholingen voor huisartsen en POH’s.

- Er worden vanuit de Stichting geen praktijkbezoeken meer gedaan voor de chronische zorg

(bijv. ouderenzorg).
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- Niet alle praktijken worden jaarlijks meer bezocht, de nadruk ligt hierbij op de satelliet

praktijken en verder wordt er op indicatie een bezoek gepland.

- We zijn niet meer de trekker van het strategisch overleg kwetsbare ouderen in gemeente

Nijkerk, we zijn nog wel deelnemer.

- De ondersteuning en ontwikkeling van het huidige Keteninformatiesysteem (VitalHealth en

Engage) neemt HE over totdat zij een HIS en KIS gekozen hebben in hun selectietraject en dit

in de regio hebben geïmplementeerd.  Huisartsen behouden het huidige HIS (Promedico) tot

die tijd. GCN levert geen data- bestanden uit het HIS of KIS meer aan bij praktijken. Praktijken

zullen zelf rapportages maken uit Promedico voor eigen praktijk, HE maakt wel rapportages

die wijkbreed of regiobreed zijn.

- De Stichting heeft geen zorgadministratie meer, behalve voor longzorg (en natuurlijk ook

administratie voor huurgerelateerde zaken). Vacatievergoedingen moeten rechtstreeks naar

HE gefactureerd worden conform tarieven van HE, met uitzondering van longzorg.

- De secretariële ondersteuning gaat terug van 20 naar 4 uur per week. Ondersteunende

activiteiten zullen worden afgebouwd (bijv. plaatsen vacatures voor praktijken op de stichting

website, PR-achtige activiteiten op Facebook en LinkedIn, notulen en verslagen)

- De Stichting heeft geen inkoopgesprekken meer met Zilveren Kruis,

financieringsvraagstukken gaan via HE, de Stichting ondersteunt wel bij het indienen van

deze aanvragen bij HE.

Verandering organisatie bestuur

Door al deze veranderingen is de huidige bestuursmodel te zwaar en niet passend meer. De Stichting

heeft per 1 januari 2022  geen Raad van Toezicht meer en geen directeur-bestuurder en gaat terug

naar een bestuur van zorgverleners aangevuld met een extern voorzitter. Het bestuur wordt

gefaciliteerd door een manager bedrijfsvoering.

Het bestuur zal bestaan uit;

Het bestuur wordt ondersteund door de manager bedrijfsvoering:
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Facilitair

De Stichting exploiteert de gezondheidscentra Corlaer (GCC) en De Nije Veste (DNV) met Bij de Veste

(BDV). Vanwege het feit dat de servicekosten als te hoog werden ervaren en vanwege de krimp in

middelen meer kosten hierbij zouden komen, zijn er in 2021 diverse bezuinigingen doorgevoerd.

De reeds ingeslagen koers van verminderen van het aantal leveranciers (i.v.m. terugdringen

complexiteit en het verlagen van de beheerslast) wordt vervolgd. Ook de bestaande

(onderhouds-)contracten worden, waar dit nog niet gebeurd is, opnieuw tegen het licht gehouden.

DNV en BDV

Naar verwachting wordt er, na een lang onderhandeltraject, voor het einde van 2021 een nieuw

huurcontract met WSN voor DNV en BDV gesloten. In 2022 zal dan een grote verbouwing van de

apotheek in DNV plaatsvinden waarbij de apotheek krimpt. Er komen dan zo’n vier tot vijf kamers vrij

voor praktijken. Daarnaast wil de Stichting krimpen van vier naar twee kamers. Ook zal er een plan

bedacht moeten worden voor de lege receptiebalie. Diverse praktijken hebben de wens tot

uitbreiden en zullen hiervoor intern verhuizen. Deze plannen zullen, samen met de verbouwing, in

2022 verder uitgewerkt worden. Mogelijk blijven een of meer kamers over voor nieuwe huurders.

Behalve deze verbouwing staat er geen ander groot onderhoud vanuit de Stichting op de planning

voor 2022.  Door WSN wordt geïnvesteerd in de duurzaamheid van het pand door het plaatsen van

LED verlichting in DNV en BDV het eerste kwartaal van 2022. Daarnaast zal met WSN onderzocht

worden welke opties er nog meer zijn om het pand te verbeteren en hoe we daarin gezamenlijk

kunnen investeren.

Corlaer

Met het verdwijnen van de receptiebalie heeft Corlaer structureel leegstand. In 2022 wordt nader

onderzocht of het wenselijk en mogelijk is om in de centrale hal een extra kamer te creëren (om zo

weer verhuurbare m2 te creëren). Er staat geen groot onderhoud vanuit de Stichting op de planning

voor 2022. Door WSN wordt geïnvesteerd in de duurzaamheid van het pand door het plaatsen van

LED verlichting in het eerste kwartaal van 2022.

Personeel facilitair

In 2021 is er een nieuwe gebouwbeheerder geworven en ingewerkt wegens de pensionering van de

bestaande beheerder. De gebouwbeheerder wordt daarbij ondersteunt door een parttime facilitair

medewerker. Vanwege alle bezuinigingen is het aantal uren voor gebouwbeheer/facilitaire zaken

verminderd.

Ook in 2022 zal geprobeerd worden vrijwilligers, re-integranten (van het UWV) of studenten in te

zetten die de gebouwbeheerder ondersteunen bij zijn werkzaamheden.

Daarnaast wordt gekeken hoe de zelfredzaamheid van de huurders vergroot kan worden. Er is een

start gemaakt met het handboek gebouwbeheer (eerste hulp bij storingen en problemen). Deze zal

verder uitgebreid worden. Ook zullen er technische uitleg/rondleidingen gegeven worden zodat de

continuïteit niet in gevaar komt bij afwezigheid of uitval van de gebouwbeheerder.

De Stichting heeft ook nog maar één administratief medewerker. Het accountantskantoor kan de

taken overnemen zo nodig. Voor de managementtaken is het bestuur de back-up. Zo hopen we met

elkaar de continuïteit te borgen.

Namens het bestuur, Fieke Lavèn
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