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Voorwoord

Al terugkijkend had ik vooraf niet gedacht dat 
2021 weer zo sterk in het teken van COVID-19 
zou staan. Ondanks personele wisselingen, 
ziektes of afwezigheid door quarantaine, liep 
de zorgverlening op alle fronten goed door. 
De veerkracht van medewerkers en bestuur is 
een groot compliment waard. 

Verder was het spannend om te zien hoe de 
samenwerking met de apotheek in Boom-
stede zou verlopen nu deze geen onderdeel 
meer van de organisatie is, maar wel een 
nauwe samenwerkingspartner. Het is fijn om 
te zien dat dit goed loopt. Zowel financieel, 

als organisatorisch is alles onder controle  
binnen de centra. 

Er is ook op andere fronten niet stilgezeten. 
Zo is de cliëntenraad uitgebreid en wordt ze 
steeds meer een gesprekspartner voor de 
centra en zijn er plannen gemaakt om de 
Spechtenkamp een facelift te geven. Dank 
aan iedereen die op deze manier een bijdrage 
levert aan de gezondheid in de wijk. 

Rob Dijkstra, 
Voorzitter RvT
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Onze organisatie en wie wij zijn

Al bijna 40 jaar werken de professionals van 
GCM met elkaar samen vanuit de overtuiging 
dat we samen de beste zorg kunnen leveren 
voor de inwoners van Maarssenbroek.

In onze statuten hebben we dit verwoord als: 
 
 “GCM stelt zich ten doel zich te positioneren 
als eerstelijns organisatie die multidisciplinai-
re en persoonsgebonden zorg op maat biedt 
aan inwoners van Maarssenbroek”. 

GCM was begin jaren ‘70 van de vorige eeuw 
één van de koplopers in het bieden van 

multidisciplinaire zorg vanuit een gezamenlijk 
gebouw. En dit is nog steeds waar we voor 
staan: “GCM, Samen vooraan in zorg”. 

Met onze expertise zijn we van mening dat 
we bij kunnen dragen aan de gezondheid van 
de inwoners. Onze ambitie (waar we voor 
gaan) is dan ook: “Invloed willen hebben 
op de lokale gezondheid door een integrale 
aanpak”.

De disciplines werkzaam op locatie  
Boomstede: 

• Huisartsenzorg (GCM) 
• Fysiotherapie (GCM)
• Diëtetiek (Dietheek) 
• Verloskunde (GCM) 
• Kinderfysiotherapie ( Jan van Rijn) 
• Podotherapie (Rondom Podotherapeuten) 
• Logopedie (Logopediepraktijk  

Maarssenbroek) 
• Psychotherapie (YLS Smith) 
• Wijkverpleging/Thuiszorg (Careyn) 
• Welzijn (Stichting Welzijn Stichtse Vecht)

Naaste samenwerkende buren: 

• Benu Apotheek Boomstede

De disciplines werkzaam op locatie  
Spechtenkamp: 

• Huisartsenzorg (GCM) 
• Fysiotherapie (GCM)
• Diëtetiek (Dietheek)
• Kinderfysiotherapie ( Jan van Rijn) 
• Podotherapie (Rondom Podotherapeuten) 
• Logopedie (Logopediepraktijk  

Maarssenbroek)
• Maatschappelijk werk (Kwadraad) 
• Psychotherapie (YLS Smith) 
• Wijkverpleging/Thuiszorg (Careyn) 
• GGD-rU ( Jeugdgezondheidszorg)
• Welzijn (St. Welzijn Stichtse Vecht)
• Ondersteunings- en zorgvragen  

WMO (TIM SV)

Naaste samenwerkende buren: 

• Apotheek Maarssenbroek
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We hebben 3 strategische thema’s benoemd 
waar we aan werken om onze ambitie te 
verwezenlijken:

1. Mensen maken GCM 
Het begint er mee dat we zelf lekker in ons 
vel zitten, plezier hebben in ons werk en dat 
we fijn met elkaar kunnen samenwerken. Als 
we samenwerken kunnen we optimale zorg 
realiseren.

De basis van waaruit we denken en handelen 
zijn onze kernwaarden: 

• Plezier  
Wij hebben plezier in ons werk, zijn trots 
op de zorg die we bieden en de wijze 
waarop we bijdragen aan een betere ge-
zondheid.

• Persoonlijk  
We houden rekening met de wensen en 
behoeften van elkaar en onze cliënten.

• Deskundig  
We zijn goed opgeleide en bijgeschoolde 
professionals.

• Gelijkwaardig 
Binnen GCM is iedereen gelijk.

• Gezamenlijk 
We werken samen om passende zorg te 
leveren.

2. GCM is vooruitstrevend
Vooruitstrevendheid zit nu eenmaal in onze 
genen en dat willen we blijven en daar verder 
inhoud aan geven. Met name op het gebied 
van digitalisering willen we nog een slag 
maken. Daarnaast hebben we als organisatie 
een maatschappelijke opdracht om onszelf 
duurzaam te organiseren.

3. GCM leeft in de samenleving van Maars-
senbroek
We willen nog meer naar buiten treden, nog 
meer de samenwerking opzoeken. Niet alleen 
met andere eerstelijnszorgaanbieders, maar 
juist ook met het sociaal domein. Voor com-
plexe zorgvragers willen we graag een inte-
graal plan realiseren. We kiezen ervoor om 
de zorg te verlenen vanuit het concept van 
Positieve Gezondheid.
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Resultaten en ontwikkelingen 2021

Verhuizing verloskunde
Begin 2021 zijn de verloskundigen verhuist 
van locatie Spechtenkamp naar Boomstede. 
Dankzij een goede voorbereiding is deze ver-
huizing soepel verlopen. Daarbij is het team 
voor een groot deel vernieuwd. Een aantal 
medewerkers hebben de keuze gemaakt om 
hun loopbaan elders voort te zetten. We zijn 
bijzonder verheugd dat we in deze krappe 
arbeidsmarkt erin zijn geslaagd om goede 
opvolgers te vinden.

Corona duurt voort
Nadat in 2020 corona op grote schaal om zich 
heen greep, heeft de pandemie ook het jaar 
2021 voor een groot deel beheerst. Inmiddels 
leren we leven met het virus en worden de 
maatregelen om het virus te beteugelen zelfs 
nagenoeg geheel losgelaten. 

Als zorginstelling kreeg GCM ook volop te 
maken met het virus, uiteraard in haar rol 
als zorgverlener, maar ook in haar rol als 
werkgever. Veel medewerkers hebben daad-
werkelijk corona gehad en het nodige van de 
medewerkers gevraagd om de bedrijfsvoering 
normaal te laten plaatsvinden. Alle zeilen 
moesten worden bijgezet, maar dankzij de 
enorme inzet van onze medewerkers is de 

hulpverlening aan onze patiënten op geen en-
kel moment in gevaar geweest.  Met name bij 
de fysiotherapie is de druk op de medewer-
kers groot geweest. 

Door corona werden veel behandelingen door 
patiënten afgezegd; in volle agenda’s vielen 
zodoende gaten die de omzet van de groep 
hebben gedrukt. Ook bij de huisartsen is de 
omzet nog niet helemaal terug op het niveau 
van voor corona. Bij het verschijnen van dit 
jaarverslag lijkt corona steeds verder naar de 
achtergrond te verdwijnen. Per eind maart 
verdwijnen zelfs alle beperkende maatrege-
len. De tijd zal leren of het hiermee is ‘gedaan’ 
of dat nieuwe varianten van het virus ons 
opnieuw zullen beperken. 

Upgrade Spechtenkamp
Op 4 april zal worden gestart met de verbou-
wing van locatie Spechtenkamp. Het gebouw 
krijgt een ingrijpende ‘facelift’. Hoewel het ge-
bouw inmiddels ruim 30 jaar oud is, verkeert 
het bouwkundig nog in goede staat. Met een 
goede opfrisbeurt geven we het gebouw 
weer een modern en eigentijds aanzien, 
waarbij het een uitstraling krijgt die te verge-
lijken is met onze locatie Boomstede. 
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Samenwerking

Ketenzorg
Voor de ontwikkelingen op het gebied van de 
ketenzorg verwijzen wij naar het hoofdstuk 
van de Huisartsenzorg.

Lokale samenwerking
Lokaal werken we samen binnen het bestuur-
lijk huisartsenoverleg Stichtse Vecht. Dit is 
een overlegorgaan met een afvaardiging van 
de huisartsen Stichtse Vecht en de gemeen-
te (wethouder en beleidsmedewerker). Hier 
stemmen we diverse actuele thema’s met 
elkaar af die we al dan niet gezamenlijk op-
pakken. Op deze manier weten we van elkaar 
wat we doen en werken we niet langs elkaar 
heen. Thema’s zijn o.a.: ouderenzorg, welzijn, 
preventie/ gezonde leefstijl, jeugdzorg en 
ggz. Ook nemen we deel aan de uitvoering 
van het preventie-akkoord middels deelna-
me in een tweetal themateams, om zo actief 
(preventief) bij te dragen aan het bevorderen 
van de gezondheid van onze inwoners. 

Regionale samenwerking
We werken ook in de regio nauw samen met 
andere zorgaanbieders. De huisartsen zijn 
verenigd binnen de Coöperatie ZorgNU, de 

coöperatie van huisartspraktijken in Noord-
west Utrecht. De leden van ZorgNU zijn negen 
lokale huisartscoöperaties en GCM en verte-
genwoordigen ongeveer 200.000 ingeschre-
ven patiënten. Coöperatie ZorgNU is eigenaar 
van RegiozorgNU BV en SpoedzorgNU BV.
Ketenzorgprogramma’s en O&I gelden (Organi-
satie en Infrastructuur) worden via Regiozorg-
NU ontwikkeld en gecontracteerd. 

SpoedzorgNU beheert de huisartsen Spoed-
post Noordwest Utrecht in Leidsche Rijn voor 
de zorg in ANW (avond-, nacht- en weekend-
zorg).

RegiozorgNU heeft samenwerkingscontracten 
afgesloten met de lokale multidisciplinaire 
samenwerkingsverbanden voor het uitvoeren 
van het wijkmanagement en voor de multi-
disciplinaire projecten. Voor deze samenwer-
kingen ontvangen we vergoedingen vanuit de 
regio, de zogeheten O&I gelden. 

8



Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteitskenmerken 
Al onze disciplines zijn geaccrediteerd en vol-
doen hiermee aan de door de branche gestel-
de kwaliteitskenmerken. 

GCM Opleidingsorganisatie
Ook dit jaar hebben we weer diverse  
studenten begeleid bij hun opleiding door het 
bieden van een stage- / leerplek. Hierdoor 
binden we nieuwe medewerkers tijdig aan 
ons om vacatures zoveel mogelijk te voorko-
men. 
 
Doel was het aantal opleidingsplekken uit te 
breiden:
• We begeleiden nu drie huisartsen in  

opleiding (was twee). 

• We hebben de POH-GGZ begeleidt tijdens 
haar opleiding en daarna in dienst  
genomen.

• We hebben twee leerling doktersassisten-
tes opgeleid, waarvan we ook één iemand 
in dienst hebben genomen.

• We gaan door met het begeleiden van  
stagiaires bij verloskunde en fysiotherapie.

Het begeleiden vraagt ook de nodige inzet 
van de begeleiders, zij moeten hiervoor des-
kundig en bekwaam zijn. Het opleiden doen 
we met veel plezier; we kunnen kennis over-
dragen, maar blijven ook scherp op onszelf, 
door de vragen die gesteld worden.

Klachten SKGE
We zijn aangesloten bij de Stichting Klach-
ten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De 
klachten die bij de directie binnengekomen 
en besproken zijn, zijn in onderstaande tabel 
terug te vinden. Bij de SKGE zijn geen  
klachten binnengekomen. 

Er zijn bij de directie zeven klachten binnen-
gekomen. Veelal gingen deze over bejege-
ning en konden deze in goede orde worden 
afgehandeld. Een enkele ging over wie inzage 
heeft in het dossier van een kind.
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VIM (Veilig Incident Melding)

Verslag VIM-commissie huisartsendiscipline:
Afgelopen jaar werden er 30 VIM meldingen 
gedaan. Dat is het dubbele van vorig jaar 
en in lijn met de trend van de voorafgaande 
jaren.

NHG accrediteur vond dat er in onze praktijken 
relatief weinig VIM meldingen zijn. De VIM- 
commissie ziet ook dat het aantal meldingen 
laag is. Anderzijds vinden we ook dat er een 
goede balans moet zijn tussen de tijd die  
onttrokken wordt aan ons primaire werk-
proces en de opbrengst aan verbetering van 
kwaliteit en veiligheid. De uitdaging is dan 
ook om in weinig tijd waardevol te ‘Vimmen’.  

Om VIM meer onder de aandacht te brengen 
hebben we afgelopen jaar een enquête aan 
de medewerkers gestuurd.

In oktober heeft de VIM commissie een terug-
koppeling gegeven n.a.v. de enquête. Daaruit 
kwamen de volgende conclusies:

• VIM wordt door de collega’s als nuttig 
ervaren, niet als zeer belangrijk. 

• De ervaren verbetering door VIM is  
beperkt (40% geeft dit aan). 

• De (on)zichtbaarheid van VIM en terug-
koppeling worden als verbeterpunten 
genoemd.

• Ervaren tijdsinvestering wordt aangegeven 
als belemmerend voor melden.

• Melden wordt als onveilig ervaren  
(klikken). 

Verbeteringen die doorgevoerd zijn n.a.v. de 
opmerkingen zijn: 

• Een apart e-mailadres om de meldingen 
naar toe te sturen.

• Meerdere keren per jaar een VIM bulletin 
met daarin nieuws en meldingen, deze 
wordt per mail aan de medewerkers ge-
stuurd.

Komend jaar wachten we het effect van de 

Clienttevredenheid
Patiënten worden regelmatig gevraagd naar 
hun ervaringen. Er is een hele hoge mate van 
tevredenheid over de zorgverleners. Verbeter-
punten liggen op het vlak van communicatie. 
Er heerst met name onbegrip bij patiënten dat 
ze niet op dezelfde dag een afspraak kunnen 
krijgen bij hun eigen huisarts. 

Daarbij wordt niet altijd begrepen waarom de 
doktersassistente, op basis van uitvragen, een 
inschatting probeert te maken van de ur-
gentie van de afspraken. Bij de fysiotherapie 
kan de telefonische bereikbaarheid verbete-

Onderwerp # meldingen

Dossiervoering 1

Organisatie 3

Medicatie 4

Patiënt verwisseling 2

Medische fout 1

UWI 1

Triage 4

Veiligheid 1

Communicatie 3

Postverwerking 3

Datalek 1

Overige 7

Totaal 30

verbeteringen af en evalueren wij of er nog 
verdere acties van de VIM commissie nodig 
zijn. 

De meldingen van 2021 in beeld:
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ren. Het komend jaar willen we hier in onze 
communicatie naar patiënten aandacht aan 
besteden.

BHV-training
De uitgestelde BHV training door de corona-
crisis in 2020 werd in het najaar 2021 gehou-
den. Alle bhv’ers van Boomstede (inclusief 
medewerkers van BENU Apotheek  
Boomstede) en Spechtenkamp zijn weer bij-

geschoold. Kort daarna werd een succesvolle 
ontruimingsoefening gehouden op  
Boomstede.

Daarnaast hebben alle medewerkers van de 
huisartsendiscipline een herhalingstraining 
gevolgd voor basale reanimatie van volwasse-
nen en gebruik van de AED.

De statuten van GCM voorzien in een Raad 
van Toezicht/ Raad van Bestuur-model. De 
Raad van Toezicht is belast met het integraal 
toezicht op het beleid van het bestuur en op 
de algemene gang van zaken in de organisa-
tie. De Raad van Toezicht houdt in het bijzon-
der toezicht op de realisatie van de doelstel-
lingen en op de continuïteit van het bestuur 
van de organisatie. Bij het uitoefenen van 
hun functie laten de Raad van Toezicht en het 
Bestuur zich leiden door de principes van de 
Governancecode zorg 2017.

Bestuur
Het bestuur werkt volgens een reglement dat 
is vastgesteld door de Raad van Toezicht. In 
dit reglement is opgenomen wat de verant-
woordelijkheden en bevoegdheden zijn van 
de bestuurder. Ook wordt in dit reglement 

beschreven hoe besluitvorming en verant-
woording plaatsvinden. Jannine Timmerman 
was geheel 2021 de bestuurder. 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht, die bestaat uit vier 
leden, houdt toezicht op alle in de statuten 
bepaalde onderwerpen en besluiten van de 
bestuurder. De bestuurder is eindverantwoor-
delijk voor en belast met het besturen van de 
stichting, waaronder uitdrukkelijk begrepen 
de realisatie van de doelstellingen van de 
stichting. 

Samenstelling Raad van Toezicht per 1-1-2021:
• Rob Dijkstra (voorzitter)
• Arnold Reusken (lid)
• Feddo Bosveld (lid)
• Hendrien Witte (lid)

Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering
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Cliëntenraad
Hoewel we het afgelopen jaar alleen online 
met elkaar hebben kunnen overleggen, zijn 
er door de cliëntenraad een aantal activiteiten 
ondernomen.

De hoogste prioriteit was het versterken van 
de raad met een paar nieuwe leden en dat 
is gelukt. De raad bestaat nu uit de volgende 
vijf leden: 

• Ferdinand Bolsius
• Sabrina Joosten
• Durk van Blom
• Stef van Leeuwe
• Marijke Dashorst

Helaas heeft Theo Mellenbergh zijn lidmaat-
schap vanwege privéomstandigheden op 
moeten zeggen.

Met de bestuurder zijn er zes overleggen 
geweest, waarin de raad werd meegenomen 
in de ontwikkelingen binnen GCM. Zij hebben 
hierover vragen gesteld en advies gegeven.
Daarnaast heeft het jaarlijks overleg met de 
Raad van Toezicht plaatsgevonden en is er 
contact gelegd met de cliëntenraad van het 
gezondheidscentrum Leidsche Rijn om erva-
ringen uit te wisselen.

Nu de raad op volle sterkte is, willen we het 
komend jaar de communicatie met onze 
achterban vormgeven met een nieuwsbrief 
en themabijeenkomsten.

Managementteam
De directie vormt samen met de functie- 
coördinatoren het managementteam. 
 Iedere discipline is vertegenwoordigd door 
een functiecoördinator en samen met het 
hoofd administratie en de directie wordt het 
beleid bepaald. 

De samenstelling van het managementteam:

• Esther Westerveld (fysiotherapeut)
• Peter van Koningsbruggen (huisarts) 
• Shantie Lemmers (verloskundige) 
• Jeroen van Vliet (huisarts)
• Martin ten Cate (hoofd financiën)
• Mirjam Fung (notulist / directieassistente)
• Jannine Timmerman (bestuurder /  

voorzitter)

Medewerkers
Het aantal fte’s bij GCM is 37,5 (in 2020 was dit 
34). Het aantal medewerkers is gestegen van 
58 naar 62. 
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Financieel verslag

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021 werkelijk (€) 2020 werkelijk (€)

BATEN

Hulpverlening 3.475.901 4.855.775

Overige zorginkomsten 517.353 825.593

Diverse baten (huur) (excl. Subsidie Zorgbonus) 333.809 128.634

Bijdragen zorgverzekeraars /regiogelden 233.436 308.831

Subsidie Zorgbonus 13.446 78.201

Totaal baten 4.573.945 6.197.033

LASTEN

Personeelskosten 3.535.103 3.865.355

Huisvestingskosten 371.723 431.431

Praktijkkosten 62.686 970.277

Organisatiekosten 386.621 437.379

Totaal lasten 4.356.132 5.704.442

Bedrijfsresultaat 217.813 492.591

Financieringskosten 34.488 42.315

Bedrijfsresultaat voor belastingen 183.325 450.276

Belastingen 0 0

Bedrijfsresultaat na belastingen 183.325 450.276

Het jaar 2021 is het eerste volledige boek-
jaar zonder de apotheek, welke in november 
2020 werd verkocht. Dit is de voornaamste 
verklaring van de verschillen tussen beide 
jaren. Hoewel ook het jaar 2021 in het teken 
stond van Corona, evenals het jaar 2020, laat 
het zich in financieel opzicht daarmee nauwe-
lijks vergelijken. Zo was er geen (financiële) 
ondersteuning meer vanuit de overheid/zorg-
verzekeraars. Maar gelukkig herstelde de 

hulpverlening zich behoorlijk goed en waren 
er enkele meevallers te noteren zodat het 
jaar kon worden afgesloten met een resul-
taat waar de medewerkers van GCM trots op 
zijn. De solvabiliteit van de stichting is zonder 
meer goed te noemen, evenals haar capaci-
teit om te voldoen aan haar (korte termijn) 
schulden (liquiditeitsratio). De verbouwing 
van de locatie Spechtenkamp in 2022 kan 
worden betaald uit eigen middelen.

De honoraria en vergoedingen voor de bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht zijn conform de WNT (Wet Normering Topinkomens).
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (voor resultaatbestemming) 

31-12-2021 31-12-2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Grond en gebouwen 4.151.985 4.260.087

Automatisering 43.158 65.545

Inventaris 132.399 123.695

Installaties 1.032 1.973

4.328.573 4.451.299

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 0 0

Vorderingen 379.565 487.052

379.565 487.052

LIQUIDE MIDDELEN 1.788.723 1.651.727

TOTAAL ACTIVA 6.496.861 6.590.077

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 3.152.761 2.913.245

Resultaat 2021 183.325 0

3.336.086 2.913.245

VOORZIENINGEN

Voorzieningen 25.543 277.480

LANGLOPENDE SCHULDEN

Lening o/g 2.175.926 2.297.090

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren en andere kortlopende verplichtingen 959.305 1.102.263

TOTAAL PASSIVA 6.496.861 6.590.077

Liquiditeitsratio/current ratio: vlottende activa / vlottende passiva 2,26 1,94

Solvabiliteitsratio: eigen vermogen / totaal vermogen 51% 44%

Rentabiliteitsratio: bedrijfsresultaat / omzet 4,01% 7,27%
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Verloskunde

Team Verloskunde en Echobureau 
Het team heeft een flinke gedaantewisseling 
ondergaan. Er zijn vier vaste krachten vertrok-
ken, namelijk; Marloes Baars, Cathinde Sik-
kenk, Jacobine Milhous en Marjon Scheres. 

Het nieuwe team wordt gevormd door: 
• Verloskunde: Sam van der Zee, Julia  

Temming, Muriël Schepers en Shantie 
Lemmers.

• Echo: Nelly Kurver en Marleen Bast. 
• Verloskundige waarneming: Jaymie van 

Loenen, Lisa Gerritse en Khadeeja Nawabi. 

Zorgaanbod
• Er hebben geen preconceptionele  

consulten (kinderwensspreekuur) plaats-
gevonden, hiervoor zijn geen verzoeken 
geweest. 

• De echoscopie is uitgebreid met de 13- 
weken echo (eerste trimester). 

• Overige echoscopie: vitaliteit, termijn, 
bloedverlies, SEO (tweede trimester echo), 
biometrie (groei), placentaligging,  
cervixlengtemeting, pretecho, liggings-
echo, (IUD-controle). 

• Reguliere prenatale zorg: spreekuur 

controles en (spoed)consulten. 
• Reguliere natale zorg: bevallingsbegelei-

ding. 
• Postnatale zorg: kraambedbegeleiding tot 

ca. 10 dagen postpartum en een revisie na 
zes weken. 

• Er is een goede ondersteuning in de 
werkwijze voor de praktijk vanuit de 
KNOV-werkgroep Corona en het regionale 
crisisteam. Er hebben zich geen calamitei-
ten voorgedaan.  

Samenwerking
• Binnen GCM wordt samengewerkt met 

huisartsen, POH, fysiotherapie, JGZ en 
diëtist. 

• In de regio werd samengewerkt binnen 
het VSV Uniek (1e lijn rondom ziekenhuis 
St. Antonius Leidsche Rijn). GCM nam deel 
aan het Eerstelijns Vooroverleg Utrecht en 
de Besluit Vormende Kring (1 zetel). Via 
VSV Uniek werd regionaal samengewerkt 
met VSV Alliant (rondom Wilhelmina  
Kinder Ziekenhuis) en VSV Eendracht  
(rondom Diakonessenhuis). 

• Er was een achterwachtregeling met  
verloskundigenpraktijk Het Wonder in 
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Houten. 
• Wegens corona en capaciteitsproblematiek 

waren we gekoppeld aan buddypraktijk 
De Vecht in Maarssen. Om deze redenen 
kwamen we ook in ziekenhuizen buiten 
de regio voor poliklinische partus en  
medische overdracht. 

• Overige samenwerking vond plaats via de 
eigen sociale kaart (coach, lactatie- 
kundige, etc.).

Kwaliteitswaarborging
• Alle vaste verloskundigen zijn BIG geregis-

treerd en ingeschreven in het KNOV- 
kwaliteitsregister. 

• De echoscopisten zijn geregistreerd in het 
Kwaliteitsregister BEN (Beroepsvereniging 
Echoscopisten Nederland). 

• Deelname aan overleggen: Eerstelijns 
Vooroverleg Utrecht, Besluitvormende 
Kring,  werkgroepen binnen VSV Uniek 
(werkgroep Kwetsbare zwangere en Com-
municatie) en perinatale audits (zorgverle-
ners kijken multidisciplinair naar het eigen 
handelen in geval van slechte uitkomsten 
t.b.v. verbeterpunten). Ook multidiscipli-
nair overleg t.b.v. beleid i.s.m. 2e lijn en 
poli op locatie. 

• Stagebegeleiding verloskundigen in oplei-
ding.

• Aanlevering van gegevens aan Perined 
om multidisciplinair te kijken hoe het  
beter kan. In Perined wordt samengewerkt 
door de KNOV (Koninklijke Nederlandse 
Organisatie van Verloskundigen), LHV 
(Landelijke Huisartsen Vereniging), NVOG 
(Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en 
Gynaecologie), NVK (Nederlandse Vereni-
ging voor Kindergeneeskunde) en NVVP 
(Nederlandse Vereniging voor Pathologie).

Gerealiseerde projecten/innovatie
• Ondanks coronamaatregelen en uitval 

onder collega’s heeft de reguliere zorg 
doorgang kunnen vinden (m.u.v. de  
voorlichtingsavond). 

• We zijn verhuisd naar locatie Boomstede. 
Hier maken we gebruik van een kleine 

afgescheiden wachtruimte, een spreek- 
kamer en een echokamer. Er is een nieuw 
echoapparaat in gebruik genomen. 

• Het vaste team (Sam, Julia en Shantie) 
heeft onder begeleiding van Dockwerk 
met Jannine Timmerman twee heidagen 
gehad. Hier zijn met name praktische 
plannen gesmeed om onderlinge samen-
werking, praktijkorganisatie en balans 
werk-privé te verbeteren. 

• Deelname aan de pilot Vroegsignalering 
(vanuit KNOV, Voedingscentrum en  
Trimbos instituut). Hieruit zijn toolboxen 
ontwikkeld voor zorgverleners en ouders 
voor interventies rondom alcohol, roken 
en voeding.  

Een blik op 2022
• Verwachting is dat de lichte stijging van 

het aantal geboortes aanhoudt, evenals 
de capaciteitsproblematiek en hoge werk-
druk. 

• Mogelijk wordt integrale bekostiging  
ingevoerd. 

• Praktijkorganisatie verbeteren, een goede 
balans tussen werk en privé. 

• Start Centering Pregnancy bijeenkomsten 
naast reguliere prenatale zorg. 

• Positieve gezondheid blijven inzetten als 
tool voor regie bij de cliënt. 

• Start met Mind2Care – wetenschappelijke 
vragenlijst rondom kwetsbaarheid. 

• Inzet van het Prenataal Huisbezoek door 
JGZ (ondersteuning van ouders in psycho- 
sociaal-maatschappelijk opzicht). 

• Meer aandacht voor leefstijl i.s.m.  
Diëtheek en fysiotherapie. 

• Diabetes gravidarum zonder insuline in 
de eerste lijn houden, i.p.v. shared care of 
tijdelijke overname. 

• Digitale informatie, ook voor anderstaligen 
t.b.v. verwachtingsmanagement en unifor-
me voorlichting. Deelname aan  
Babyconnect (één scherm voor  
zorgverleners en cliënten). 
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Fysiotherapie

Het team
Het team bestaat uit 10 fysiotherapeuten en 
1 secretaresse. In 2021 hebben we in totaal 
17.267 behandelingen uitgevoerd. 

Dit is, ondanks de nog steeds voortdurende 
coronapandemie, gelukkig hoger dan in 2020 
(13.198 behandelingen). Helaas zijn wij nog 
niet terug op het niveau van 2019. Door de 
pandemie zijn er veel afzeggingen van zittin-
gen geweest en ook binnen het team was er 
regelmatig sprake van uitval.
 
Zorgaanbod
Naast de reguliere fysiotherapie, worden de 
volgende specialisaties aangeboden: 

• Manuele therapie 
• Haptotherapie 
• Psychosomatische therapie 
• Sportfysiotherapie 
• Echodiagnostiek 
• Shockwave therapie 
• Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)  

Fysiotherapie wordt veelal ingezet bij: 
• Klachten na COVID-19 infectie
• De ziekte van Parkinson 

• Longklachten 
• Hart- en vaatklachten 
• Zwangerschap gerelateerde bekken- en 

rugklachten
• Artrose 
• Klachten verband houdend met kanker 

(oncologie)
• Revalidatie bij blessures en pre -en 

postoperatief (totale knieprothese/ totale 
heupprothese) 

Daarnaast vindt er begeleiding plaats bij 
diverse beweeg- en trainingsgroepen, onder 
andere FysioFitness en ZwangerFit. 

De meest gebruikte patiënt specifieke 
protocollen zijn:  
• Schouderklachten 
• Nekpijn 
• Bekkenklachten 
• Lage rugpijn 
• COPD 
• Claudicatio Intermittens (etalagebenen) 
• Ziekte van Parkinson 
• Ouderenzorg 
• Diastase Samenwerking 
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Samenwerking
De praktijk heeft meerdere samenwerkings-
verbanden met verschillende disciplines en 
netwerken:
• Parkinson netwerk 
• COPD-netwerk 
• Oncologie netwerk 
• Diastase netwerk
• Chronisch Zorgnet voor claudicatio,  

COVID-19 en COPD

We maken deel uit van multidisciplinaire 
teams voor o.a.:
• Diabetes 
• Hart- en vaatziekte
• Gecombineerde Leefstijlinterventie
• Ziekte van Parkinson
• Artrosezorg
• COPD 
• Ouderenzorg 

De multidisciplinaire teams bestaan,  
afhankelijk van het thema, onder andere uit: 
diëtisten, POH-ers, huisartsen, podotherapeu-
ten, kinderfysiotherapeuten en/of  
bekkentherapeuten. 

Met hen zijn samenwerkingsafspraken  
gemaakt op het gebied van informatie- en 
kennisuitwisseling en inhoudelijk zorg. Ook is 
er een samenwerking aangegaan met OSM 
’75, een lokale voetbalclub in Maarssenbroek.

Kwaliteit
Wij kunnen met trots melden dat GCM  
Fysiotherapie sinds januari 2021 een Keurmerk 
praktijk is. Door het keurmerk krijgen wij als 
fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van 
het fysiotherapeutisch handelen. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door de ‘kern van het Keur-
merk’: de peer review. 

Peer review wordt ook collegiale of onder-
linge toetsing genoemd. Het is een methode 
om de kwaliteit van werken te verbeteren, 
verifiëren of controleren door het werk te 
onderwerpen aan de kritische blik van een 
aantal gelijken (peers), meestal vakgenoten 

of collega’s. Dit uit zich in peer review bijeen-
komsten en in de praktijkvisitatie. 

Door bij het Keurmerk Fysiotherapie aan te 
sluiten, maken wij als praktijk zichtbaar dat 
we actief bezig zijn met de kwaliteit van zorg 
en fysiotherapeutisch handelen. Het keurmerk 
leidt tot de best mogelijke behandeling voor 
de patiënt, draagt bij aan het realiseren van 
kostenefficiëntie en doelmatigheid én maakt 
doorontwikkeling van de kwaliteit van de 
fysiotherapeutische zorg mogelijk. Hierdoor 
draagt het Keurmerk Fysiotherapie bij aan de 
duurzame groei en ontwikkeling van de  
fysiotherapiepraktijk.

De praktijk voert continu onder alle medewer-
kers de CQ-index uit via de Qualiview. In 2021 
scoorde de praktijk gemiddeld een 8,99. Alle 
therapeuten zijn CKR geregistreerd en nemen 
jaarlijks deel aan scholingen en zoals gezegd 
dus aan de peer reviews van het Keurmerk 
Fysiotherapie.

Gerealiseerde plannen
Afgelopen jaar was wederom een bewogen 
jaar. Door de maatregelen rondom COVID-19 
is er weer een groot beroep gedaan op onze 
flexibiliteit. Het was continu schakelen tussen 
mogelijkheden die er op dat moment waren. 
Zo ging de FysioFitness open en weer dicht en 
veranderde de maximale groepsgrootte in de 
zaal ook regelmatig. Door verkoudheidsklach-
ten en mogelijke COVID-19 besmettingen was 
het ziekteverzuim onder collega’s groter en 
werd er een beroep gedaan op collega’s die 
wel aanwezig waren om de te leveren zorg zo 
goed mogelijk door te kunnen zetten.  

Qua structuur heeft er ook verandering plaats-
gevonden binnen het team. Onze functie  
coördinator is nu geen behandelend fysio-
therapeute meer. Hierdoor heeft zij meer tijd 
voor organisatorische taken, ook centrum 
breed. Wij hopen op deze manier GCM  
Fysiotherapie nog meer zichtbaar te maken 
binnen de omgeving.
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De GLI is een project waarvan we na ruim 
twee jaar kunnen zeggen dat het erg succes-
vol is. Er blijft een toenemende vraag naar 
deelname aan de GLI. Zo leek het erop dat we 
in 2021 drie of vier nieuwe groepen zouden 
gaan starten en dit zijn er uiteindelijk zelfs vijf 
geworden. De deelnemers hebben mooie  
resultaten behaald en we hebben het  
programma verder geoptimaliseerd door de 
opgedane kennis. 

De grootste aanpassingen die we hebben 
gedaan is de rol van de diëtiste en fysiothe-
rapeut gelijktrekken. Hierdoor krijgen deelne-
mers coaching op het gebied van voeding en 
bewegen in dezelfde frequentie. En door het 
succes en de vele aanmeldingen hebben we 
een leefstijlcoach aangenomen voor 5 uur per 
week om zodoende de continuïteit in 2022 te 
kunnen waarborgen. Op deze manier kan er 
elke maand een nieuwe groep starten.

Een blik op 2022
In 2022 zal de coronacrisis nog niet  
verdwenen zijn en blijft flexibel werken een 
uitdaging. Eén van de activiteiten die geraakt 
wordt door COVID-19 is de FysioFitness. Om 
de inkomsten van de FysioFitness wat minder 
te laten schommelen hebben we onze voor-
waarden en abonnementsvormen aangepast. 
Hiermee hopen we een meer continue  
inkomstenstroom te hebben op dit gebied. 

In 2022 blijft ons streven om de kwaliteit 
hoog te houden en daarmee de best mogelijk 
zorg aan de individuele cliënt te bieden. Dit 
geldt binnen de algemene fysiotherapie en 
de aandachtsgebieden die we als centrum 
hebben geformuleerd. Hierin blijven we han-
delen naar onze waarden en houden we deze 
hoog. 

Om dit te kunnen realiseren gaan we onder 
andere veel samenwerken met de regio. Zoals 
bijvoorbeeld bij de GLI. De regio wordt hier-
van de “hoofdaannemer”. In verband met de 
omvang van dit project hebben we dus ook 
een leefstijlcoach aangenomen, zodat we 

maandelijks een nieuwe GLI-groep kunnen 
blijven starten.

Daarbij wil de afdeling fysiotherapie vooraan 
staan op het gebied van innovatie binnen de 
(paramedische) zorg. 

• In samenwerking met de huisartsen  
discipline wordt er een plan uitgewerkt 
voor GCM als oncologisch centrum. 

• Oncologisch fysiotherapeut Rudie zal 
komend jaar deelnemen in het kernteam 
oncologie binnen de regio. Het plan is om 
m.b.v. de regio binnen GCM een oncolo-
gisch centrum op te gaan zetten en de 
ervaring en kennis vanuit de regio  
hiervoor te kunnen gebruiken. Lisanne 
Westra zal hier vanuit GCM als huisarts aan 
mee werken.

• We bouwen de Gecombineerde Leefstijl- 
interventie (GLI) nog meer uit binnen de 
regio en het centrum. Zo willen we samen 
met de verloskundigen een pilot starten 
voor een leefstijltraject voor zwangeren 
met overgewicht en/of diabetes.

• Het leefstijladvies zullen wij weer meer 
gaan integreren binnen onze reguliere 
patiëntenzorg. We merken dat hier een 
toenemende vraag naar is en we zien een  
positieve invloed van de gezonde leefstijl 
op het lichamelijk herstel.

• De fysiotherapeutische zorg voor cliënten 
met een doorgemaakte COVID-infectie 
zullen wij blijven aanbieden. Gezien de 
aantallen cliënten die zich aanmelden  
zullen wij meer ruimte in de agenda  
maken voor groepsbegeleiding.

• In het kader van duurzaamheid willen we 
alle documenten voor de GLI die nu hard 
copy worden ingevuld digitaliseren, zodat 
cliënten ze online kunnen invullen.
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Huisartsenzorg

Het team
Op Boomstede hebben we na een decennia-
lang dienstverband afscheid genomen van 
centrumassistente Marijke van der Mast. Zij 
is vervangen door Selma Helfferich. Een deel 
van het jaar was Lisanne Westra (huisarts) 
afwezig i.v.m. zwangerschapsverlof.

Op Spechtenkamp werd na 8,5 jaar op 1 
december afscheid genomen van huisarts 
Sander van Doorn. Voor hem in de plaats werd 
Bart Biallosterski aangetrokken voor 2,5 dag 
in de week. Bij de centrumassistentes op 
Spechtenkamp nam Mirjam Bal afscheid en 
werd vervangen door Iense Grootendorst-van 
der Jagt. Een deel van 2021 was Olga van 
Waardhuizen (huisarts) afwezig i.v.m. zwan-
gerschapsverlof. Op Spechtenkamp ging 
Emmy van der Tuin, de POH-GGZ, met  
pensioen: zij werd opgevolgd door Sigrid van 
der Meij.

Helaas was er sprake van langdurig uitval 
wegens ziekte onder de praktijkverpleegkun-
digen. Gera Poot en Lida van der Maat hebben 
het team versterkt. Eind 2021 was het team 
POH-S gelukkig weer voltallig en konden  
achterstanden worden ingelopen.

Ook de POH-Jeugd GGZ kreeg versterking  
gezien de vele vraag naar zorg op dit vlak,  
Juliette Klein kwam eind van het jaar in 
dienst. We hebben in 2021 ook afscheid  
genomen van Lisette Braam, praktijk  
manager. Besloten werd om de functie  
voorlopig niet in te vullen.
 
Het team over beide locaties bestaat momen-
teel (eind 2021) uit 37 vaste medewerkers: 

• 12 huisartsen
• 4 POH somatiek
• 1 POH ouderenzorg
• 2 POH GGZ
• 3 POH Jeugd
• 1 coördinerend assistente
• 14 centrumassistenten

Op beide locaties is er een functiecoördinator: 
Peter van Koningsbruggen op Spechtenkamp 
en Jeroen van Vliet op Boomstede.  

Samenwerking 
Diverse huisartsen voeren taken uit in de 
regio ten behoeve van een goede onderlinge 
samenwerking en afstemming. 
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• Karin van Sluisveld, vertegenwoordiger in 
de ALV bij huisartsencoöperatie ZorgNu

• Andrea Leemereise, vertegenwoordiger in 
de Medische Adviesraad van SpoedZorg-
NU (de huisartsenspoedpost voor avond-, 
nacht-, en weekendzorg)

• Jeroen van Vliet, lid klankbordgroep 
ICT-beleid, RegioZorgNu

• Peter van Koningsbruggen, lid  
NuGezond (de adviesraad van  
RegiozorgNU), vice-voorzitter WDH-NWU 
en lid van de kwaliteitscommissie  
Diabetes RegioZorgNu 

Bijzondere verrichtingen
Op beide locaties zijn diverse bijzondere 
verrichtingen gedaan. Op de volgende pagina 
een overzicht per locatie. 

Zorgaanbod 
Het jaar 2021 stond net als 2020 in het teken 
van de COVID-19 pandemie. Door de steeds 
veranderende besmettingscijfers en daarmee 
gepaard gaande veranderende maatregelen 
was het een uitdaging om de continuïteit van 
zorg te garanderen. Veel zorg werd op afstand 
geleverd. Gelukkig bleek het in de loop van 
het jaar weer mogelijk om steeds meer 
reguliere zorg te kunnen bieden.

De in 2020 ingestelde luchtwegspreekuren en 
de daarbij passende gescheiden patiënten-
stromen hebben wij in stand gehouden, om 
personeel en patiënten te beschermen tegen 
coronavirus besmetting.

Consulten huisarts 2020 en 2021 per locatie
Op beide locaties werd een forse toename 
gezien van de telefonische consultatie (Spech-
tenkamp +26,2% en Boomstede +14,8% groei 
t.o.v. 2020) en een geringe groei in de hulp-
verlening (Spechtenkamp +5,5% en Boomste-
de -3,7% met als totaal: +1,2%). 

In de onderstaande tabel een overzicht:

Type Spechtenkamp Boomstede

2020 2021 2020 2021

Korte consulten 12.927 16.313
+26,2 %

9.400 10.788
+14,8 %

Consulten 15.034 15.178
 +0,9 %

14.114 12.645
-10,4 %

Dubbele consiulten 4.681 4.694
+0,3 %

4.347 4.166
-0,4 %

Visites 191 138
-27,7 %

109 140
+28,4 %

Dubbele visites 334 304
-9 %

252 280
+11,1 %
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Verrichting Spechtenkamp Boomstede

2020 2021 2020 2021

Kleine chirurgie 251 231 154 145

Cyriax injectie 75 88 150 110

ECG-diagnostiek 178 172 143 172

Abdominale echografie 152 177 124 138

Spirometrie 39 0 27 0

Inbrengen IUD/Implanon 66 65 76 69

24-uursmeting hyperten-
sie

46 46 51 67

Intensieve thuiszorg <20 
minuten, dag

38 94 70 37

Ambulante compressie-
therapie bij ulcus cruris

2 2 94 42

Doppler enkel arm index 14 16 24 15

Reizigersadvisering 14 0 2 0

Vasectomie 0 0 22 16

Spleetlamponderzoek 2 0 9 0

Mini-Mental State Exami-
nation (MMSE)

1 2 6 9

Holter- en event-recording 18 1 17 5

Polyfarmacie 18 17 6 0

Teledermatologie 20 15 7 2

Euthanasie 0 6 4 0

Oogboring 0 1 1 3

Tapen 1 0 0 3

Ouderenzorg 
De totale populatie ouderen (75+) bij GCM 
stijgt geleidelijk: 
 
• 2019: 701  (4,7% van de populatie) 
• 2020: 719  (5,3% van de populatie)
• 2021: 815  (5,5% van de populatie)

De zorgvraag vanuit deze groep is hoog en 
van de door de huisarts gereden visites, komt 
ruim 90% op conto van deze leeftijdscatego-
rie. 

Ruim 165 ouderen behoren tot de zogenaam-

de kwetsbare ouderen en worden intensief 
gevolgd door Alice Overdijk, praktijkverpleeg-
kundige ouderenzorg (POH-OZ). Samen met 
onder andere de preferente thuiszorgorgani-
satie Careyn, draagt GCM (huisartsen en  
POH-OZ) zorg voor deze, nog door heel  
Maarssenbroek thuiswonende, populatie.

Maandelijks is er een netwerkbijeenkomst 
rond ouderen in Maarssen, waarbij Alice GCM 
vertegenwoordigt. Via flexibele MDO- 
bijeenkomsten rond kwetsbare patiënten  
worden de betrokken hulpverleners bij  
complexe problematiek bijeengebracht en  
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nagedacht over oplossingen. De POH-OZ is 
een belangrijke schakel binnen de  
overleggen.

De jaarlijkse thema- en netwerkavond over 
ouderenzorg heeft dit jaar plaatsgevonden 
rond het thema advance care planning (ACP). 
Overleg met apothekers rond polyfarmacie 
bij ouderen maakt ook onderdeel uit van de 
ouderzorg. Hierover zijn opnieuw afspraken 
gemaakt om dit nog beter te structureren. De 
door corona ontstane bewegingsbeperking 
voor ouderen heeft tot veel mentale klachten 
geleid bij deze kwetsbare groep en was ook 
in 2021 een doorlopend aandachtspunt.  

GGZ 
Ruim 9.000 geregistreerde consulten gaan 
jaarlijks vooral over onderwerpen die binnen 
het psychosociaal maatschappelijk veld val-
len. Dit is 13% van het totaal aantal jaarlijkse 
consulten in 2020. In totaal namen de POH-
GGZ medewerkers hiervan 2.526 consulten 
voor hun rekening en droegen in dat opzicht 
substantieel bij aan taakverlichting voor de 
huisarts.

Consulten POH-GGZ 
Wegens corona vond een deel van de  

gesprekken online plaats. 

Belangrijke diagnoses zijn:
• Angst en spanning
• Somberheid en depressie
• Slaapstoornissen
• Levensfase problematiek (scheiding, rouw)
• Verslavingsproblematiek 

POH-GGZ Jeugd 
Naast Nena van Toorn en Agnes de Boer is in 
2021 Juliette Klein als POH-GGZ Jeugd komen 
werken. Er werden ruim 350 consulten over 
mentale problemen bij kinderen door de 
huisartsen geregistreerd. De waardering voor 
deze laagdrempelige vorm van jeugd GGZ is 
groot en in ruim 50% van de verwijzingen is 
deze vorm genoeg. Naast terugkoppeling op 
huisartsen-niveau heeft er ook een centrale 
bijeenkomst met de POH-GGZ Jeugd plaatsge-
vonden.

Het gaat meestal om opvoedings- en  
gedragsproblematiek. Hierbij is vaak ook de 
directe omgeving betrokken, zoals gezinsle-
den. Het gaat om problematieken zoals ADHD, 
ASS, zwakbegaafdheid, verslaving, KOPP of 
problemen door scheiding.

Vasectomie 
In 2021 zijn er 16 vasectomieën (sterilisatie 
man) uitgevoerd door huisarts Jeroen van 
Vliet, met ondersteuning van de hiervoor 
getrainde assistentes (Helma Halvers, Stacey 
Terpstra en Ashley den Otter). Dit aantal lag in 
2021 net iets onder onze prognose (20-25 per 
jaar).

Spechten-
kamp

Boom- 
stede

Totaal

Korte consulten 34 32 66

Consulten 181 37 218

Dubbelconsulten 878 1.364 2.242

Totaal 1.093 1.434 2.526
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Echo
Binnen GCM wordt op beide locaties de  
mogelijkheid geboden een echografie te laten 
verrichten. Deze worden uitgevoerd door de  
speciaal daarvoor opgeleide huisartsen  
Andrea Leemereise en Barend van den Ende. 
Dit kan na verwijzing door de eigen huisarts. 
Het betreft zowel abdominale als gynae-
cologische (intravaginale) echografie, maar 
ook diagnostiek naar een trombosebeen. Dit 
wordt door de patiënten als zeer prettig  
ervaren, omdat ze sneller terecht kunnen in 
een vertrouwde omgeving. 

Veelal heeft de echografie een geruststel- 
lende werking. In slechts 1 op de 10 gevallen 
is nader onderzoek in het ziekenhuis nodig. In 
2021 zijn 138 echografieën verricht op locatie 
Boomstede en 177 op locatie Spechtenkamp. 
Deze aantallen stijgen nog altijd, ondanks de 
COVID-pandemie.

Samenwerking projecten
GCM is een multidisciplinair centrum waarbij 
op allerlei deelgebieden de samenwerking 
met andere disciplines wordt opgezocht. 

• Artroseproject: projectmatige samenwer-

king met de fysiotherapeuten van GCM en 
een lokale orthopeed in het behandelen 
en begeleiding van artrose patiënten.

• Oncologieproject: oriëntatiefase rond 
lokaal netwerk i.s.m regio organisatie 
RegioZorgNU

• Leefstijl, voeding, GLI
• Stoppen met Roken project
• Ketenzorgprogramma’s: Diabetes, COPD en 

Hart- en Vaatziekten

Binnen de ketenzorg worden veel patiënten  
gezien, deze patiëntengroep vraagt  
structurele, protocollaire en incidentele  
persoonlijke zorg. Van onze totale populatie 
heeft in 2021 2,4% COPD, 5,8% Diabetes type 
2, heeft bijna 5% een hart- of vaatziekte door-
gemaakt en staat bijna 8% onder controle 
vanwege een hoog cardiovasculair risicopro-
fiel. 

Naast een intensieve zorg aan deze patiënten 
door de POH-verpleegkundigen, de POH- 
assistentes en de huisarts, zijn binnen de eer-
ste lijn ook de fysiotherapeuten, diëtisten en 
podotherapeuten actief.

Aantal patiënten Bij specialist Bij Huisarts In zorg

COPD

Spechtenkamp 168 42 
(26%)

123 
(74%)

89
(72%)

Boomstede 177 64
(38%)

110
(62%)

95
(86%)

DM2

Spechtenkamp 424 17 
(4%)

406 
(96%)

392
(97%)

Boomstede 425 30
(7%)

393
(93%)

372
(95%)

HVZ

Spechtenkamp 313 97 
(31%)

215 
(69%)

192
(89%)

Boomstede 401 136
(35%)

260
(65%)

212
(82%)

VVR

Spechtenkamp 518 37 
(7%)

473 
(93%)

451
(95%)

Boomstede 623 60
(10%)

552
(90%)

371
(67%)
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Kwaliteit

VIM
In 2021 is het aantal meldingen aanzienlijk 
lager dan in eerdere jaren. Dit heeft alles 
te maken gehad met de coronacrisis. Des-
ondanks vormde dit wel aanleiding voor de 
VIM-commissie om een enquête onder de 
medewerkers uit te zetten. Hieraan namen 
uiteindelijk 26 van de 36 medewerkers aan 
deel. 

Hoewel 80% van de deelnemers al mini-
maal één keer een melding gemaakt had én 
de overgrote meerderheid het VIM systeem 
nuttig en belangrijk vindt, heeft slechts 40% 
enige vorm van verbetering binnen de  
organisatie opgemerkt. Redenen waarom 
mensen niet melden zijn vooral te veel  
‘rompslomp’ of een gevoel van onveiligheid of 
‘klikken’ over collega’s.

NHG-accreditatie
Voor het eerst in de geschiedenis van GCM 
hebben de huisartspraktijken van Boomstede 
en Spechtenkamp gezamenlijk (en niet apart) 
en met succes het traject van de NHG-praktijk 
accreditatie doorlopen. Medewerkers kregen 
veel lof voor de hoge kwaliteit van werken en 
samenwerken. 

ICT-ontwikkeling

VipCalculus
Gedurende 2021 heeft de definitieve transitie 
van het ketenzorginformatiesysteem (KIS) 
van Porta Vita naar VIP Calculus plaatsgevon-
den. Zoals gebruikelijk heeft dit voor zowel 
softwareleverancier als gebruikers veel extra 
inspanning gekost. 

Facetalk
In 2020 is er gestart met het beeldbellen via 
FACETALK. Er liggen kansen voor beeldbellen, 
maar het systeem wordt door de huisartsen 
niet als gebruikersvriendelijk ervaren en het 

beeldbellen is nog niet goed geïntegreerd in 
het zorgproces.

E-Health
Sinds 1 juli 2020 zijn huisartsenpraktijken  
verplicht patiënten de mogelijkheid te  
bieden om inzage in hun dossier te krijgen; 
het zogenaamde project OPEN. Het openstel-
len van het medisch dossier is ook in 2021 
onverminderd doorgegaan.  
 
Helaas moest de mogelijkheid tot het  
maken van online afspraken worden stilge-
legd vanwege het coronavirus. Het bleek 
te riskant om patiënten een zogenaamde 
zelf-triage te laten uitvoeren om te bepalen 
of ze wel of niet een fysieke afspraak met de 
huisarts konden maken. De vele beperkende 
maatregelen gaven deze ruimte niet.

Medio december maakten 34% van de  
patiënten gebruik van het patiënten-portaal. 
Dit percentage is nog steeds het hoogste in 
de regio. Zowel het e-consult als de  
e-receptuur heeft in 2021 een verdere groei 
laten zien. De e-afspraken werden dus wat 
geremd door het coronavirus, om het spreek-
uur beheersbaar te houden.

Onderwijs- en onderzoeksdoelstelling
Zowel op Boomstede als op Spechtenkamp 
werden basisartsen opgeleid tot Huisarts, als 
onderdeel van de huisartsenopleiding. Sinds 
2021 biedt Boomstede zelfs twee opleidings-
plekken. Op Spechtenkamp wordt ook deel-
genomen aan de opleiding van coassistenten. 
De centrumassistentes in Spechtenkamp 
hebben ook een collega doktersassistente 
opgeleid afgelopen jaar. Er werd in 2021 niet 
actief deelgenomen aan wetenschappelijk 
onderzoek.
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