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VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Gezondheidscentrum Schalkwijk.
In 2018 zijn de organisatorische veranderingen die in 2016 zijn ingezet volledig afgerond.
In juli is Rob Mors als nieuwe praktijkmanager aangesteld en hij heeft de meeste taken van de zorg-directeur overgenomen.
In het loop van het jaar is ook duidelijk geworden dat een deel van financiering van Gezondheidscentrum Schalkwijk middels de
zogenaamde GEZ-gelden zal worden afgebouwd. Het is nog onduidelijke wat hiervoor in de plaats zal komen. Dit luidt een nieuwe
periode van onzekerheid in in de geschiedenis van ons gezondheidscentrum. Het bestuur en haar medewerkers zullen alles in werk
stellen om de toekomst van centrum zoveel mogelijk veilig te stellen.
Na de verliesgevende jaren 2016 en 2017 heeft de stichting 2018 kunnen afsluiten met een klein positief resultaat.
De financiële administratie is verder verbeterd en vereenvoudigd waardoor een beter en directer inzicht is ontstaan in de resultaten per
kwartaal. Ook zijn de financiële processen minder arbeidsintensief geworden.
Op zorgniveau heeft Gezondheidscentrum Schalkwijk aansluiting gezocht bij initiatieven m.b.t. de mogelijke komst van Krachtige
Basiszorg. Hiermee wordt beoogd een samenhangende integrale aanpak rondom patiëntenzorg te creëren waarbij nadrukkelijk ook zijn of
haar sociale omgeving wordt meegenomen. Er wordt gebruik gemaakt van een eenduidige werkmethodiek waarbij ook sociale wijkteams
e.d. betrokken zijn.
De aangekondigde aanpak m.b.t. de steeds groter worden cliëntenpopulatie en toenemende zorgcomplexiteit zal in 2019 worden
opgepakt.
Wij wensen u veel lees plezier!

Mede namens het Bestuur en team
Haarlem, 2 september 2019

drs. Arianne Baak, bestuurder
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Gezondheidscentrum Schalkwijk
DOELSTELLING
De doelstelling van Stichting Gezondheidscentrum Schalkwijk zoals weergegeven in de statuten van de stichting luidt:
De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van geïntegreerde gezondheidszorg in het algemeen en in het bijzonder in de
eerstelijnszorg zoals die - mede - wordt aangeboden door zorgverleners die een toetredings- of samenwerkingsovereenkomst hebben
gesloten met de stichting. Daarnaast heeft de stichting ten doel het bevorderen van gezondheid en welzijn in Schalkwijk en - ruimer - in de
regio Haarlem.
De stichting probeert haar doel vooral te bereiken door:

•
•

het beheren en exploiteren van Gezondheidscentrum Schalkwijk;

•

het, waar nodig, bevorderen van de samenwerking met instellingen en andere personen uit de gezondheids- en welzijnszorg in het
werkgebied, zoals VATAN, DOKH en gemeente Haarlem.

het tot stand brengen en in stand houden van een interdisciplinaire samenwerking van ten minste de huisartsen, fysiotherapeuten,
oefentherapeut Mensendieck, psychologen, apothekers, diëtisten, logopedisten en de thuiszorg;

VISIE
Gezondheidscentrum Schalkwijk biedt geïntegreerde populatiegerichte eerstelijnsgezondheidszorg. De zorg is afgestemd op de behoeftes
van de patiënt. Door continue innovatie is de patiënt steeds verzekerd van professionele zorg die van kwalitatief hoog niveau is.
Het werkgebied
Gezondheidscentrum Schalkwijk is gesitueerd in de wijk Schalkwijk, gemeente Haarlem. De wijk is onderverdeeld in vier buurten, te
weten: Boerhaavewijk, Europawijk, Meerwijk en Molenwijk. In Schalkwijk wonen relatief veel onvolledige gezinnen, langdurig werklozen
en personen met een minimuminkomen. Tevens is er een toename van vergrijzing, zijn er bovengemiddeld veel allochtone inwoners en is
er een groot aantal asielzoekers en illegalen. Door de enorme druk op de huisartsenpraktijken is in 2017 besloten, in overleg met de
andere huisartsenpraktijken, alleen nog patiënten aan te nemen met postcode 2037 dit is ultimo 2018 nog steeds het beleid
Geïntegreerde eerstelijnszorg
De kracht van een sterke eerste lijn zit in de breedte van het aanbod van zorg en dienstverlening en de mate waarin dit aanbod
gecoördineerd wordt aangeboden. De basis wordt gevormd door goed opgeleide professionals binnen het gezondheidscentrum. Deze
professionals werken volgens de landelijke afspraken en standaarden, geldend voor hun beroepsgroep.
Daarnaast zijn er afspraken over afstemming en coördinatie van gezamenlijke patiënten. Daarmee is sprake van een geïntegreerd
zorgaanbod, indien van toepassing in nauwe samenwerking met andere sectoren. Dit zorgaanbod is afgestemd op de problemen die er
bestaan bij de mensen in de wijk Schalkwijk.
Zorg is toegankelijk
De zorg is georganiseerd voor tenminste de inwoners in de wijk Schalkwijk. Op werkdagen is het gezondheidscentrum open en is er altijd
iemand aanspreekbaar. Twee avonden per week is het centrum geopend voor zorgverleners die avond spreekuur houden, er is dan ook
beveiliging in het pand aanwezig.
Voor spoedeisende hulp neemt het centrum deel aan 7 x 24-uurs bereikbaarheidsregelingen. De toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers
en slechtzienden is gewaarborgd.
Laagdrempelige zorg vanuit één locatie
Het gezondheidscentrum wil laagdrempelige zorg in de wijk bieden. De zorg wordt dan ook zoveel mogelijk vanuit één locatie geboden.
Wanneer dit niet mogelijk is, vindt de regie vanuit het gezondheidscentrum plaats, eventueel samen met andere organisaties in de wijk.
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Kwaliteit van zorg
Het gezondheidscentrum streeft naar optimale kwaliteit van zorg. Dit streven wordt gerealiseerd door het leveren van zorg voor de
cliënten volgens de best beschikbare kennis, ervaring en professionele richtlijnen. Kwaliteit is een permanent punt van aandacht. De
verschillende disciplines en het gezondheidscentrum, als samenwerkingsverband, hebben continue kwaliteitsverbetering in de dagelijkse
praktijk geïntegreerd en verlenen zorg die toetsbaar is. Zie verder hoofdstuk 4: kwaliteitsbeleid.
Professionele zorgorganisatie
De geïntegreerde dienstverlening wordt verricht vanuit een professionele zorgorganisatie die vraaggericht en populatiegericht werkt. De
cliënten worden periodiek betrokken bij het beleid van de organisatie via cliëntenraadpleging. Er zijn afspraken over het waarborgen van
de privacy van de cliënt en over klachtenopvang en bemiddeling.
De zorgorganisatie is een rechtspersoon, heeft een kwaliteitssysteem en streeft naar het voldoen aan ambities en afspraken die gemaakt
worden op sectorniveau.
Stichting Gezondheidscentrum Schalkwijk is lid van InEen, een belangenvereniging voor de eerste lijn, onder andere voor
gezondheidscentra.
Innovatief beleid
Aantrekkelijk en gewaardeerd blijven lukt alleen als de organisatie zich continue ontwikkelt. Het accent ligt daarbij op nieuwe
mogelijkheden ontdekken en uitwerken. Van belang daarbij is samenwerking met onder andere (medische) kennisinstituten, universiteiten
en hogescholen. Ook vinden er steeds meer gesprekken plaats met andere zorgaanbieders in de wijk om te komen tot een geïntegreerd,
wijkgericht zorgaanbod, waarbij welzijnsorganisaties en gemeente Haarlem nadrukkelijk betrokken zijn.
Strategisch beleid
In 2018 is er gewerkt met een jaarplan waarbij de accenten vooral lagen op bedrijfseconomische aspecten.
In 2019 zal en meerjarenbeleidsplan worden opgesteld mede in gegeven door de komende verandering in de financieringsstructuur
vanwege de afbouw van de Geïntegreerde Eerstelijnszorggelden (GEZ) en de oprichting van de regionale organisatie in Zuid
Kennemerland.
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Organisatiestructuur
Organisatie
De organisatie van de Stichting bestaat uit twee bedrijfsonderdelen:

•
•

Het facilitair bedrijf, verantwoordelijk voor de exploitatie van het gebouw waar de Stichting is gehuisvest, Briandlaan 11.
Het zorgbedrijf, verantwoordelijk voor de inrichting en coördinatie van de geïntegreerde eerstelijnszorg voor het werkgebied; de
besteding van de GEZ gelden in de vorm van zorgprogramma’s en diensten.

FACILTAIR BEDRIJF
De Stichting huurt het gebouw op de Briandlaan 11 van ELAN wonen. De zorgverleners die werkzaam zijn in het gebouw huren van de
Stichting ruimtes waar zij hun zorg verlenen. De huur bestaat uit drie componenten: huur, facilitaire kosten van services welke worden
verleend door ELAN en facilitaire kosten van facilitaire diensten welke worden verleend door de Stichting.
De facilitaire dienstverlening is zodanig ingericht dat alle medewerkers een kant en klare werkplek ter beschikking hebben, inclusief een
infrastructuur telefonie, ICT e.d.
De jaren 2016 en 2017 waren verlieslatend waardoor er een zekere spanning kwam te staan op de liquiditeitspositie. In 2018 was de
verbetering van kaspositie een belangrijke prioriteit. Eind 2018 kan worden vastgesteld dat bedrijfsvoering zodanig is verbeterd dat er
sprake van een positief resultaat en een betere kaspositie.
ZORGBEDRIJF
Binnen het gezondheidscentrum werkten in 2018 de volgende zorgverleners samen: centrumassistenten, praktijkondersteuners GGZ,
praktijkverpleegkundigen somatiek, verpleegkundig specialist, huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeut Mensendieck, psychologen,
psychomotorisch therapeut, apothekers, een bloedafnamepost, diëtisten, logopedisten, pedicures, podotherapeuten, thuiszorg,
verloskundigen, bedrijfsarts, vaccinatiebureau, besnijdenis kliniek, huidtherapeuten en een welzijnscoach.
De maatschappen van huisartsen hebben een toetredings-overeenkomst met de stichting. De overige zorgverleners hebben
een samenwerkingsovereenkomst en/of een huurovereenkomst.
Het bestuur, ondersteund door de praktijkmanager, is verantwoordelijk voor de uitvoering en verbeteringen van de
eerstelijnszorg in de wijk Schalkwijk
ORGANISATIESTRUCTUUR
Gezondheidscentrum Schalkwijk kent een platte organisatiestructuur. De basis wordt gevormd door de verschillende (maatschappen van)
zorgverleners (zie organogram).
De samenstelling van het Bestuur
Het bestuur bestaat uit drie huisartsen:
Mevrouw A. Baak
Mevrouw S. Vuister
De heer M. Hamming
Het bestuur wordt voor de dagelijkse bedrijfsvoering ondersteund door een praktijkmanager en een office manager.

Organogram Gezondheidscentrum Schalkwijk per 1 augustus 2018
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Stichting Gezondheidscentrum
Schalkwijk

Bestuur

(A. Baak, S. Vuister, M. Hamming)

praktijkmanager,
Off. Management,

Maatschap Huisartsen
Gezondheidscentrum Schalkwijk
PVK somatiek,
POH GGZ

Centrumassistenten

Fysiotherapeuten,
Oefentherapeut
Psychologen
Overige disciplines:
- Diëtistenpraktijk Jubel
- Logopedie
- Apotheek Meerwijk
- Podoth. Podobasics, pedicures
- Thuiszorg Zorgbalans en Ilaria zorg
Organogram
Gezondheidscentrum Schalkwijk
2018
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Personele bezetting van de Organisatie
Medewerkers binnen het gezondheidscentrum
Aantal

Medewerkers Stichting
Bestuurders
Directeur zorg
officemanager/praktijkmanager
Toetredingsovereenkomst
huisartsen
Samenwerkings- en/of huurovereenkomst
apothekers
Arboconcern
bloedafname medewerkers
diëtisten
fysiotherapeuten
Huidburo
Ilariazorg
logopedisten
pedicures
podotherapeuten
psychologen
thuiszorg medewerkers vaccinatiemedewerkers
VATAN kliniek
Verloskundigen
Welzijnscoach
In loondienst bij de Maatschap Huisartsen
centrumassistenten
praktijkverpleegkundigen somatiek
verpleegkundig specialist
praktijkondersteuner GGZ
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Geïntegreerde Eerstelijnszorg en Zorginnovatie
KRACHTIGE BASISZORG
Nieuw is de ontwikkeling en implementatie van Krachtige Basis in Haarlem Oost. Dit project wordt gezamenlijk met SEHO uitgevoerd.
Krachtige Basiszorg is een concept dat ontwikkeld is in Overvecht, Utrecht. Het gaat uit van het principe dat voor ongeveer 15-20% van
de huisartsen populatie het zinvol is om veel breder en intensiever samen te werken in de wijk. Er wordt gebruikt gemaak van de 4-D
methode: analyse van 4 domeinen: somatisch, psychisch, sociaal en maatschappelijk. Er wordt met name in gezet om de samenwerking
tussen de 1e lijn en de sociale wijkteams te verbeteren.
In 2018 is een project plan geschreven over Krachtige Basiszorg in Haarlem-Oost en een tijdsplan. Er is financiering toegezegd door ZK
via de regiotafel voor project ondersteuning vanuit Zonh.
Alle stuurgroepleden zijn zeer enthousiast en hopen eea uit te dragen naar hun achterban zodat in 2019 concrete samenwerking van start
kan gaan.
GEZONDHEIDSZORG
De gezondheid in de wijk Schalkwijk is mede afhankelijk van de mate waarin Gezondheidscentrum Schalkwijk in staat is de geïntegreerde
eerstelijnszorg vorm en inhoud te geven.
Om dit te realiseren waren in 2018 waren de volgende zorg verlenende organisaties actief
•
Huisartsen Maatschap Gezondheidscentrum Schalkwijk
•
Maatschap Fysiotherapeuten Gezondheidscentrum Schalkwijk
•
Psychologen
•
Apotheek Meerwijk
•
Atalmedial
•
Diëtistenpraktijk JuBel
•
Huidburo
•
Logopedie praktijk
•
Pedicures
•
Podotherapeuten Podobasics
•
Thuiszorg Zorgbalans
•
Vaccinatiepunt
•
Verloskundige maatschap aan het Spaarne
•
Welzijnscoach
•
VATAN (besnijdenis kliniek)
Al deze bovengenoemde organisaties werkten in 2018 in meer of mindere mate samen in Gezondheidscentrum Schalkwijk.
GEINTEGREERDE POPULATIE GERICHTE EERSTELIJNSZORG
In de zorg is het ook belangrijk dat, naast aandacht voor ziekte en zorg er meer aandacht komt voor gezondheid en leefstijl. Er komen in
Schalkwijk meer kwetsbare ouderen waarbij pro-actief handelen, casemanagement en multidisciplinair samenwerken belangrijk is. Er is
veel meer aandacht nodig voor psychosociale ondersteuning, geestelijke gezondheidszorg en lokale afstemming met de sector welzijn. Al
deze ontwikkelingen maken de noodzaak van geïntegreerde populatiegerichte eerstelijnsgezondheidszorg groter. Duidelijk wordt dat het
gezondheidscentrum alleen deze zorg in de toekomst niet kan geven. Het is essentieel dat samengewerkt wordt met allerlei
zorgaanbieders in de wijk Schalkwijk. Gestructureerde samenwerkingsverbanden zijn nodig om kwetsbare ouderen optimale zorg thuis te
kunnen blijven geven. Het zelfde geldt voor de mensen in de wijk met veel psychosociale problematiek, levend van een minimum
inkomen: naast lichamelijke klachten is het belangrijk dat gekeken wordt hoe deze mensen weer meer de regie kunnen krijgen in hun
leven, eigen kracht ontwikkelen en op deze manier een zinvoller bestaan kunnen hebben: intensieve samenwerking met
welzijnsorganisaties (DOCK), gemeente Haarlem, sociale wijkteam en de GGZ in de wijk is een voorwaarde om dit te kunnen bereiken.
Om in de toekomst iedereen van de noodzakelijke zorg te kunnen blijven voorzien is het belangrijk duidelijk te krijgen welke mensen in
Schalkwijk intensieve, proactieve, multidisciplinaire zorg nodig hebben. Preventie, vroeg opsporing en het ondersteunen dan wel
stimuleren van zelfmanagement is essentieel.
MULTIDISCIPLINAIRE ZORGPROGRAMMA’S
Voor de specifieke populatiegroepen; kwetsbare ouderen, niet vitale mensen, mensen met ernstig overgewicht en
mensen met lichamelijk onverklaarbare klachten bestaan multidisciplinaire zorgprogramma’s.
Kern van de programma’s is de verbinding met de nulde lijn, de welzijnsorganisatie.
Er is een samenwerkingsrelatie met DOCK, een van de welzijnsorganisaties in Schalkwijk. Het stimuleren van
activiteiten, beweging, regie en verantwoordelijkheid nemen voor de eigen gezondheid vormt de kern van de
zorgprogramma’s.
Daarnaast is met name bij de kwetsbare ouderen en de mensen met obesitas, de samenwerking tussen de verschillende disciplines
essentieel en vormt dit kracht van de behandeling.
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Kwetsbare Ouderen
Het is in Schalkwijk belangrijk om zicht te krijgen op de kwetsbare ouderen. Schalkwijk is een vergrijzende wijk en deze trend zal komende
decennia doorzetten. Belangrijk is om de kwetsbare ouderen in beeld te krijgen, zodat proactief zorg verleend kan worden en ook
rekening gehouden kan worden met de wensen van deze patiëntengroep. Het is belangrijk dat ouderen de regie zoveel mogelijk zelf
kunnen houden en goed samen te werken met patiënt en alle andere disciplines als blijkt dat de patiënt de regie niet meer kan voeren.
Alle zes de huisartsen praktijken zijn sinds aangesloten bij de gestructureerde wijkgerichte
zorg voor ouderen van de Kcoetz, de zorggroep van Zuid Kennemerland. Deze ouderenzorg is gebaseerd op de werkwijze die al
gehanteerd werd m.b.t. de kwetsbare ouderen in gezondheidscentrum Schalkwijk.
De verpleegkundig specialist chronische zorg en de praktijkverpleegkundige somatiek met specialisatie ouderen, de specialist ouderen
geneeskunde (SOG) en de verpleegkundig ouderen (VO) van de thuiszorg organisaties zijn de spil van de samenwerkingsverband.
Eenmaal per twee weken houden deze disciplines met elkaar een inloop spreekuur in het gezondheidscentrum, waar elke huisarts met
vragen m.b.t. complexe kwetsbare ouderen kan aansluiten.
Bij ouderen die een groot valrisico hebben, kan met behulp van de fysiotherapeut gewerkt worden aan valpreventie aan de hand van het
Otago-programma.
Vitaliteit
Bewust is gekozen voor de naam Vitaliteit; belangrijk is het positieve, de kracht van iemand te benoemen en te gebruiken. Veel mensen
hebben een inactieve passieve leefstijl en leggen hun eigen gezondheidsproblemen bij een ander neer. Geprobeerd wordt er achter te
komen hoe deze mensen te activeren zijn, en zich juist weer bewust te worden van hun eigen mogelijkheden en te focussen op de zaken
die wel lukken.
“Welzijn op recept’, is een programma dat het gezondheidscentrum uitvoert in samenwerking met DOCK, een welzijnsorganisatie van de
Gemeente Haarlem. Mensen waarvan de huisarts of andere zorgverleners in het centrum denken dat activeren de kwaliteit van leven zou
kunnen vergroten, en bij wie dat niet op eigen kracht lukt, worden verwezen naar een welzijnscoach van DOCK.
Zorgprogramma Obesitas
Sinds 2016 bestaat het multidisciplinaire zorgprogramma voor mensen met Obesitas.
Belangrijk is dat de motivatie om mee te doen vanuit de patiënt komt. De patiënt wordt begeleid door praktijkverpleegkundigen, de
huisarts, de diëtist, psycholoog en fysiotherapeut. Het programma duurt 3 jaar. Alle disciplines die bij dit programma betrokken zijn
hebben met elkaar een cursus motivational interviewing doorlopen, gegeven door een psycholoog gespecialiseerd in motivational
interviewing bij mensen met obesitas. Zeer leerzaam en alle betrokken zorgverleners spreken meer dezelfde taal.
Jaarlijks wordt er geëvalueerd en data verzameld welke geanalyseerd zullen worden.
Ook In 2018 hebben er weer ruim 50 mensen meegedaan met ZP Obesitas. Er is weinig uitval. De mensen zijn enthousiast met name
over de gezamenlijke beweeggroep.
SOLK
SOLK: somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Veel patiënten hebben hier last van.
In het centrum is een cursus ontwikkeld om deze mensen meer inzicht te geven, te leren met de klachten om te gaan en betere kwaliteit
van leven te ervaren.
Slaapcursus
De psychosomatisch fysiotherapeut die verbonden is aan het Gezondheidscentrum Schalkwijk geeft groepscursus bij slaapproblemen.
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OVERIGE MULTIDISCIPLINAIRE ZORGPROGRAMMA’S
Zorgprogramma’s chronische zorg
Naast de specifieke populatie gerichte programma’s zijn generieke zorgprogramma’s
ASTMA zorg
In 2018 is een, zoals al eerder aangekondigd een jaarcontrole protocol ontwikkeld en geïmplementeerd bij alle huisartsen.
Alle mensen die ouder dan 16 jaar zijn en Astma hebben en in de laatste twee jaar astma medicatie hebben gebruikt worden middels
jaarlijks opgeroepen van een controle.

Diabetes Mellitus II (DM)
De huisartsen zijn deelnemer van zorggroep KCOETZ voor alle patiënten met DM II die door de huisarts/praktijkondersteuner worden
behandeld. Het aantal indicatoren is verlaagd. Alle indicatoren zijn behaald. De diabeteszorg wordt uitgevoerd door de huisarts,
centrumassistente, praktijkverpleegkundige somatiek, diabetes verpleegkundige, diëtist, apotheker, pedicure en podotherapeut.
Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)
In dit programma werken de huisarts, centrumassistente, praktijkverpleegkundige somatiek, apotheker en diëtist samen. Het is lastig om
de betreffende doelgroep te motiveren. Bij de primaire CVRM-groep zijn veel mensen die geen ziektelast ervaren en medicatie en
controlebezoek als belastend ervaren. Dit zijn ook patiënten die vaak werken en het lastig vinden om tijd vrij te maken om naar de praktijk
te komen, met name voor hen is het avondspreekuur gestart. Er wordt gekeken of patiënten aan de criteria voldoen van de ketenzorg en
of zij afgelopen jaar een jaarcontrole hebben gehad. Als aan alle voorwaarden voldaan is worden de patiënten geïncludeerd..
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
COPD is een verzamelnaam voor de luchtwegaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem. De gestructureerde zorg aan
patiënten met COPD is nu geheel geïmplementeerd. Het blijkt wel moeilijk om COPD-patiënten te motiveren om op het spreekuur te
komen, er is een hoog percentage zorgmijders.
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Het zorgpad depressie en angst dat ontwikkeld is door de huisarts, praktijkondersteuner GGZ, en psycholoog, resulteert in betere
communicatie tussen de betreffende hulpverleners.
Is een structuur waarin huisartsen en POH GGZ psychiaters/psychotherapeuten kunnen consulteren als zij vast lopen in een bepaalde
casus.
Vanuit Gemeenste Haarlem is per 2018 een orthopedagoog gedetacheerd naar het gezondheidscentrum Schalkwijk. Deze
orthopedagoog is werkzaam bij het CJG en doet als POH GGZ jeugd werkzaamheden in de 6 huisartsen praktijken. Zij is gestart met 4
uur per week en dit is inmiddels uitgebreid naar 8 uur per week. Zij geeft zeer laagdrempelige zorg aan ouders en kinderen. Zij kent de
GGZ kaart van Schalkwijk zeer goed en zij heeft nauwe banden met het CJG wat de samenwerking ten goede komt. Het is een zeer
positieve ontwikkeling: de meeste problematiek bij kinderen op psychisch of sociaal valk kunne in de wijk behandeld worden.
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Kwaliteitsbeleid

KWALITEITSVERBETERING
Naast multidisciplinaire kwaliteitsverbeteringen, wordt er ook per discipline aan kwaliteitsprojecten gewerkt.
Zo hebben de fysiotherapeuten hebben al jarenlang de PLUS-status.
In de huisartsen praktijken wordt reguliere huisartsengeneeskundige zorg geleverd die voldoet aan de actuele standaarden en richtlijnen
en aan de huidig geldende wetgeving. De huisartsen praktijken nemen sinds 2006 deel aan de praktijkaccreditatie van het Nederlands
Huisarts Genootschap, ook wel NPA genoemd. Dit is een zeer intensieve vorm van accreditatie, waarvoor veel protocollen zijn
(her)schreven zoals klachtenregeling, protocol kindermishandeling en hygiëne protocol. De verpleegkundig specialist heeft enkele uren
per week de kwaliteitsbewaking uitgevoerd, te samen met de huisartsen. In 2018 heeft zij deze taak overgedragen aan de office manager.
Onderdeel van de accreditatie cyclus is een risico inventarisatie van de (zorg)processen in de huisartsen praktijken. De accreditatie is in
2018 met 3 jaar verlengd.

OPLEIDING EN ONDERWIJS
Jaarlijks zijn er vier huisartsen in opleiding werkzaam in de huisartsenpraktijken en twee tot vier stagiaires bij de centrumassistenten in
opleiding tot doktersassistente. Ook bij de fysiotherapeuten zijn er regelmatig stagiaires die opgeleid worden. Ook de psychologen hebben
voorbereidingen getroffen om opleidingspraktijk te worden
FARMACOTHERAPEUTISCH OVERLEG (FTO)
Rondom FTO is er intensieve samenwerking tussen de huisartsen en de apothekers van Apotheek Meerwijk.
Er is wederom gewerkt op het hoogste niveau van doelmatig geneesmiddelen voorschrijven (DGV-4 niveau). Actief wordt gepoogd om
alle huisartsen zo veel als mogelijk volgens voorschrijf indicatoren te laten werken welke vastgesteld worden door het Instituut voor
Verantwoord Medicijngebruik (IVM).
Zoals ieder jaar wordt er per onderwerp aandacht besteed aan prescriptie cijfers en herhaal receptuur.
Behandelde onderwerpen in 2018:
1. Evaluatie afspraken 2017 en jaarplanning 2018
2. Duizeligheid bij ouderen
3. Pijn bestrijding in de palliatieve fase
4. Medicatie veiligheid na ontslag uit ziekenhuis.
5. NHG standaard DM
6. Vallen en medivatie

MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) ZORGCENTRUM SCHALKWEIDE
Het MDO Schalkweide is beëindigd. Bijna alle bewoners van Schalkweide vallen on de specialist Ouderzorg van Schalkweide.
Lië
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Cliëntgerichtheid
BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID
Gezondheidscentrum Schalkwijk ligt midden in de wijk Schalkwijk aan de Briandlaan. Het centrum is toegankelijk voor rolstoelgebruikers
en slechtzienden. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.00-17.00 uur, de apotheek tot 18.00 uur. Daarnaast bieden de huisartsen,
fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten en praktijkverpleegkundigen somatiek en praktijkondersteuner GGZ avondspreekuur aan.
De 24-uurs bereikbaarheid voor de huisartsen is geregeld via de Spoedpost Zuid Kennemerland.
Gedurende de openingstijden heeft het gezondheidscentrum een spoedeisende hulp (SEH)-functie voor de wijk, ook voor patiënten die
niet ingeschreven staan bij het centrum: zelfverwijzers die overdag bij de SEH van het Kennemer Gasthuis binnenkomen worden
getrieerd en bij klachten die door een huisarts behandeld kunnen worden wordt verwezen naar de huisartsen van Gezondheidscentrum
Schalkwijk.
WIJKACTIVITEITEN
In 2018 zijn ook weer contacten onderhouden met welzijnsorganisaties in Schalkwijk.
‘Welzijn op recept’ wordt nog steeds vanuit ons gezondheidscentrum aangeboden, een welzijnscoach van DOCK voert dit programma
uit. Verder zijn er contacten met CJG coaches uit het centrum voor jeugd en gezin, daarbij is ook gemeente Haarlem betrokken.
GEMEENTE HAARLEM
Vanuit het gezondheidscentrum is door meerdere disciplines gezamenlijk contact gezocht met de Gemeente Haarlem.
Er is geparticipeerd in inspraak avonden over het beleid van gemeente t.a.v. de zorg die door gemeente Haarlem wordt gefaciliteerd.
CLIËNTENTEVREDENHEID
In 2018 is geen patiënttevredenheidsonderzoek of enquête geweest
KLACHTEN
Er wordt gewerkt met een klachtenprotocol. Als een patiënt een klacht heeft zal eerst geprobeerd worden dit bespreekbaar te maken door
de zorgverlener met de patiënt. Als een patiënt toch een klacht wil indienen, kan de patiënt een klachtenformulier ontvangen van de
centrumassistente of downloaden via de website
Als de patiënt of diens vertegenwoordiger dit formulier heeft ingevuld kan hij/zij dit inleveren bij het office management, bij de
centrumassistente of sturen via de mail. De klacht komt bij de directeur zorg die contact opneemt met de klager en bespreekt wat nodig is
en neemt zo nodig actie. Als de klacht niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de patiënt een klacht indienen bij de
klachtencommissie van de beroepsgroep van de betreffende zorgverlener. Eenmaal per jaar worden alle klachten anoniem intern
besproken en zo nodig worden acties c.q. aanbevelingen besproken met het hele team.
In 2018 zijn er 5 klachten ingediend, 5 klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld. Sommige klachten bevatten meerdere klachten. 1
klachten hadden betrekking op communicatie/bejegening, 1 klachten over medisch handelen, 2 klachten hadden betrekking op
afsprakenbeleid en 1 betrof de wijze van communiceren
PATIËNTEN KRANT OPEN BRIEF
De patiënten krant “Open Brief”, met een oplage van ruim 6.500 exemplaren, verschijnt viermaal per jaar. Elke editie is gewijd aan een
thema en overige informatie over medische en sociale zorg, activiteiten, ingezonden brieven, voorstellen nieuwe medewerkers en
stagiaires, etc. De artikelen voor de krant wordt door het team in samenwerking met de redactie aangeleverd. Redactiewerkzaamheden,
lay-out, distributie en penningmeesterschap worden door vier vrijwilligers en een aantal zorgverleners (huisartsen en 1 apotheker)
verzorgd. De bezorging, bij patiënten aan huis, wordt door 45 vrijwilligers gedaan. Ook wordt de krant aan ongeveer 50 instellingen
gestuurd.
Onderwerpen in 2018
1. Ouder worden en medicatie
2. Welzijn op Recept. Ontwikkeling van het vak doktersassistente
3. Afscheid Marieke van der Berk, apotheker. Fascia therapie
4. Wij blijven werken aan kwaliteit van zorg.
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INFORMATIEMATERIAAL
Het gezondheidscentrum maakt zelf voorlichtingsfolders. Verder zijn er NHG-brieven, video’s, en CD-rom’s beschikbaar. Gezien de
multiculturele patiëntenpopulatie is deze informatie beschikbaar in diverse talen.
WEBSITE
Het gezondheidscentrum heeft een website: www.gcschalkwijk.nl. Hierop is veel informatie te vinden over de disciplines, informatie over
de klachtencommissie en zijn er handige links naar websites op het gebied van gezondheidszorg. Daarnaast kan men de digitale versie
van de patiënten krant de Open Brief raadplegen.
In 2018 is een aanzet gegeven om de website te vernieuwen.
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