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Voorwoord Raad van Toezicht  
De maatschappelijke veranderingen vragen om een sterke eerstelijnsorganisatie die bereid 

en in staat is hier op een verantwoorde wijze op in te spelen. Ook het afgelopen jaar hebben 

onze GCM medewerkers laten zien dat zij, samen met hun ketenpartners, de inwoners van 

de wijken Boomstede en Spechtenkamp in Maarssenbroek goed kunnen bedienen qua 

zorgvraag. De tijdelijke huisvesting van locatie Boomstede buiten de wijk, vanwege de 

nieuwbouw, heeft dit beeld zelfs versterkt. In april 2019 wordt deze prachtige nieuwe locatie 

in gebruik genomen. Het biedt een mooi perspectief voor de komende jaren voor de 

wijkbewoners maar zeker ook voor onze medewerkers. Een grote pluim voor directie en 

management die ervoor gezorgd hebben dat het beschikbare bouwbudget zoals 

goedgekeurd door de raad van toezicht afdoende is gebleken. 

Onze huisartsen krijgen steeds meer te maken met het goed regelen van de integrale zorg 

rondom vooral oudere patiënten. Hierbij staat de goede samenwerking met ketenpartners 

voorop. E-health en zelfmanagement zullen hierin een steeds belangrijkere rol gaan spelen. 

Ook het afgelopen jaar hebben de fysiotherapie, verloskunde en apotheek de eerstelijnszorg 

van GCM weten te versterken. De verbindingen tussen de disciplines zijn het afgelopen jaar 

hechter geworden. Dit heeft zeker bijgedragen aan een gezonde bedrijfsvoering. 

De raad heeft zich goed op de hoogte kunnen stellen van de voortgang van het uitgezette 

beleid. Per 1 januari 2018 is Arnold Reusken toegetreden tot de raad van toezicht.  

Na 13 jaar bestuurder te zijn geweest van GCM heeft Gré Conradi, wegens het bereiken van 

haar pensioengerechtigde leeftijd, feestelijk afscheid genomen.  De raad van toezicht is Gré 

zeer erkentelijk voor de goede directievoering in de afgelopen jaren waarbij zij samen met 

onze medewerkers de kwaliteit van zorg tezamen met een gezonde bedrijfsvoering goed in 

balans en op een hoog niveau heeft weten te houden. 

Als nieuwe bestuurder heeft de raad van toezicht, mede op advies van het 

managementteam, Jannine Timmerman per 1 juli 2018 benoemd. De raad heeft veel 

vertrouwen in een goede en bestendige toekomst voor GCM en dankt alle medewerkers 

voor de grote inzet en goede zorg aan de hun toevertrouwde cliënten.  

 

Jack Versluis, arts MBA  

voorzitter 
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Over GezondheidsCentra Maarssenbroek (GCM) 
 

GezondheidsCentra Maarssenbroek (GCM) heeft in haar statuten staan dat zij zich ten doel 

stelt zich te positioneren als eerstelijns organisatie die multidisciplinaire en 

persoonsgebonden zorg op maat biedt aan inwoners van Maarssenbroek. 

Om deze doelstelling te bewerkstelligen wordt al meer dan veertig jaar gepassioneerd zorg 

geboden door onze huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, verloskundigen en 

ondersteunen de administratie en het secretariaat hierbij. 

We zijn van mening dat we door nauw samen te werken, betere zorg kunnen bieden aan 

onze clienten. Ons motto is dan ook: “Samen sterker”. De zorg die wij bieden is 

persoonsgericht, dat wil zeggen dat per client wordt bekeken wat een passende behandeling 

is en standaard protocollen niet altijd de maatstaf zijn. We bieden zowel zorg bij ons op de 

locaties alsmede via diverse E-health toepassingen.  

De medewerkers zijn de belangrijkste succesfactor om kwalitatief hoogwaardige zorg te 

leveren aan de inwoners van Maarssen en omgeving. Goed werkgeverschap is dus een 

belangrijke voorwaarde voor succes. Ook facilitaire behoeften moeten goed zijn geregeld 

zodat er voldoende middelen zijn om de zorg nog slimmer en efficiënter te organiseren. We 

hechten er dan ook veel waarde aan dit goed te organiseren, het resultaat is dat we geen 

vacatures hebben en medewerkers graag bij ons (blijven en komen) werken. 

Werkgebied Maarssenbroek 

GCM is in Maarssenbroek gevestigd met twee gezondheidscentra: Gezondheidscentrum 

Spechtenkamp en Gezondheidscentrum Boomstede. Op beide locaties kunnen cliënten 

terecht voor diverse vormen van zorg die wij daar waar nodig gezamenlijk bieden. 

Locatie Spechtenkamp: 

- Huisartsenzorg (GCM) 

- Verloskunde (GCM) 

- Fysiotherapie (GCM) 

- Podotherapie (Rondom Podotherapeuten) 

- Logopedie (Logopediepraktijk Maarssenbroek) 

- Maatschappelijk werk (Kwadraad) 

- Psychotherapie (YLS Smith) 

- Wijkverpleging/Thuiszorg (Careyn) 

- GGD-RU 

Locatie Boomstede: 

- Huisartsenzorg (GCM) 

- Apotheek (GCM) 

- Fysiotherapie (GCM) 

- Kinderfysiotherapie (Jan van Rijn) 

- Podotherapie (Rondom Podotherapeuten) 

- Logopedie (Logopediepraktijk Maarssenbroek) 



 

 

- Psychotherapie (YLS Smith) 

- Wijkverpleging/Thuiszorg (Careyn) 

- Kinder- en jeugdpsychologie (Mentaal Beter Jong) 

- Dietetiek (Dietheek) 

 

 

 

Maarssenbroek heeft 22.795 inwoners met een bevolkingsdichtheid van 4.989 inwoners per 
vierkante kilometer. Deze 22.795 inwoners bestaan uit 11.170 mannen en 11.625 vrouwen. 
De leeftijdcategorie 45 t/m 64 jaar is met 30.7% het sterkst vertegenwoordigd. 

Verdeling op basis van leeftijd 

- 00 - 14 jaar  17.1% 

- 15 - 24 jaar  11.0% 

- 25 - 45 jaar  26.8% 

- 46 - 65 jaar  30.7% 

- 65 en ouder 14.5% 

  



 

 

Kwaliteit 

Kwaliteitskenmerken 

    

Al onze disciplines zijn geaccrediteerd en voldoen hiermee aan de door de branche gestelde 

kwaliteitskenmerken. 

Voor de medewerkers in loondienst volgen we de CAO Gezondheidscentra/AHG. Per 1 maart 

2019 is deze cao opgezegd. De medewerkers van de verschillende disciplines zullen worden 

ondergebracht in een aanpalende cao. 

Patienttevredenheid 

 

Voor zowel de huisartsenpraktijk, de apotheek als de fysiotherapie wordt de 

patiënttevredenheid gemeten. Deze continue metingen worden door Qualiview uitgevoerd.  

 

Patiënttevredenheid (2018)     Algehele klantwaardering 

Fysiotherapie GCM       8,6      (n=238) 

Apotheek Boomstede      8,28      (n=354) 

Huisartsen Boomstede      8,11     (n=261) 

Huisartsen Spechtenkamp     8,13     (n=300) 

 

Klachtenbehandeling          

Sinds 1 januari 2016 is de wet van kracht waarin de kwaliteitsregels voor de zorg zijn 
opgenomen: de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wkkgz beoogt een 
beter en snelle aanpak van klachten. In eerste instantie proberen we in een persoonlijk 
gesprek de klacht te bespreken en een oplossing te vinden. Uit de praktijk blijkt dat een goed 
gesprek tussen cliënt en de zorgverlener het beste werkt. Lost dit gesprek het probleem 
niets op dan kan de cliënt terecht bij de onafhankelijke geschilleninstantie. We zijn 
aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) .  

 

 

 

  



 

 

Klachten 2018 

 Soort klacht Wie  Acties Resultaat 

1. Ontbrekende etiketten 

op medicijnen 

Apothekersassistente Patiënt zelf met 

medewerker 

gesproken, zij heeft 

excuses aangeboden. 

Patiënt heeft bericht dat 

het probleem opgelost is. 

2. Aanhoudende klachten 

niet afdoende 

behandeld 

Huisarts Huisarts patiënt 

gesproken; er zijn 

afspraken gemaakt in 

het team. 

Is naar tevredenheid 

opgelost. 

3. Enquêtes Qualiview: 

meerdere keren 

herinneringen om in te 

vullen 

Centrumassistentes en 

huisartsen 

Besproken in 

stuurgroep ICT 

Patiënt gesproken, naar 

tevredenheid opgelost. 

4. Online afspraken 

maken op korte termijn 

niet mogelijk 

centrumassistentes C.a. heeft contact 

gehad en de 

procedure uitgelegd. 

Naar tevredenheid 

opgelost. 

5. Klager wenst andere 

huisarts voor kinderen 

huisarts Meerdere gesprekken 

met huisarts en 

directie. Uiteindelijk 

per brief het 

standpunt 

geprobeerd uit te 

leggen in deze.  

Klacht nog niet naar 

tevredenheid opgelost.  

6. Ontevreden over 

behandeling door 

huisarts 

huisarts Patiënt heeft de 

klacht ingediend bij 

het tuchtcollege. Er is 

verweer gemaakt. 

Klacht is bij tuchtcollege 

ongegrond verklaard. 

Hoger beroep wordt 

afgewacht. 

AVG 

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze 

verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Vanwege de 

ingang van deze verordening heeft GCM heeft een functionaris voor de 

gegevensbescherming (FG) aangesteld en deze staat ingeschreven bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens (AP). De informatievoorziening van de AP wordt steeds nauwkeuriger 

zodat helderder wordt hoe zaken geregistreerd moeten worden en we op die manier nog 

verbeteringen kunnen aanbrengen. 

In 2018 is onder andere gewerkt aan de onderstaande punten gewerkt voor de AVG: 

• Er is een verwerkingsregister gemaakt. 

• Er is een Data Protection Impact Assessment uitgevoerd. Dit is een instrument om 

vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En om 

daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. 



 

 

• Register van datalekken is opgesteld. Er staat één melding in het register voor 2018. 

Dit datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP heeft geen 

vervolg gegeven aan de melding.  

  



 

 

Samenwerken 
 

GCM hecht veel waarde aan samenwerking, dit zodat we onze cliënten van zo goed 

mogelijke zorg kunnen voorzien. Hierom werken we samen met onder andere de gemeente, 

collega huisartsen, fysiotherapeuten, apotheken, ziekenhuizen. Goede samenwerking en 

samenwerkingsafspraken vergemakkelijkt ook het werk van onze medewerkers, we kunnen 

tenslotte niet alles weten. 

Bestuurlijk overleg huisartsen Stichtse Vecht 

Om een gezamenlijk gesprekspartner te kunnen zijn voor lokale stakeholder waaronder de 

gemeente, hebben de huisartsen van de gemeente Stichtse Vecht zich verenigd in het 

Bestuurlijk overleg huisartsen Stichtse Vecht. Uitgangspunt is om voor de bewoners van 

Stichtse Vecht te komen tot een zo optimaal mogelijk beleid rond gezondheid en welzijn. Om 

dit te bewerkstelligen trekken de huisartsen samen op met de gemeente Stichtse Vecht. 

Deze intentie tot samenwerking is in februari 2019 vastgelegd in een convenant, waarbij 

gezamenlijke thema’s als o.a. jeugdzorg, ouderenzorg, vluchtelingenwerk zijn benoemd. 

Regionale samenwerking 

In de zomer zijn de eerste stappen gezet om een gezamenlijke regio-organisatie te vormen. 

Verloskundige samenwerkings verbanden (VSV) 

VSV WKZ 

VSV Antonius 

Deze samenwerkingsverbanden staan verder toegelicht onder het hoofdstuk Verloskunde. 

Multisdisciplinaire samenwerking rondom de volgende zorgprogramma’s: 

o Diabetes 

o COPD 

o VRM 

o Ouderenzorg/ Pro-actieve 

ouderenzorg 

o Artrose project 

o Polyfamcacie 

o Stoppen met roken 

Samenwerkingsverbanden 

fysiotherapie  

De fysiotherapeuten zijn bij diverse 

netwerken rondom bepaalde 

aandoeningen aangesloten, zoals: 

claudicatio, oncologie, Parkinson en 

COPD. 

Tevens vindt er in samenwerking met 

de huisartsen diagnostiek en behandeling plaats onder echobegeleiding. 

 

  Boomstede Spechtenkamp totaal 

DM 2       

bekend met DM 2 419 388 807 

in zorgprogramma 339 340 679 

HVZ:       

bekend met HVZ 352 262 614 

in zorgprogramma 158 101 259 

CVR       

bekend met 667 531 1198 

in zorgprogramma 368 287 655 

COPD       

bekend met COPD 179 187 366 

in zorgprogramma 97 99 196 

 



 

 

 

ICT  

GCM beschikt over een beveiligd digitaal patiënten portaal. Er wordt ingelogd met behulp 

van DigiD. Het portaal biedt veel mogelijkheden die zelfmanagement bevorderen o.a. 

afspraak maken, e-Consult, via e-Lab uitslagen bekijken en inzage in het persoonlijk dossier. 

Voor de chronische zorg wordt een KIS (Keten Informatie Systeem) gebruikt. Ook hierin is 

inzage mogelijk via het patiëntenportaal. 

Het is dus mogelijk om: 

- online een afspraak bij het GCM te maken 

- online herhaalrecepten aan te vragen bij de apotheek  

- online laboratorium uitslagen te raadplegen 

- het gezondheidsdossier te raadplegen 

- met hulpverleners te communiceren m.b.t. zelfmanagement 

Veilig mailen 

GCM heeft geparticipeerd in een project van Trijn rondom veilig mailen. Trijn is een 

regionaal samenwerkingsverband van drie ziekenhuizen, twaalf zorggroepen en Saltro. De 

missie is “Werken aan zorg en patiëntengegevens op de juiste plek in Midden-Nederland”.  

Het gaat om samenwerking tussen zorgverleners in de eerste en tweede lijn, zowel op 

zorginhoudelijk als op ICT-gebied. Trijn heeft innovatiegelden van Zilveren Kruis ontvangen 

om veilig e-mailen mogelijk te maken. Voor de huisartsen was dit kosteloos, maar voor de 

andere disciplines binnen GCM moest worden betaald. Toch is er voor gekozen dit voor alle 

disciplines mogelijk te maken omdat dit bijdraagt aan het nivelleren van de risico’s op een 

datalek. 

  



 

 

Nieuwbouw 
 

GCM heeft twee gezondheidscentra onder beheer, waarvan gezondheidscentrum 

Boomstede de oudste was. Ofschoon het regulier onderhoud altijd goed is uitgevoerd 

conform een onderhoudsplan was, na zorgvuldig onderzoek, de tijd rijp voor een nieuw 

pand. De oude locatie Boomstede voldeed niet meer aan de eisen van de huidige tijd. 

 

In het vorig jaarverslag is 

uitgebreid stilgestaan bij de 

aanloop naar de nieuwbouw. 

Begin 2018 kon gestart 

worden met de fundering en 

het grondwerk van de nieuwbouw. Gedurende de sloop en nieuwbouw waren we gehuisvest 

op de Planetenbaan. Deze locatie stond indertijd leeg en hebben we kunnen “ombouwen” 

naar onze wensen, zodat we de zorg aan onze cliënten konden continueren. 

 

Bij een nieuwbouwproject komt veel kijken en op een kleine organisatie als GCM, trekt dat 

een grote wissel. De druk bij de leden van de bouwcommissie was dan soms ook groot, want 

er moesten soms (omwille van de voortgang van de bouw) snel/lastige keuzes worden 

gemaakt. Zo moest besloten worden welke vloerbedekking nu het beste was tegen een 

redelijke prijs en welke kleur het beste paste. Dan weer moest er een besluit worden 

genomen over kranen en uiteindelijk ook over de raambekleding, stoelen en last but not 

least de inrichting van de hal. Dit alles onder leiding van Gert Verhoef, die aan de ene kant 

onder druk van de aannemer werd aangemaand snel te beslissen en anderzijds rekening had 

te houden met de leden van de bouwcommissie die alvorens een besluit te nemen ook nog 

wel even met de collega’s wilde overleggen. Al met al niet altijd even makkelijk, maar het 

resultaat is naar ieders tevredenheid. 

In maart 2019 hebben we ons nieuwe pand betrokken, hierover meer in het jaarverslag 

2019.  

 Het begon in 1976 | Op 2 september 1976 werd door de 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maarssen een 

bouwvergunning verleend “tot het bouwen van een 

gezondheidscentrum op een perceel in Boomstede, kadastraal bekend 

gemeente Maarssen sectie B, nr. 1276 (ged)”. De hiermee gemoeide 

kosten werden geschat op fl 1450000, -.  



 

 

Bestuur Toezicht en Bedrijfsvoering 
 

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 organisatie. De Raad van Toezicht houdt in het bijzonder 

toezicht op de realisatie van de doelstellingen alsook op de continuiteit van het bestuur van 

de organisatie. Bij het uitoefenen van haar functie laat de Raad van Toezicht en het Bestuur 

zich leiden door de principes van de Governancecode zorg 2017. 

Bestuur 

Het bestuur werkt volgens een reglement welke is vastgesteld door de Raad van Toezicht. In 

dit reglement is opgenomen wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn van de 

bestuurder. Ook wordt in het reglement beschreven hoe besluitvorming en verantwoording 

plaatsvinden.  

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 directie, die bestaat uit één persoon. De directie 

is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichting, waaronder 

uitdrukkelijk begrepen de realisatie van de doelstellingen van de stichting.  

De raad heeft in 2018 vijfmaal vergaderd. Hiernaast zijn vergaderingen geweest van de 

remuneratiecommissie en de auditcommissie. In 2019 zal een aparte kwaliteitscommissie 

worden ingericht.  

Samenstelling Raad van Toezicht:  

- ing. Leo de Gelder 

- ir. Arnold Reusken 

- drs. Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner 

- Jack Versluis, arts MBA  

 

Managementteam 

De directie vormt samen met de functiecoördinatoren het managementteam. Iedere 

discipline is vertegenwoordigd door een functiecoördinator, samen met het hoofd 

administratie en de directie wordt het beleid bepaald.  

Het managementteam wordt gevormd door de functiecoördinatoren van de verschillende 

disciplines.  

De samenstelling van het managementteam: 

Peter de Kok, apotheker  

Esther Westerveld, fysiotherapeut  

Simone Nierstrasz, huisarts algemene zaken  

Peter van Koningsbruggen, huisarts medische zaken  

Shantie Lemmers, verloskundige  



 

 

Frank Wind, hoofd administratie  

Gré Conradi, directeur/bestuurder (tot 1 juli), Jannine Timmerman (vanaf 1 juli) 

 

Medewerkers 

Afscheid van Gré Conradi, bestuurder 

Na 13,5 jaar heeft Gré Conradi vanwege het bereiken van haar pensioengerechtigde leeftijd 

GCM per 1 juli 2018 verlaten. Een maand daarvoor heeft de overdracht plaatsgvonden naar 

de nieuwe bestuurder. Er vonden veel afscheids- en kennismakingsgesprekken plaats en 

zoveel mogelijk organsatiekennis werd overgdragen.  

Op gepaste wijze heeft Gré het afscheid op eigen verzoek in besloten kring met haar 

medewerkers gevierd in Slot Zuylen te Oud Zuilen in de vorm van een minisymposium met 

als thema DANKBAARHEID.  

Wij zijn haar voor al die jaren dankbaar voor haar grote en vakkundige inzet voor onze 

organisatie. 

Afscheid Simone Vankan, verloskundige 

In november heeft Simone na 10 jaar afscheid genomen als eerstelijns verloskundige. Dit 

betekent dat ze geen zwangeren meer begeleidt in de zwangerschap, tijdens de bevalling en 

het kraambed. Simone is projectmanager geworden bij het Verloskundig 

Samenwerkingsverband Alliant (WKZ, omliggende eerstelijns praktijken en kraambureaus) 

om de integrale geboortezorg verder tot stand te brengen. Daarnaast werk ze als Coach 

Integrale Geboortezorg voor de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie voor 

Verloskundigen). We zijn ook haar dankbaar voor 10 jaar inzet bij GCM.  

CAO ontwikkelingen 

Per 1 maart 2019 heeft InEen namens de werkgevers, de cao Gezondheidscentra/AHG 

opgezegd. Dit omdat de cao Gezondheidscentra niet bijdraagt aan de 

toekomstbestendigheid van gezondheidscentra met medewerkers in loondienst. De 

arbeidsvoorwaarden van sommige disciplines sluiten niet aan bij wat in deze 

beroepsgroepen buiten de gezondheidscentra gebruikelijk is. Dit geeft de gezondheidscentra 

een ongunstige positie in de eerstelijns zorg, waardoor de doelen van multidisciplinaire 

samenwerking eerder beperkt dan gestimuleerd worden. Er ontstaan problemen in de 

bedrijfsvoering, waardoor gezondheidscentra genoodzaakt zijn tot andere organisatorische 

oplossingen. Het voorstel is om de medewerkers die onder deze cao vallen voor zover 

mogelijk onder te brengen bij aangrenzende cao’s. De gesprekken hierover zijn nog gaande. 

Totdat er een oplossing is voor de disciplines vallen de medewerkers van GCM nog onder de 

nawerking van de oude cao. 



 

 

Bedrijfsvoering 

Financiele verantwoording 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (na resultaatbestemming) 

31-12-18 31-12-17

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Grond en gebouwen 781.615 802.511

Verbouwing 62.767 190.133

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 2.317.050 463.600

Automatisering 32.657 56.357

Inventaris 68.769 79.204

Installaties 8.358 13.913

3.271.215 1.605.717

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 86.744 85.108

Vorderingen 618.262 513.365

705.006 598.473

LIQUIDE MIDDELEN 986.017 1.292.002

TOTAAL ACTIVA 4.962.238 3.496.192

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 2.304.885 2.120.323

Bestemmingsreserve huisvesting en automatisering 28.355 32.371

Bestemmingsreserve nieuwbouw 0 193.744

2.333.240 2.346.438

VOORZIENINGEN 301.490 194.028

LANGLOPENDE SCHULDEN

Lening o/g 1.461.446 0

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren en andere kortlopende verplichtingen 866.062 955.726

TOTAAL PASSIVA 4.962.238 3.496.192



 

 

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018

werkelijk

2018

begroting

2017

werkelijk

€ € €

BATEN

Hulpverlening 4.761.402 4.785.000 4.790.556

Overige inkomsten 505.135 456.000 575.389

Diverse baten 108.088 86.000 100.604

Bijdragen zorgverzekeraars  377.772 380.000 380.978

Totaal baten 5.752.397 5.707.000 5.847.527

LASTEN

Personeelskosten 3.392.271 3.581.000 3.597.487

Huisvestingskosten 597.155 463.000 704.261

Praktijkkosten 1.219.324 1.245.000 1.265.011

Organisatiekosten 490.677 478.000 479.171

Totaal lasten 5.699.427 5.767.000 6.045.930

Bedrijfsresultaat 52.970 -60.000 -198.403

Financieringskosten 52.605 35.000 1.920

Bedrijfsresultaat voor belastingen 366 -95.000 -200.323

Belastingen 13.564 0 16.744

Bedrijfsresultaat na belastingen -13.198 -95.000 -217.067

BEDRIJFSVOERING 2018

2018 2017

Liquiditeitsratio/current ratio: vlottende activa/vlottende passiva 1,95 1,98

Solvabiliteitsratio: eigen vermogen/totaal vermogen 47,02% 67,11%

Rentabiliteitsratio: winst/omzet 0,01% -3,43%



 

 

 

 

Beëindiging partiële vrijstelling Vennootschapsbelasting Stichting. 

Op 31 mei 2018 heeft GCM een brief van de belastingdienst ontvangen waarin werd 

medegedeeld dat per 1 januari 2019 aan deze afspraak van partiële vrijstelling een einde 

komt. Om deze reden heeft GCM zich beraden op mogelijke oplossingen. Gekozen is om de 

apotheek onder te brengen in een aparte BV per 1 januari 2019. 

GEZ-financiering 

Het stimuleren en verbeteren van de organisatie van de samenwerking in de eerstelijn 
gebeurde de afgelopen jaren grotendeels via de zogenaamde “GEZ-gelden”. Vanaf 2018 
worden de nieuwe betaaltitels voor Organisatie en Infrastructuur (O&I) door de bestaande 
GEZ-regeling vervangen over een periode van drie jaar. De GEZ gelden zijn een belangrijke 
inkomstenbron geweest voor GCM en zullen vanaf 2022 geheel afgebouwd zijn.  
 
Inkoopbeleid Zilveren Kruis: 

“De organisatie en infrastructuur wordt ingericht voor een afgebakende en 
aaneengesloten regio. De regio heeft een schaal van minimaal 100.000 inwoners en 
kent 1 regievoerder, de regio-organisatie. Met deze schaal is de regio-organisatie een 
serieuze gesprekspartner voor andere zorgorganisaties in de eerste en tweede lijn. 
Het is aan de regio- organisatie en de onderliggende organisaties en netwerken om 

De bezoldiging van de bestuurder van de instelling over het jaar 2018  is als volgt: 

G. Conradi J. Timmerman

Functie Directeur/ Directeur/

Bestuurder Bestuurder

In dienst vanaf 1-nov-04 1-jun-18

In dienst tot 30-jun-18

Deeltijdfactor 100% 100%

Bruto inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

     eindejaarsuitkeringen en andere vaste toelagen) 68.626 43.468

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 421

Voorzieningen ten behoeve van beloningen

     betaalbaar op termijn (in €) 3.620

Totaal bezoldigingen in kader van de WNT 68.626               47.509               

Bezoldigingsklasse Zorg- en jeugdhulp klasse I

De bezoldiging van de bestuurder valt onder de overgangsregeling van de WNT  

Maximum toegestane vergoeding (jaarbasis) 103.000 103.000

De bezoldiging van de raad van toezichtleden van de instelling over het jaar 2018 is als volgt: 

J.P. Versluis L.C. de Gelder A.G.W. M. Veldhuijzen

Reusken van Zanten

Functie Voorzitter Lid Lid Lid

RvT RvT RvT RvT

In functie vanaf 1-apr-10 1-apr-10 1-jul-17 1-jan-15

In functie tot nvt nvt nvt nvt

Vergoeding inclusief omzetbelasting 9.658 6.438 6.438 6.438

Totaal bezoldigingen in kader van de WNT (5 tm. 8) 9.658 6.438 6.438 6.438

Bezoldigingsklasse Zorg- en jeugdhulp klasse I

Maximum toegestane vergoeding (jaarbasis) 15.450               10.300               10.300               10.300                    



 

 

de organisatie en infrastructuur op een dusdanig manier in te richten dat aan de 
benodigde activiteiten en rollen vorm kan worden gegeven.” 

Onduidelijk is nog hoeveel financiële middelen vanuit de nieuwe regio-organisatie ten goede 
komen aan GCM. GCM neemt deel aan de vorming van de nieuwe regio-organisatie. 

GCM is samen met meerdere loondienstcentra in gesprek met Zilveren Kruis om aparte 
compensatie te krijgen voor de loondienstcentra met het verdwijnen van de GEZ-gelden. De 
eisen die aan loondienstcentra gesteld worden brengen extra kosten met zich mee. Zoals 
eisen op het gebied van goed werkgeverschap, medezeggenschap, bestuurlijke en juridische 
kosten vanwege de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.  

  



 

 

Huisartsen 

Populatiegegevens 

Uitgaande van de patiëntenpopulatie valt op dat de grootste aantallen patiënten zitten in de 

wat oudere middengroepen en dat er in de verdeling van Boomstede en Spechtenkamp 

sprake is van wat grotere populatie 60 +ers bij de patiënten van Boomstede. 

 

 

Kwaliteit 

In 2018 heeft GezondheidsCentra Maarssenbroek op verschillende wijze bijgedragen aan 

kwaliteitsontwikkeling en -bewaking. De praktijken op locatie Boomstede en Spechtenkamp 

zijn in 2018 wederom geaccrediteerd door de NHG Praktijk Accreditering (NPA) .  

Er vond in 2018 met alle huisartsen gezamenlijk elke maand intercollegiale toetsing plaats. 

Hierbij werden medisch inhoudelijke (o.a. urineweginfectie, wondbehandeling, categorale 

zorg) als ook meer organisatorische onderwerpen (ouderenzorg, persoonsgerichte zorg, 

eHealth, ICT) behandeld. Daar waar mogelijk werden hierbij ook de POH-verpleegkundigen 

betrokken. 

Daarnaast heeft de commissie Veilig Incidenten Melden (VIM), bestaande uit huisartsen en 

praktijkassistentes van beide locaties, incidenten die zich hebben voorgedaan systematisch 

bestudeerd. Waar nodig zijn verbeterpunten geformuleerd die in de praktijk konden worden 

ingevoerd. 

VIM 2018 

In 2018 zijn er in totaal 32 meldingen behandeld. Op Boomstede zijn 17 meldingen gedaan, 

op Spechtenkamp 15 meldingen. De VIM commissie is 5 keer bij elkaar gekomen in 2018. 

Hoog-over analyse van de VIM meldingen geeft onderstaand beeld.  



 

 

Onderwerp # meldingen 
Boomstede 

# meldingen 
Spechtenkamp 

# meldingen 

Patiëntverwisseling 6 2 8 

Verslaglegging/dossiervoering 1 4 5 

Organisatie 4 1 5 

Medicatie 1 2 3 

Veiligheid 1 2 3 

Overig 2 1 3 

Medische fout 2 0 2 

UWI 0 2 2 

Datalek 0 1 1 

Totaal 17 15 32 

 

Op de top drie onderwerpen is een verdere differentiatie gedaan. 

• Patiëntverwisseling lijken vaak te ontstaan doordat meerdere dossiers tegelijkertijd 

geopend zijn. 

o Formulier voor verkeerde patiënt gemaakt 

o CRP op naam van verkeerde patiënt ingevoerd 

o Verkeerde naam op labformulier 

o Verkeerde gegevens in verkeerde dossier genoteerd 

o Zorgdomeinverwijzing naar verkeerde patient gestuurd 

o Onderzoek ingediend op naam van verkeerde patiënt 

o Patiënt krijgt per abuis de injectie van dochter/moeder 

o Er is een verkeerde sticker op een staal terecht gekomen 

• Verslaglegging/dossiervoering betreft meldingen dat informatie in het verkeerde 

dossier verwerkt is of dat informatie niet/niet goed is verwerkt. 

o Geen dossier aangemaakt bij baby. Informatie over baby bij moeder in 

dossier gezet 

o Assistente heeft per ongeluk gewerkt op account HA 

o Fout bij sorteren post waardoor informatie in verkeerde dossier 

o Allergie uit HAP bericht niet verwerkt in dossier 

o Eerdere hulpvraag bij patiënt niet in dossier genoteerd 

• Organisatie is een onderwerp dat diverse meldingen betreft. Het gaat dan vaak om 

werkafspraken/procedures die niet goed gevolgd zijn.  

o Geen bewijs van verzenden fax 

o Verhoogde glucose niet geregistreerd in dossier. Patiënt niet opgenomen in 

preventieprogramma’s 

o Hartinfarct gemist door mislopen cito aanvraag 

o Recept niet gemaakt na aanvraag door patiënt 

o Machtiging niet klaargelegd 

Het verdient aanbeveling om bij de top drie onderwerpen te onderzoeken welke mogelijke 

oplossingen er nodig zijn om het aantal VIM meldingen op deze onderwerpen in de 

toekomst te voorkomen. 

 



 

 

Gerealiseerde plannen 

De huisartsen van GCM hebben naar aanleiding van hun beleidsplan een jaarplan opgesteld 

en dit in samenhang gebracht met het beleidsplan van GCM. Over 2018 heeft dit richting 

gegeven en prioriteiten gesteld voor meerdere activiteiten. De beide functiecoördinatoren 

van de huisartsen en de plenaire huisartsenvergadering droegen hiervoor de 

verantwoordelijkheid. 

Persoonsgerichte zorg 

De categorale zorg (Diabetes, Hart en vaat problemen, preventie hart en vaatziekten en 

COPD zorg) stond in 2018 vooral in het teken van shared decision making, zelfmanagement 

en meer online werken. Dit wordt het nieuwe zorgwerken genoemd.    

Het doel was optimale zorg te verlenen aan patiënten met een chronische ziekte, waarbij de 

patiënt gecoacht wordt tot het zelfstandig omgaan met zijn eigen ziekte, hem/haar te leren 

resultaten van metingen te interpreteren, leren de beste keuzes te maken rond ziekte en 

gezondheid en op tijd een interventie te plegen. Dit alles toegespitst op de wensen en de 

mogelijkheden van de individuele patiënt, kortom persoonsgerichte zorg gericht op meer 

autonomie en regie. 

Door informatie, educatie en zelfstudie krijgt de patiënt inzicht in zijn eigen ziektebeeld, 

mogelijkheden van behandelingen is hierdoor beter in staat om regie te nemen in zijn eigen 

zorgproces, zelf doelen te stellen en te bepalen welke actie/ondersteuning hij nodig heeft 

om de doelen te behalen. De patiënt heeft hierbij dus een actieve rol, de zorgverlener heeft 

een coachende en soms sturende rol. Hierbij wordt gekeken naar de draaglast en 

draagkracht van de patiënt. Besluiten worden gedragen genomen in termen van 

gelijkwaardigheid tussen hulpverlener en patiënt. 

Dit vereist een andere manier van consult voeren en vraagt een andere manier van 

benadering, die moest worden getraind. Hiertoe hebben bijna alle huisartsen en POH-

assistenten de scholing ”professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg”, met succes 

gevolgd.  

Sinds enkele maanden is er een pilot gestart communicatie via een PGO, de Curavista 

gezondheidsmeter. Niet alleen het consult wordt op een andere manier gevoerd, met zorg 

op maat, maar de patiënt kan ook een e-consult doen met een hulpverlener, kan zelf zijn 

gegevens bijhouden en eigen regie houden op wie er meekijkt in het dossier.   

Beheersbaarheid van de zorgvraag 

In de visie van de huisartsendiscipline beschrijven we o.a. het belang van goede service en 

toegankelijkheid voor de zorg in samenhang met de belastbaarheid en vitaliteit van de 

medewerkers. Door de groei en toenemende complexiteit van de zorgvraag wordt de 

werkdruk als hoog ervaren. In 2018 hebben we een verbeterplan geformuleerd met als 

gewenst doel dat de patiënten tevreden zijn over ons zorgaanbod en de bereikbaarheid en 

dat de medewerkers met plezier en vol energie hun werk doen. 

We zijn gestart met een analyse van de organisatie van de huisartsendiscipline waarbij we 

gebruik gemaakt hebben van informatie van LHV over plan van aanpak organisatie-analyse. 

Met de uitkomsten van de analyse hebben we de gewenste veranderingen beschreven. We 

hebben afspraken gemaakt over maximale wachttijden, zowel aan de telefoon als afspraken 



 

 

bij de huisartsen op het spreekuur. Bij de planning maken de assistenten gebruik van het 

Nederlandse Triage systeem (NTS) en de urgentie codering. Patiënten met niet 

spoedeisende klachten kunnen binnen een week op het spreekuur terecht. We informeren 

patiënten over onze werkwijze op de website, telefonisch via het keuzemenu en de narrow 

casting. Tevens hebben we de indeling van de spreekuren veranderd. Het gebruik maken van 

de mogelijkheden op ICT speelt een belangrijke rol in de aanpak van beheersbaarheid van de 

zorgvraag. Patiënten kunnen online een afspraak maken, hebben de mogelijkheid om online 

de uitslagen van de onderzoeken in te zien en kunnen hun vragen stellen via een E-consult. 

In 2019 zullen we de gewenste veranderingen verder vormgeven. Door middel van een 

enquête willen we inzicht krijgen in de vitaliteit en het werkplezier van de medewerkers. 

Ouderenzorg 

Binnen GCM is er speciale aandacht voor kwetsbare ouderen. Speciale ondersteuning en 

afstemming met de thuiszorgorganisaties wordt gegeven door Alice Overdijk, onze 

ouderenverpleegkundige, die als contactpersoon voor alle huisartsen op dit dossier actief is. 

Er werden in 2018 14 MDO’s gehouden (multidisciplinair overleg) en er had 2x per maand 

een regionaal overleg met alle betrokken hulpverleners binnen de ouderenzorg plaats op 

het niveau van Maarssen. Hierbij is de dementieconsulent en de Specialist 

ouderengeneeskunde (SOG van Careyn Snavelenburg) en de thuiszorgorganisaties van 

Careyn en Maria Dommer betrokken. Fysiotherapeuten, apothekers en uiteraard de 

wijkverpleging zijn nauw betrokken bij de ouderenzorg, bieden speciale programma’s aan en 

organiseren jaarlijks afstemmingsbijeenkomsten over polyfarmacie. Er werden in dit kader 

ook afspraken gemaakt met de lokale tandartsen over verbetering mondzorg bij 75+ 

ouderen. 

23% van de populatie van GCM is 60 jaar en ouder (absoluut 3380 patiënten). Uit onderzoek 

(het OMU project 2017) is gebleken dat kwetsbaarheid zich bij de groep tot 75 jaar 

nauwelijks voordoet, maar dat dit vooral bij de 75+ groep manifesteert. De populatie 

patiënten van 75 jaar en ouder is 623 patiënten groot, dit is 4,2% van de totale populatie. 

255 van hen (40.9%) vertoont tekenen van cognitieve achteruitgang. 

Van de groep 60+ gebruiken 508 minimaal 7 medicijnen (polyfarmacie), 15,0 % van de 

populatie. De zogenaamde consultatiegap van minstens 1 jaar van deze groep is 18,8%, maar 

slechts 139 patiënten van de 3380 personen van 60 jaar en ouder is langer dan 3 jaar niet in 

contact geweest met zijn/haar huisarts (4,1%). 

GGZ Volwassenen 2018 

In 2018 werden in 4273 contacten geboekt met een ICPC in het GGZ domein. De POH GGZ 

nam hiervan 1606 contacten voor haar rekening (37,6%). 

Op het aantal consulten per jaar (52.987) gaan 8,1% van de contacten over GZZ 

onderwerpen en gaat totaal dus 3% naar de POH-GGZ. 

POH jeugd GGZ 

In samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht was voor de huisartsen een POH jeugd 

GGZ actief in de persoon van Nena van Toorn. 



 

 

Van alle naar haar verwezen patiëntjes handelde zij c.a. 50% volledig zelf af, waarbij 

maximaal 5 gesprekken werden gevoerd. De overige patiënten werden gericht verwezen 

naar jeugd GGZ instellingen in de regio voor verdere en specifiekere behandeling.  

Echografie 

Op zowel locatie Spechtenkamp als Boomstede bieden huisartsen van GCM echografie in de 
eigen huisartsenpraktijk aan. Per locatie is er een geschoolde huisarts die dagelijks 
echografie van de buik en ook gynaecologische echo’s kan uitvoeren. Tevens is het mogelijk 
diagnostiek naar een trombosebeen te doen. Aanvraag van deze onderzoeken gebeurt door 
de eigen huisarts van de patiënt. Onze geschoolde echografie-huisarts voert het onderzoek 
uit en rapporteert de uitslag terug aan de eigen huisarts.    
 
Uitvoering van echografie door de huisarts heeft een aantal voordelen:  

• Snel toegankelijk  

• Mogelijkheid tot snel overleg met eigen huisarts  

• Geen eigen risico voor de patiënt  

• Slechts in een op de 10 gevallen is nader onderzoek in het ziekenhuis nodig  

• De echografist is huisarts en denkt mee over de klacht en diagnose 
 

De meest gestelde diagnosen zijn galstenen, niercysten en nierstenen. Veruit de meeste 
echografieën vertonen geen afwijkingen en hebben een sterk geruststellende werking.   
 
In Boomstede werden in 2018 in totaal 157 echografieën verricht en op locatie 
Spechtenkamp 101. 
 

Reizigersadvisering 

Op beide locaties kunnen patiënten terecht voor medische advies bij reizen naar het 

buitenland en de eventueel noodzakelijke vaccinaties. Ons centrum is aangesloten bij het 

Landelijk Coördinatiecentrum voor Reizigersadvisering, het LCR. Op iedere locatie zijn een 

huisarts en 2 assistenten verantwoordelijk voor de reisadvisering. In totaal gaven we in 2018 

aan 146 patiënten een reisadvies.  

 

 

   

 

 

 

  



 

 

Apotheek 

Algemeen 

De meeste van onze patiënten wonen in de wijk Maarssenbroek. Jaarlijks verhuizen een 

aantal patiënten naar de nabij gelegen VINEX-locatie Leidsche Rijn. Een deel van deze 

patiënten kiest er voor om bij onze apotheek te blijven. De wijk Maarssenbroek is 

grotendeels voltooid, maar er zijn vergevorderde plannen voor het ontwikkelen van 

meerdere appartementencomplexen. M.n. de te ontwikkelen gebouwen op industrieterrein 

Planetenbaan bieden kansen voor ons gezondheidscentrum (incl. apotheek). Met de 

huisartsen van Gezondheidscentrum Boomstede wordt goed samengewerkt. Met de andere 

huisartsen in de wijk, gevestigd in Gezondheidscentrum Spechtenkamp (ook GCM) en 

huisartsen verenigd in stichting Eerstelijns Centrum Maarssenbroek (ELCM), wordt 

samengewerkt op een AIS/HIS-cluster. Met alle genoemde artsen is er Farmaco-

therapeutisch overleg (FTO). Sinds juli 2017 is Gezondheidscentrum Boomstede gevestigd in 

tijdelijke huisvesting op de Planetenbaan vanwege nieuwbouw op de vaste locatie. Ondanks 

deze verhuizing is er nauwelijks invloed merkbaar op de hoeveelheid verwerkte recepten. 

Wel is de omzet van zelfzorgproducten afgenomen. Met de andere 2 apotheken in 

Maarssenbroek en de 2 apotheken in Maarssen-dorp wordt steeds intensiever 

samengewerkt. Dit wordt vooral veroorzaakt door de toegenomen leveringsproblemen van 

geneesmiddelen.  

Het team 

De apotheek is laagdrempelig en kent een trouwe en vaste patiëntenkring. Het team van de 

apotheek kent meer dan 75% van de patiënten. De meerderheid van de medewerkers is al 

lang bij de apotheek werkzaam. 

2e Apotheker aangenomen: Else Bosma 

In mei 2018 is een tweede apotheker aangenomen, in vakantieperioden hoeft hierdoor geen 

externe waarnemer te worden ingezet. Ook kunnen taken verdeeld worden. 

Kwaliteit 

Uitgaande van de kijk op de toekomst en onze ambities, heeft de apotheek in haar 

onderstaande missie een meerjaren beleid geformuleerd1.  

Daarbij wordt expliciet gebruik gemaakt van de visie en missie van de KNMP (Bron: Jaarplan 

KNMP 2016):  “De apotheker verleent individuele farmaceutische patiëntenzorg. Zo zorgt hij 

voor een veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen. De apotheker coacht de patiënt in 

zijn geneesmiddelgebruik en bewaakt de medicatieveiligheid. Zo helpt hij de patiënt om zo 

lang mogelijk gezond, sociaal en maatschappelijk actief te zijn en zijn kwaliteit van leven te 

verhogen. De apotheker is de farmacotherapeutisch specialist. Hij werkt in de wijk actief 

samen met huisartsen en wijkverpleegkundigen. […] De openbare apotheek vormt de meest 

laagdrempelige zorgvoorziening in de wijk.”  

 

1 HKZ 4.3 



 

 

Hieruit komen de volgende zorgkwaliteitskenmerken voor onze eigen farmaceutische 

zorgverlening naar voren: 

• individuele zorg 

• veilig en effectief gebruik 

• medicatieveiligheid 

• actieve samenwerking 

• laagdrempelige zorgvoorziening 

Dit beleid hebben we gebaseerd op de wensen van onze belanghebbenden en een 

risicobeoordeling. We hebben dit praktisch vertaald door de werkzaamheden te beheersen, 

te bewaken en waar nodig documentatie vast te stellen. De belangrijkste directe 

belangengroepen zijn: patiënten, voorschrijvers en andere ketenpartners, medewerkers, 

zorgverzekeraars en de eigenaar.  

De informatie, die langs de diverse kanalen (zoals van de gemeente, regionale dagbladen, 

KNMP, IGZ-nieuwsberichten etc.) de apotheek bereikt, wordt continu beoordeeld op kansen 

en bedreigingen. Eventuele acties worden opgezet.  

Keuzes apotheek: 

Om de langetermijn missie in het licht van de ambitie te kunnen realiseren, heeft de 

apotheek een aantal kwaliteitsbeleidskeuzes gemaakt. 

• De apotheek is geen bereidende apotheek. 

• Voor externe bereidingen heeft de apotheek een contract met wederzijdse 

verantwoordelijkheden met externe gecertificeerde bereidende apotheken. 

• De apotheek heeft een contract met een leverancier van medicatierollen. 

• De apotheek heeft een contract met een leverancier voor medische hulpmiddelen 

(incontinentie en wondverband) en dieetvoedingen. 

• De apotheek is gevestigd in een gezondheidscentrum en heeft afspraken met de 

gevestigde huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners.  

• De apotheek is volgens de HKZ-normeisen gecertificeerd. 

 

 

  



 

 

Fysiotherapie 

Aanbod 

De fysiotherapeuten bieden de volgende specialisaties:  

- Reguliere fysiotherapie 

- Manuele therapie  

- Haptotherapie  

- Psychosomatische therapie  

- Echodiagnostiek 

- Shockwave therapie 

- Dry needling 

- Medical taping 

- Leefstijladvies/Gecombineerde Leefstijlinterventie 

- Fysiotherapie bij:   

• De ziekte van Parkinson 

• Longklachten 

• Hart- en vaatklachten 

• Zwangerschapsgerelateerde bekken- en rugklachten 

• Fysiotherapie bij oncologie  

• Fysiotherapie bij artrose 

- Revalidatie bij blessures en pre -en post operatief (Totale Knieprothese/Totale 

Heupprothese) 

- Daarnaast begeleiden de fysiotherapeuten diverse beweeg- en trainingsgroepen, 

onder andere FysioFitness en ZwangerFit.  

De meest gebruikte patiëntspecifieke protocollen zijn:  
Lage rugpijn (chronisch) 
Lage rugpijn (sub acuut)  
Schouderklachten 
Nekpijn 
Bekkenklachten   

Samenwerking 

De praktijk heeft meerdere samenwerkingsverbanden met verschillende disciplines en 

netwerken:  

- Bekkentherapeute 

- Parkinson netwerk 

- COPD netwerk 

- Oncologie netwerk 

- Claudicatio netwerk 

- Multidisciplinaire team voor o.a.: 

o Diabetes 

o VRM 

o COPD 

o Ouderenzorg  



 

 

- Diëtisten  

- POH’ers  

Deze samenwerkingsafspraken zijn op het gebied van informatie/uitwisseling, 
kennisuitwisselingen en de inhoudelijk zorg.  

Het fysiotherapieteam 

Het team bestaat uit 10 fysiotherapeuten en 1 secretaresse. 

In 2018 totaal 7,15 FTE. 

Aantal behandelingen Fysiotherapie 2018: 19112 

Kwaliteit 

De praktijk neemt deel aan de het effectiviteitstraject uitgevoerd door HCA. Dit bestaat uit 

een tweejaarlijkse audit + motivational paper en een jaarlijkse scan. Vanaf 2012 is de praktijk 

een PLUS praktijk. Dit betekent dat wij tot de top 400 praktijken van Nederland behoren. 

 

De praktijk voert continu voor alle medewerkers de CQ-index uit via Qualiview. In 2018 

scoorde de praktijk gemiddeld een 8,83. De uitkomsten, evaluaties en de eventuele 

verbeterpunten van de CQ-index zijn beschreven in het teamoverleg en de 

beoordelingsgesprekken.  

Alle therapeuten zijn CKR geregistreerd en nemen jaarlijks deel aan scholingen en aan de 

intervisies van het KNGF PLUS programma. 

Gerealiseerde plannen 

Proeftuin Artrose ‘Betere artrosezorg in Noord-West Utrecht’ 

Afgelopen jaar hebben fysiotherapeuten René Speelman en Esther Westerveld samen met 

huisarts Simone Nierstrasz meegedaan aan het project ‘Betere artrosezorg in Noord-West 

Utrecht’. Een initiatief van KetenZorgNu in samenwerking met Raedelijn. 

In 2018 is er gestart met 8 proeftuinen, een setting waarin artrosepatiënten, 

fysiotherapeuten, huisartsen en orthopeden samen de dialoog aan gaan om artrosezorg te 

verbeteren. GCM was 1 van die proeftuinen.  

Gedurende het jaar hebben er 3 bijeenkomsten plaatsgevonden die als waardevol en 

leerzaam zijn ervaren. Zowel de input die we vanuit de patiënt kregen als het directe contact 

tussen de verschillende zorgverleners maakt het makkelijker goed met elkaar te bespreken 

waar wij als GCM staan en wat we van elkaar verwachten om de best mogelijke zorg te 

verlenen. 

Met deze kennis en ervaring zijn fysiotherapeuten René en Esther samen met huisarts 

Simone aan de slag gegaan om te kijken hoe we binnen GCM de artrosezorg kunnen 

verbeteren. Wij werken vanuit het stepped care principe, aan de hand van positieve 

gezondheid. Voor de knie en heupartrose wordt de BART strategie (Behandelstrategie 

ARTrose) gebruikt. 

 



 

 

Fysiotherapie bij artrose 

Sinds 2018 zit fysiotherapie voor 12 behandelingen in de basiszorg, dit stimuleert om de 

therapie voor een grotere groep bereikbaar te maken. De fysiotherapie heeft een 

oefenprogramma ontwikkelt zodat de patiënten ook thuis aan de slag kunnen en daarbij 

begeleid worden. Er is een flinke verdiepingsslag gemaakt in het afstemmen en aanbieden 

van oefentherapie bij artrose binnen GCM (stepped care/BART) Dit gaat met name om 

artrose bij de heup en de knie. 

Wij merken ook dat er door huisartsen directer verwezen wordt naar René en/of Esther bij 

patiënten met artrose klachten. 

Er heeft inmiddels ook een bijeenkomst plaats gevonden met de huisartsen, een orthopeed 

en de fysiotherapeuten waarbij gesproken is over wat de route en behandeling idealiter zou 

moeten zijn bij iemand met artrose binnen GCM. Doel voor 2019 is dit zo goed mogelijk uit 

te rollen en zo de patiënten de meest optimale zorg bij artrose te leveren! 

Toekomstplannen  
GCM Fysiotherapie wil blijven streven naar het bieden van de hoogst mogelijke kwaliteit aan 

zorg, zowel binnen de algemene fysiotherapie als op de speciale aandachtsgebieden van ons 

gehele gezondheidscentrum. Daarbij wil de afdeling fysiotherapie vooraan staan op het 

gebied van innovatie binnen de (paramedische) zorg. Belangrijk blijft om steeds meer 

‘evidence based’ gerichte zorg te leveren en dit inzichtelijk te maken. 

Van daaruit kunnen we verder werken aan het verwezenlijken van onze visie/missie en het 

uitbouwen van onze producten en diensten om goede vraaggerichte zorg te bieden aan de 

inwoners van Maarssenbroek.  

 

  



 

 

 

Verloskunde 

Populatiegegevens gemeente Stichtse Vecht van toepassing op zwangeren 

 

 Stichtse Vecht Nederland 

Sociaaleconomische status Maarssen/Maarssenbroek hoog  

Inwoners 2018 Stichtse Vecht 64.513 
 

 

Levensverwachting 2016 82,2 81,5 

Laaggeletterden 2013 0-5%  

Inwoners met betaald werk 2017 per 1000 inwoners 662 681 

Kinderen in armoede score afwijking landelijk 
gemiddelde 2015 

2,72% 6,58% 

Beweegt voldoende 2016 62,6% 63% 

Overgewicht 2016 49,6% 48,9% 

Bevolkingsmutatie Geboorten 2017 653 169836 

Perinatale mortaliteit vanaf 24 weken AD 2017 4,2% 4,2% 

Geboorte kind 2015 3620 908840 

Bevolkingsmutatie geboorten per 1000 inwoners 2017 10,1 9,9 

Vroeggeboorte en/of te laag geboortegewicht per 1000 
geboortes 2017 

161,4 167,8 

Zwangerschapsbegeleiding voor 10 weken AD gestart per 
100 geboortes 

82,6 84,5 

Info: www.waarstaatjegemeente 

Het aantal inschrijvingen bij de verloskundigenpraktijk GCM is in 2018 licht gestegen. Het 

aantal vrouwen aan wie uitendelijk de totale verloskundige zorg geboden kon worden is licht 

gedaald. Verder zien we een toename van het aantal echo’s. Ook de zogenaamde pretecho’s 

kennen een toename. 

Zorgaanbod 

Preconceptioneel 

• Preconceptieadvies 

Prenataal 
• Echoscopie:   

- vitaliteit 

- termijn 

- bloedverlies 

- geslacht 

- SEO 

- Biometrie 

- ligging, placenta, cervix  

- pretecho’s 

• Counseling prenatale screening en diagnostiek 

http://www.waarstaatjegemeente/


 

 

• Verloskundige zorg 

• Zwangerschapscursus/Voorlichtingsavond 

Nataal  

• Verloskundige zorg 

Postnataal 

• Verloskundige zorg 

• Anticonceptie-advies 

• Revisie 6 weken post partum    

Het team 

Het verloskundigenteam bestaat uit vier verloskundigen en  een drietal vaste waarnemers 

die een deel van de diensten voor hun rekening nemen. Ook is er een achterwachtregeling. 

Op deze manier is de verloskundige zorg 24 uur per dag 7 dagen in de week gewaarborgd.   

Kwaliteit 

BIG-register: alle verloskundigen 

Het BIG-register geeft zorgconsumenten duidelijkheid of de zorgverlener bevoegd is het 

beroep uit te oefenen en komt voort uit de Wet op de Beroepen in de Individuele 

Gezondheidszorg. Verloskundigen kunnen zich registreren als zij voldoen aan de wettelijke 

opleidingseisen, vallen onder het tuchtrecht en moeten per 5 jaar kunnen aangeven dat zij 

voldoen aan de criteria voor herregistratie (werkervaringseis: 2080 uur per 5 jaar of 

herregistratie d.m.v. een vastgesteld scholingstraject voor de kernvaardigheden). 

Kwaliteitsregister KNOV: alle verloskundigen in loondienst 

Het kwaliteitsregister is in 2006 van start gegaan. Een geregistreerde verloskundige heeft 

het recht gedurende 5 jaar het officiële keurmerk van kwaliteitsregister te voeren. 

Voorwaarden zijn BIG registratie, minstens 10 uur per week als verloskundige praktiseren, 

werken volgens de normen van de beroepsgroep, een klachtenregeling die voldoet aan de 

WKKGZ en 200 uur per 5 jaar geaccrediteerde deskundigheidsbevordering (16 uur per jaar 

geaccrediteerde bij- en nascholing; 4 uur per jaar geaccrediteerde vaardigheidstrainingen 

spoedeisende handelingen, 8 uur per jaar geaccrediteerd methodisch intercollegiaal overleg 

en 12 uur per jaar overige deskundigheidsbevordering – hierbij moeten minimaal 5 van de 9 

rollen van het beroepsprofiel van de verloskundige worden bestreken).  

Kwaliteitsprofiel verloskundige echoscopist 

Door het toenemende belang van echoscopisch onderzoek in de zwangerschap en de 

invoering van prenatale screening in Nederland, wordt het verrichten van echoscopisch 

onderzoek een fundamenteel onderdeel van de verloskundige beroepsuitoefening. Het 

Kwaliteitsprofiel beoogt een basis te vormen voor een kwaliteitsprofiel van een verloskundig 

echoscopist in Nederland en is op dit moment nog niet nader omschreven. In de toekomst 

komen hiervoor wel eisen.  

Kwaliteitsregister BEN – alle echoscopisten 

Dit kwaliteitsregister is bedoeld voor werkgevers, cliënten en verzekeringsmaatschappijen 
om te zien voor welke echo’s de echoscopist is opgeleid en of de betreffende echoscopist 
voldoende bij- en nascholingen volgt om gekwalificeerd te blijven. Registratie is voor 2 jaar 



 

 

en opgedeeld in een kwaliteitsregister SEO en of NT en een kwaliteitsregister Basis-
echoscopie.  
 

Ter illustratie activiteiten voor het kwaliteitsregister  

Uren Onderwerp 

6 Bijdrage praktijk overstijgende voorlichtingsbijeenkomsten - voorlichtingsavonden 

9 Lokale en regionale perinatale audit 

7  Spinning Babies voor Professionals 

3 Workshop baringshoudingen Zwangere Zaterdag WKZ 

4 Ontwikkelen protocol minder leven VSV Alliant 

2 Themabijeenkomst Sociocratie VSV Alliant 

2 Methodisch intercollegiaal overleg ‘Terug naar de fysiologie’  

5,5 Training ‘Bevalling en Trauma’ 

3 Lezing ‘Conceptie, zwangerschap, geboorte: de reis die ons leven bepaalt’ 

12,5 Bijdrage praktijk overstijgende voorlichtingsbijeenkomsten – hypnobirthing 

3 Symposium ‘Fear of Childbirth - Klinische manifestatie en behandeling’ 

8,5 Acute Verloskunde Simulatie 

4,5 Symposium ‘Less is More... Oxytocin’ 

2 Thema-avond Zorgstandaard VSV Uniek 

6 MIO Shared Decision Making KNOV 

2 Methodisch Intercollegiaal Overleg ‘Anticonceptie’ 

 

Samenwerking 

Verloskundige Samenwerkingsverbanden regio Utrecht 

- Verloskundig samenwerkings verband Alliant Geboortezorg Utrecht 

Een samenwerking tussen verloskundige praktijken, kraamzorgorganisaties en het 

WKZ Geboortecentrum. Samen wordt nagedacht over hoe cliënten de beste zorg 

geboden kan worden tijdens zwangerschap en bevalling. 

- Verloskundig samenwerkings verband Uniek Utrecht 

Een samenwerking tussen verloskundige praktijken, kraamzorgorganisaties St. 

Antonius Geboortezorg. Samen wordt nagedacht over hoe cliënten de beste zorg 

geboden kan worden tijdens zwangerschap en bevalling.  

Gerealiseerde plannen 2018 & toekomstplannen 

 

Gerealiseerd 2018 In wording 

Minder tijdsintensieve deelname aan 2 VSV’s door 
zitting in Utrechtbrede voorbespreking BVK: 
Marjon (Alliant) en Jacobine (Uniek); sociocratische 
overlegstructuur 

Centering Pregnancy (Jacobine, Janneke) 

Positieve resultaten Compossible enquête: 
- Persoonlijke zorg, tijd en aandacht in de 

begeleiding  
- Vertrouwelijke sfeer 
- Informatieavond 
- Gedeelde zorg met 2e lijn 
- Nazorg bij traumatische partus 

Lifestyle adviezen bij diabetes gravidarum 
(Marloes) 



 

 

Cijfers episiotomie GCM t.o.v. VSV Alliant: t.o.v. 
VSV vaker perineumruptuur (11 vs. 14%), maar 
lagere score in totaalrupturen (1 vs. 2%) en 
episiotomieën zetten we helemaal niet! 

Anticonceptiespreekuur en spiraalplaatsing 
(Marloes, Shantie) 
 

App voor veilig clientoverleg in gebruik genomen. Gender reveal i.c.m. geslachtsecho’s (Marjon) 

Deelname d.m.v. workhop Baringshoudingen 
zwangere zaterdag WKZ (Shantie en Marjon) 

Informatievoorziening digitaliseren 

BHV-er (t.b.h. avondspreekuur): Marjon, Jacobine, 
Shantie 

Uitstraling spreekkamer, echokamer, website, flyer 
verbeteren 

Enkele keren proefgedraaid met avondspreekuur 
(Shantie) 

(Avond-/weekendspreekuur) 

 Mind2Care (Marloes) 

 Pilot positieve Gezondheid in de zwangerschap 
(Shantie) 

 VSV: Utrechtbrede samenwerking 

 Groei, zichtbaarheid en vindbaarheid 

 Sociocratisch teamoverleg (Jacobine, Marjon) 

 5e ‘vaste’ verloskundige 

 

  



 

 

Nawoord 

 
We hebben u in dit jaarverslag een beeld gegeven van wie we zijn en wat we allemaal doen.  

Halverwege vorig jaar ben ik benoemd als bestuurder van GCM. Ik vind het een prachtige 

organisatie met zeer betrokken medewerkers, er heerst een groot “wij” gevoel en de 

kwaliteit van zorg staat hoog in het vaandel. Dit moet een goed vertrekpunt zijn voor de 

toekomst met een wijzigende financiering. Als gezondheidscentra, met medewerkers die 

graag in loondienst werken, moeten we in staat zijn te anticiperen op de toekomst. Dit ter 

behoud van onze medewerkers en de continuiteit van onze zorgverlening.  

 

Jannine Timmerman MSc 

Directeur/ bestuurder GCM 

 

 

 

 

  

 

 


