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VOORWOORD    
 
Voor u ligt het jaarverslag van 2015. Wij hopen u met dit jaarverslag aanvullende informatie  
te geven over de activiteiten van de Stichting Gezondheidscentrum Didam en de 
ontwikkelingen die in dit werkjaar binnen de organisatie hebben plaatsgevonden. 
 
In vele opzichten was 2015 een enerverend jaar. Een jaar waarin macro en micro 
ontwikkelingen de aanleiding vormden voor allerlei verschuivingen met grote consequenties. 
Immers op macro niveau werd de AWBZ opgesplitst in de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw). Daarnaast werd landelijk 
de Participatiewet ingevoerd.  
Op micro niveau kwamen de participanten in het Gezondheidscentrum bijeen om niet alleen 
de ontwikkelingen en de consequenties te bespreken die voortvloeiden uit de bovenstaande 
transitie, maar ook om hun gezamenlijke missie en visie te herijken die door hen in 2010 
werd geformuleerd. Een gedeelde missie en visie is naast een gedeelde cultuur immers van 
groot belang om een flexibel en succesvol werkend samenwerkingsverband binnen het 
Gezondheidscentrum verder uit te bouwen. Bovendien is een goede samenwerking tussen 
zorgverleners en aanpalende sectoren, zoals de gemeente Montferland en Welcom, een van 
de randvoorwaarden om geïntegreerde zorg op maat voor de inwoners van Didam vanuit het 
Gezondheidscentrum te kunnen realiseren. Vandaar ook dat dit jaarverslag de ondertitel 
draagt ‘Optimalisering Onderlinge Samenwerking’  om aan te geven waar de focus lag in dat 
werkjaar. 
 
Al in de loop van 2013 werd met alle disciplines afgesproken de visie en missie, die in 2010 
gezamenlijk werd geformuleerd, opnieuw ter discussie te stellen om zo tot een ´herijking´ te 
komen. Intern werd in 2014 een werkgroep ‘Visie en Strategie’ geformeerd die samen met 
twee adviseurs van *Caransscoop met beide thema’s aan de slag ging. Qua tijdsplanning 
zouden de besprekingen over dit onderwerp eind 2014 afgerond worden, maar de 
werkelijkheid bleek beduidend weerbarstiger dan bij aanvang van het proces werd vermoed. 
Langdurig ziekteverlof van zowel de directie als de beleidsmedewerkster zorgde voor een 
fikse vertraging van dit proces. Als gevolg daarvan werden de visie en missie van het 
Gezondheidscentrum Didam pas op de eerste thema avond in maart 2015 opnieuw 
geformuleerd door de zorgverleners in het Gezondheidscentrum. De herijkte visie luidt als 
volgt: 
 

“Het Gezondheidscentrum in Didam, waaronder ook huisartspraktijk ‘Het 
Doktershuis’ buiten het gezondheidscentrum, staat voor geïntegreerde, 
excellente zorg onder 1 dak; zorg die gericht is op uw zorgvraag en 
laagdrempelig aangeboden wordt.’ 
 
‘De zorg wordt onderling afgestemd en samen staan we voor een gezond 
Didam. We hebben veel kennis over de zorg, stemmen deze onderling af en 
delen deze met elkaar en onze omgeving. Dit bereiken wij als 
gezondheidscentrum door korte lijnen onderling, preventie, innovatie, 
kwalitatief efficiënte zorg en goede bereikbaarheid voor alle inwoners van 
Didam en omstreken.” 
 
Op basis van deze vernieuwde visie en missie zijn intern de gezamenlijke doelstellingen en 
de te behalen resultaten voor de komende jaren besproken en vastgesteld.  
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Dit jaarverslag beoogt u dus een beeld te geven van de activiteiten die in 2015 in het 
Gezondheidscentrum hebben plaatsgevonden. Een periode waarin de disciplines twee derde 
van het jaar vrijwel zonder ondersteuning van de directie en een beleidsmedewerker hun 
samenwerkingsactiviteiten voortgezet hebben.  
 
Ik dank alle zorgverleners in het Gezondheidscentrum Didam voor hun constructieve 
bijdrage in overlegsituaties, hun inbreng in werkgroepen en hun inzet tijdens de 
voorbereidingen van de thema avonden. Door hun enthousiaste bijdrage kan het 
Gezondheidscentrum de multidisciplinaire aanpak van lokale zorgvragen verder uitbouwen.  
 
Het bestuur en het directie van Gezondheidscentrum Didam wensen u veel genoegen bij het 
lezen van dit jaarverslag. 
 
 

 
                                      Start thema avond maart 2015 
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1. INLEIDING 
 
In dit jaarverslag leest u welke werkzaamheden in 2015 binnen het Gezondheidscentrum 
Didam zijn opgepakt en/of afgewikkeld. Zoals gezegd in het voorwoord: een jaar met nieuwe 
ontwikkelingen die enerzijds veroorzaakt werden door een aantal doorgevoerde wijzigingen 
in het nationale zorglandschap; anderzijds door een aantal aangekondigde wijzingen, die 
frequent overleg over samenwerkingsmogelijkheden met zowel de nulde- als de tweede lijn 
noodzakelijk maakte.  
Een jaar waarin relatief weinig wisselingen in het gebouw zelf plaatsvonden.  
Een van deze wisselingen was echter van uitermate groot belang voor de verdere uitbouw 
van de bovengenoemde samenwerking, nl. de komst van het Sociaal Team, een groep van 
zo’n 35 medewerkers van de Gemeente Montferland. 
Aan het einde van het werkjaar werden de voorbereidingen getroffen voor een tweede 
opmerkelijke wijziging in het gebouw, nl. de vestiging van de huisartsenpraktijk van dokter 
D. Dani. Op de eerste etage werd daartoe in november gestart met de verbouwing van  
3 kantoorruimtes om deze geschikt te maken voor de praktijk opvolger van dokter E. van 
Noort. Deze 3 kantoorruimtes werden voorheen benut door het Maatschappelijk Werk en de 
Sociaal Raadslieden van Sensire. Het Maatschappelijk Werk, de Sociaal Raadslieden en de 
zorgverleners van het Centrum Jeugd en Gezin maakten vanaf 1 januari 2015 deel uit van 
het bovengenoemde Sociaal Team. 
De openingsuren van de prikposten van Rijnstate/Slingeland en het SHO werden in de loop 
van het jaar uitgebreid en in januari trachtte I. van Veenendaal als ambulant Medisch 
Pedicure haar activiteiten vanuit het Gezondheidscentrum op te zetten. In september van dat 
jaar besloot zij echter haar werkzaamheden in Didam te beëindigen, omdat de vraag zich 
niet naar verwachting ontwikkelde. 
Verder werd de samenwerking met het Medisch Centrum Veluwe beëindigd. Dr. H. Seinen, 
de Maag, Darm en Leverspecialist, heeft zijn praktijk voortgezet in het Slingeland Ziekenhuis 
te Doetinchem. 
Op 1 april 2015 liep het huurcontract met de thuiszorgorganisatie Buurtzorg af. Voor deze 
ruimte op de 1e etage werd een nieuwe huurder gevonden, nl. het jeugdteam Achterhoek van 
Siza, een organisatie die gespecialiseerde begeleiding biedt aan mensen met een beperking 
of een chronische ziekte en die daardoor moeite hebben het dagelijks leven georganiseerd 
voor zichzelf in te richten. De zorgverleners van dit jeugdteam hebben in de loop van 2015 
een nauwe samenwerking opgebouwd met zowel de leden van het Sociaal Team van de 
gemeente Montferland als met de Psychologie praktijk in het gezondheidscentrum. Deze 
laatstgenoemde praktijk zag het aantal aanvragen voor behandelingen groeien onder meer 
door de eerder genoemde verschuivingen in het zorglandschap (Zie Voorwoord) en besloot 
derhalve het bestaande huurcontract via een addendum uit te breiden.  
Daarnaast werd er werkruimte gecreëerd voor de Hagro ondersteuner die door de huisartsen 
in Didam op parttime basis werd aangetrokken. 
De Verloskundigenpraktijk Montferland-Wehl verruilde halverwege het werkjaar hun 
werkruimte op de 1e etage voor een ruimte op de begane grond.  
De bezettingsgraad in het pand bleef, ondanks het aantal wijzigingen hoog en van leegstand 
was dan ook nauwelijks sprake. 
Vanzelfsprekend werd de bewegwijzering in het gebouw tijdens het werkjaar aangepast; 
daarnaast werd besloten op alle deuren van de werkruimtes een nummering aan te brengen 
een nummering die inzichtelijk werd gemaakt voor de bezoekers van het pand op een bord 
bij de hoofdingang. Na overleg met de woningbouwvereniging ‘Plavei’ en de gemeente 
Montferland werd bovendien voor de hoofdingang van het pand een verlichte zuil geplaatst, 
waarop de logo’s en namen van alle zorg verlenende instanties in het pand vermeld werden.  
In het laatste kwartaal van het jaar werd het ‘sound absorbing’ systeem gemonteerd in het 
atrium van het Gezondheidscentrum.  Gezien de reactie van bezoekers vergroot dit systeem 
inderdaad de privacy tijdens gesprekken die gevoerd worden aan de receptie van de 
huisartsenpraktijken op de begane grond. 
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Bezoekers genoten tot mei 2015 van de schilderijen expositie van Bernadette Elsenburg. In 
de zomervakantie werden daarna schilderijen van Mireille Moya Calle en Silvia ten Oever 
geëxposeerd;  vooral de beschilderde deuren in het atrium van Mireille Moya Calle trokken 
veel bekijks. 
 
Zoals in de afgelopen jaren het geval was, werd in de zomermaanden juni en juli door het 
bestuur en de directie een gespreksronde gehouden met de leidinggevenden van alle 
disciplines in het Gezondheidscentrum. In 5 bijeenkomsten werden buiten belangrijke 
beheeraangelegenheden, nieuwe ideeën besproken in het kader van mogelijke GEZ 
projecten. Het GEZ-contract met de preferente zorgverzekeraar werd in de zomermaanden 
eveneens afgesloten voor zowel 2015 als 2016 op basis van een nieuw zorgaanbodplan. 
 
In samenwerking met Do-It en Comvio werd een oplossing gevonden voor de besmetting 
van het ICT netwerk van de Stichting Gezondheidscentrum Didam. De server werd 
vernieuwd, een WIFI netwerk werd aangelegd en een straalverbinding werd tot stand 
gebracht om de snelheid van het netwerk te vergroten. 
 
Ondanks het langdurig ziekteverlof van zowel de directie als de beleidsmedewerker werd  
er door werkgroepen en zorgverleners effectief verder gebouwd aan een marktgericht 
zorgaanbod dat, waar mogelijk kostenbesparend, een efficiënt antwoord biedt op de lokale 
zorgvraag en de zorgwensen in samenwerking met het Sociaal Team binnen de Gemeente 
Montferland.  
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2. WERKGEBIED   
 
Dit hoofdstuk schetst de kenmerken van het werkgebied. In het jaarverslag van 2014 werd 
reeds uitgebreid melding gemaakt van de gegevens die afkomstig waren uit een wijkscan 
gemaakt door Caransscoop. Om een aanvullend beeld te geven van karakteristieke 
kenmerken van het werkgebied is in dit jaarverslag informatie gebruikt van het CBS en van 
de website van het RIVM. De vertaling van de genoemde kenmerken is vervolgens terug te 
vinden in het zorgaanbod en in de doelstellingen/ resultaten die geformuleerd zijn in de 
notitie die door Caransscoop, na gesprekken met de interne werkgroep Visie en Strategie, 
werd opgesteld. 
 
 
2.1 BEVOLKINGSKENMERKEN VAN HET VERZORGINGSGEBIED  
 
Het GEZ gebied Didam ligt tussen de Liemers en de Achterhoek. Het Gezondheidscentrum 
Didam verleent haar diensten aan de populatie in het verzorgingsgebied Noord Didam/Loil 
met ongeveer 4.800 inwoners en in Zuid Didam/Nieuw-Dijk met bijna 12.000 inwoners. 
(uitgesplitst naar de daartoe behorende postcodegebieden 6941 en 6942). In dit gebied 
wonen in het totaal bijna 17.000 inwoners Het verzorgingsgebied telt 7.650 huishoudens. 
Ongeveer een kwart hiervan (25.7%) is alleenstaand en dit is ten opzichte van Nederland 
(37%) relatief weinig. Verder wonen er in Didam procentueel veel eenoudergezinnen met 
kinderen.  
 

 
    Aantal inwoners   mannen  vrouwen % Vrouwen 

Postcode 6941          4.775     2.400     2.380 49,8% 

Postcode 6942         11.840     5.840     5.995 50,6% 

Montferland         34.987    17.494    17.493 50,0% 

     

Tabel 1. Aantal inwoners naar geslacht per 1 januari 2014 
Bron: CBS 2014 

In de onderstaande tabel vindt u gegevens over de leeftijdssamenstelling per postcode 
(Didam) en de totale gemeente Montferland afgezet tegen de cijfers voor heel Nederland. 

 
% 0-

4  jarigen 
% 5-14 
jarigen 

% 15-24 
jarigen 

% 25-39 
jarigen 

% 40-64 
jarigen 

% 65-74 
jarigen 

% 
75  plussers 

Postcode 
6941 

4,2% 12,1% 10,6% 12,8% 39,3% 13,0% 7,9% 

Postcode 
6942 

3,8% 11,4% 12,0% 13,0% 39,1% 12,4% 8,4% 

Montferland 4,0% 11,8% 11,1% 13,3% 39,1% 12,4% 8,4% 

Nederland 5,3% 11,6% 12,2% 18,2% 35,3% 10,0% 7,4% 

 
Tabel 2. Leeftijdssamenstelling van de bevolking per 1 januari 2014/ Bron: CBS 2014 
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De tabel met betrekking tot de sociaal-demografische samenstelling van Didam laat 
– in vergelijking met Nederland -, de volgende percentages zien:  

 
% lage 
inkomens 

% eenpersoons- 
huishoudens 

% niet-westerse 
allochtonen 

Postcode 
6941 

45,0% 24,7%  3,0% 

Postcode 
6942 

46,0% 26,7%  2,7% 

Gemeente 45,0% 27,3%  2,8% 

Montferland 

Nederland 40,0% 37,0% 12,0% 

 
 
Momenteel is ongeveer 60% van de inwoners 45+ (gegevens CBS 2014). De groep 45-64 
blijft stabiel tot 2020 en neemt daarna in aantal af 
Qua ontwikkeling is opmerkelijk dat de totale groep 65+  in 2040 van 18% is toegenomen tot 
38%. Het aantal 75 plussers neemt zelfs zeer sterk toe (van 7 naar 22%, factor 3; gegevens  
afkomstig van het CBS 1 januari 2014).  
 
Hoewel er weinig alleenstaanden zijn, is de helft van hen 65+ en ruim een kwart zelfs 75+. 
Procentueel gezien is dit percentage beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde. De 
toename van bijna tweeduizend 75 plussers, van wie ruim een kwart alleenstaand is, zal 
ongetwijfeld gaan leiden tot een grotere zorgvraag, met name in de chronische 
ziektebeelden. (Bron Carranscoop). 
 
Het  percentage allochtonen dat binnen deze twee postcode gebieden woont, is uitermate 
laag in vergelijking met Nederland. 
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Naar verwachting zal zich in de Gemeente Montferland een beperkte bevolkingskrimp 
inzetten vanaf 2015. In 2040 zijn er 2000 bewoners minder (krimp -13 %). In Zuid/Nieuw Dijk 
wordt verwacht dat de krimp geringer zal zijn met -6.6% dan in de rest van de gemeente 
Montferland.  
In de gemeente Montferland worden op dit moment minder geboortes (8 per 1000 inwoners) 
geregistreerd en meer sterftegevallen (10 per 1000 inwoners) dan in de rest van Nederland. 
(11 geboortes per 1000 inwoners en 8 sterfgevallen per 1000 inwoners)  
Het verzorgingsgebied van het Gezondheidscentrum Didam vertoont hierin dezelfde trend 
als de volledige gemeente Montferland. Mede door dit sterfteoverschot en het lagere aantal 
geboortes neemt de bevolking in het verzorgingsgebied af. (bron: Caransscoop).  
Daarnaast is er sprake van ontgroening: van de totale krimp tot 2040 neemt de groep 0-14 
jaar de helft (-1000 inwoners) voor haar rekening, een krimp van 17% naar 13%. 
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2.1.1 SOCIAAL ECONONOMISCHE STATUS 2015 
 
In 2013 waren er in de gemeente Montferland 14.150 banen verdeeld over 2.550 
werkgevers. In dit aantal zijn zowel fulltimers, parttimers en uitzendkrachten meegenomen. 

In 2012 waren er nog 14.380 banen, hetgeen een afname betekent van 1,63%. Recentere 
gegevens zijn op dit moment nog niet beschikbaar via deze sites. 
(Bron: CBS / Huizenzoeker.nl / Politie.nl.) 

 
Het bestuur ervaart in het verzorgingsgebied een tendens naar een toenemende sociale 
achterstand. Deze economische achterstand heeft zich onder meer ontwikkeld door diverse 
faillissementen en saneringen van bedrijven in de regio met als gevolg een stijgende 
werkeloosheid. Het aantal aanvragen voor schuldsaneringen in 2015 is opnieuw dramatisch 
toegenomen. Het percentage lage inkomens in het verzorgingsgebied ziet er volgens cijfers 
van het CBS (1 januari 2014) als volgt uit:  
 
Lage inkomens: postcode  6941:  45 % 

postcode 6942:  46 % 
 
Landelijk  40 % 

 
Gesteld kan dus worden dat het verzorgingsgebied zich kenmerkt door veel gezinnen met 
een lage sociaal economische status deels veroorzaakt door de economische ontwikkelingen 
in Nederland in de afgelopen jaren. Deze lage sociaal economische status blijkt uit de hoge 
werkloosheidscijfers, het hoge percentage gezinnen met lage inkomens gecombineerd met 
een lage opleiding.  
Van de gezinnen die het verzorgingsgebied in het totaal telt, heeft ruim 40% een lage 
opleiding. (Info is afkomstig van de kick-off bijeenkomst van het project MEE “Samen Lekker 
Lang Leven in Didam”, juni 2016).  
 
Uitkeringen in % van aantal inwoners vanaf 15 jaar: 
 
Per december 2014: 
   WW Bijstand Arbeidsongeschikt AOW 
Wijk 2 Didam  3 2  7   24.5 
Didam Zuid  3 2.5  7.5   27 
Didam Noord  3 3  7.5   26.5 
 
 
Per december 2015: 
   WW Bijstand Arbeidsongeschikt AOW 
Wijk 2 Didam  3 2  6.5   25.5 
Didam Zuid  3 2.5  7.0   27.5 
Didam Noord  3 3  6.5   27.5 
 
Bron CBS statline 2014 
 
Ten opzichte van landelijke cijfers lijken relatief gezien veel volwassenen in Didam laag 
opgeleid. Ook ligt het inkomen lager dan gemiddeld in Nederland en veel volwassenen 
hebben een Arbeidsongeschiktheidsuitkering.  
Een lage opleiding en/of laag inkomen is vaak gerelateerd aan een slechtere gezondheid, 
minder welbevinden en een ongezonde levensstijl. 
 
In augustus 2014 bleek al uit onderzoek van de organisatie MEE, GGD Oost Nederland en 
de gemeente Montferland dat in Didam ruim 500 gezinnen wonen met een lage Sociaal 
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Economische Status. In samenwerking met deze organisaties en met medewerking van de 
disciplines in het Gezondheidscentrum Didam zijn voorbereidingen getroffen om een 
gezamenlijk traject op te starten, gefinancierd door het fonds NutsOhra. 
Het project richt zich op een duurzame gezondheidsverbetering van kansarme gezinnen in 
Didam. Er wordt niet alleen gekeken naar gezondheidsaangelegenheden, maar ook heel 
nadrukkelijk naar de knelpunten in het leven van de betrokken gezinsleden, waardoor 
gewenste verbeteringen moeilijk door hen zijn te realiseren. 
  
Het uiteindelijke doel van het gehele project is te komen tot een op maat gemaakte 
interventie om gezondheidsachterstanden in deze lage SES gezinnen te minimaliseren. De 
focus van het project zal vooral komen te liggen op het groeiende probleem van overgewicht 
en mogelijk eveneens op het gebruik van alcohol. 

Persoonsgebonden factoren: Gewicht en hoge bloeddruk  

Geschatte percentage inwoners (20-64 jaar) met overgewicht, zwaar overgewicht, 
ondergewicht en hoge bloeddruk 

 
Overgewicht Zwaar overgewicht Ondergewicht Hoge bloeddruk 

Postcode 6941 51,0% 13,2% 1,3% 15,9% 

Postcode 6942 50,0% 13,0% 1,4% 14,8% 

             

 

Nederland 45,8% 11,6% 1,6% 13,0% 

 

Bron: Lokale gezondheidsmonitor GGD'en 2008-2009/CBS 2014 

Gedrag: Bewegen, roken en alcoholgebruik  

Geschatte percentage inwoners (20-64 jaar) dat niet voldoet aan de beweegnorm, dat rookt, 
zwaar rookt en overmatig alcohol gebruikt 

 
Voldoet niet 

aan beweegnorm 
Roken Zwaar roken 

Overmatig 
alcoholgebruik 

Postcode 
6941 

38,8% 24,5% 2,1% 32,8% 

Postcode 
6942 

41,1% 24,5% 1,8% 30,4% 

             

 

Nederland 40,9% 24,2% 2,5% 28,7% 

Bron: Lokale gezondheidsmonitor GGD'en 2008-2009/CBS 2014 
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2.2 OMGEVINGSFACTOREN 
 
Omgevingsfactoren beïnvloeden de gezondheid van bewoners en wetenschappelijk is 
bewezen dat betere scores leiden tot een betere gezondheid. De ervaring van de inwoners in 
Didam met betrekking tot de ‘totale leefbaarheid’  is positief.  De bewoners waarderen de 
buurt als woon- en leefomgeving gemiddeld met een 8,1. In de vergelijkbare 
stedelijkheidsklasse waarderen de inwoners in Didam hun buurt met een 7,9. 
 
MARKT HUURWONINGEN 
De gemeente Montferland, waarvan Didam deel uitmaakt, werkt zowel samen met 
organisaties in de Achterhoek als in de Liemers. Er is sprake van een meer ontspannen 
woningmarkt in deze gemeente dan in de rest van de regio. Het gevolg is dat relatief veel 
huishoudens van buiten worden aangetrokken die elders nog niet in aanmerking komen voor 
een huurwoning. Deze ontwikkeling maakt de woningmarkt kwetsbaar op het moment dat de 
meer gespannen woningmarkten in Doetinchem en Arnhem-Nijmegen zich ontspannen. Er 
zijn echter (vooralsnog) geen signalen dat het relatief grote aantal instromers van buiten de 
gemeente, de woningzoekenden uit Montferland verdringt. 
(Informatie afkomstig uit het Jaarverslag Plavei 2015) 
 
KOOPKRACHT 
In het Armoedesignaal geeft het Centraal Planbureau (CPB) jaarlijks inzicht in de 
inkomensontwikkeling van de laagste inkomens. Vanaf 2014 steeg de koopkracht enigszins 
en begon de werkloosheid licht te dalen. Het absolute aantal werklozen is echter nog steeds 
hoog. Zo is ook het aantal huishoudens met risico op armoede ten opzichte van eerdere 
jaren nagenoeg gelijk gebleven. Het grootste gedeelte van deze groep woont in een sociale 
huurwoning. In de gemeente Montferland blijft het voorkomen van achterstanden dan ook 
een topprioriteit, omdat deze groep niet of moeilijk in staat is deze achterstanden zelf in te 
lopen. Achterstanden worden al snel structureel en dan stapelen problemen zich op. 
(Informatie uit Jaarverslag Plavei 2015) 
 
STATUSHOUDERS 
In 2015 zijn er 10 woningen verhuurd aan statushouders. De verwachting is dat dat er het 
komende jaar een stijging te zien zal zijn. 
(Informatie uit Jaarverslag Plavei) 
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2.3 ZORGVRAAG  

De onderstaande tabellen geven een beeld van de wijze waarop inwoners van Didam in het 
algemeen hun gezondheid ervaren en hoe vaak zij contact zoeken met hun huisarts in het 
kader van (oudersdoms) ziekten. 

 
Matige tot slechte ervaren gezondheid 

Postcode 6941 12,4% 

Postcode 6942 12,4% 

    - 
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Nederland 11,9% 

De bovenstaande tabel geeft het aantal geschatte percentage inwoners weer in de 
leeftijdscategorie van 20 – 60 jaar met een matige tot slechte ervaren gezondheid.  
 
Bron: Lokale gezondheidsmonitor GGD'en 2008-2009/CBS 2014 

De volgende tabel geeft een beeld van het aantal patiënten dat contact zoekt met de huisarts 
in het kader van (ouderdoms)ziekten: 

 
Parkinson Dementie Gehoorstoornis Gezichtsstoornis 

Postcode 6941 2,3 3,3 3,8 23,2 

Postcode 6942 2,3 4,2 3,9 24,0 

Gemeente 2,5 4,2 4,1 23,9 

Montferland 

Nederland 1,7 4,2 3,0 20,3 

Bron: NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 2013/CBS 2014/ABF 2014 

De geschatte vraag met betrekking tot huisartsenzorg per inwoner per jaar bedroeg 4.8 
consulten tegen landelijk 4.3 consulten per inwoner per jaar. (Bron: CBS 2014). 

2.4  ZORGVOORZIENINGEN IN HET WERKGEBIED 
 
Binnen het werkgebied van het Gezondheidscentrum Didam zijn de volgende  
Zorg- en welzijnsorganisaties actief, waarmee Gezondheidscentrum Didam samenwerkt: 
Sociaal Team Gemeente Montferland 
WELCOM (Welzijn en Cultuur Montferland) 
Thuiszorgorganisaties 
Rijnstate 
Slingeland 
Onze Huisartsen, een faciliterende en ondersteunende organisatie van, voor en door 
huisartsen in de regio Arnhem 
GGD Oost Gelre en IJssel 
MEE Oost-Gelderland 
Daarnaast heeft het Gezondheidscentrum structureel overleg met ambtenaren van de 
Gemeente Montferland en met medewerkers van de Woningbouwvereniging Plavei, zodat de 
driepoot Wonen, Welzijn en Zorg, waar mogelijk, met elkaar verbonden is om gezamenlijk 
adequaat te kunnen reageren op de lokaal groeiende zorgvraag.  
Verdere informatie over lokale zorgvoorzieningen is voor zorgverleners te vinden op de 
Sociale Kaart, die elk kwartaal door een medewerker van de Stichting Gezondheidscentrum 
Didam wordt bijgewerkt.  
 
 
2.5 LOKALE ONTWIKKELINGEN  
 

In 2015 zijn de volgende bouwplannen gerealiseerd: 

In de wijk “ ’t Raland” werden 17 (patio)woningen en/of appartementen gebouwd voor 
huishoudens die bestaan uit 1 of 2 personen.  
Op de plaats van de voormalige basisschool Het Kompas werden 12 starters en/of 
seniorenwoningen gerealiseerd. 
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Aan de rand van de gemeente is men begonnen aan de volgende fase van het 
nieuwbouwproject Kerkwijk. In het totaal zijn er 113 woningen aan de noordkant van Kerkwijk 
gebouwd en is de nieuwe Brede School ‘Zonzuid’ in gebruik genomen.  

In de eerste helft van 2015 werden acht woningen (2 onder 1 kap) opgeleverd. In de 
volgende fasen worden er in het totaal nog eens 300 woningen gebouwd. De exacte 
gevolgen voor de zorgvraag van bovenstaande ontwikkelingen zijn op dit moment niet 
geheel duidelijk. 

 

 

 
 

 

In het centrum van Didam heeft men een aantal panden gerestaureerd c.q. verbouwd. In de 
nieuwe Residence Marktzicht (zie foto hieronder) werden aan het begin van dit werkjaar 
17 nieuwe appartementen opgeleverd. Daarnaast werd gestart met het verbouwen van het 
voormalige pand van Thepedi, dat naar verwachting begin 2016 zal worden opgeleverd. 
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3. MISSIE, STRATEGISCHE KEUZES EN DOELSTELLINGEN 
 
3.1  MISSIE 
 
De missie van de stichting Gezondheidscentrum Didam is het creëren van een flexibele en 
laagdrempelige eerstelijns voorziening, waar de patiënt/cliënt een antwoord vindt op zijn 
zorgvraag. Het antwoord op deze zorgvraag krijgt vorm door de multidisciplinaire 
samenwerking van de zorgverleners in het Gezondheidscentrum. Vanzelfsprekend wordt 
getracht een zo doeltreffend mogelijk verwijs- en voorschrijfbeleid toe te passen.  
Daarnaast worden pogingen ondernomen de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt/cliënt 
te vergroten door voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse 
diabetes informatiemiddag en de leefstijldag. Beide bijeenkomsten werden echter in 2015 
niet gehouden vanwege het ziekteverlof van zowel de directeur als de beleidsmedewerker. 
Na een gedeeltelijke terugkeer van de directeur halverwege het werkjaar lag de focus op het 
schrijven van een nieuw zorgaanbodplan om de financiering met de preferente 
zorgverzekeraar Menzis te regelen. 
Samenwerking en overleg met collega’s en instellingen binnen de regio om te komen tot 
efficiënte vormen van samenwerking, worden als vanzelfsprekend beschouwd, maar 
vanwege het langdurige ziekteverlof  van de directeur kwamen deze bijeenkomsten pas eind 
2015 weer op gang. 
Het Gezondheidscentrum Didam heeft in de regio ´De Liemers en Achterhoek´ haar eigen 
identiteit. 
 
3.2 STRATEGISCHE KEUZES 2015 
 
De disciplines in het Gezondheidscentrum Didam hebben in 2009 gekozen voor financiering 
op basis van de module Geïntegreerde EerstelijnsZorg (GEZ). Zoals vermeld in ‘De Inleiding’  
is er sedert de zomer van 2011 in het gezondheidscentrum jaarlijks een interne 
gespreksronde met alle interne zorg verlenende instanties georganiseerd. Tijdens deze 
gesprekken werd er teruggekeken op het afgelopen werkjaar en werden daarnaast de 
wensen/suggesties van disciplines besproken met betrekking tot nieuwe plannen om de 
interne multidisciplinaire samenwerking verder te ontwikkelen in het kader van de GEZ 
financiering. De uitkomst van deze gesprekken werd vervolgens geagendeerd voor de 
bestuursvergadering in september en de terugkoppeling vond plaats op de thema avond in 
oktober.  
Een belangrijk gegeven uit de gespreksronde van die zomer was het feit dat het voor de 
Stichting Gezondheidscentrum Didam als geheel het van belang was om te komen tot 

- een bundeling van visie en ambities 
- een commitment tot het delen van kennis en kunde 
- verdere transparante afspraken met betrekking tot de onderlinge multidisciplinaire 

samenwerking 
Een werkgroep werd geformeerd, waarin alle disciplines vertegenwoordigd waren, die aan 
de slag zou gaan met de herijking van de gemeenschappelijke visie. De activiteiten van deze 
werkgroep onder leiding van twee adviseurs van Caransscoop zou vervolgens dienen als 
gespreksstof voor de twee geplande thema avonden in 2015.   

Overleg, intern en extern, over de wijze van samenwerking en de besluitvorming zou in een 
daaropvolgende analyse genoteerd worden, zodat deze in het nieuwe werkjaar met alle 
betrokken besproken zou kunnen worden; dit laatste onderwerp is van groot belang gezien 
de voortdurende wijzigingen in het nationale zorglandschap. Aangetekend dient hierbij te 
worden dat de vrijwel alle zorgverleners in het Gezondheidscentrum Didam zelfstandige 
ondernemers zijn. 
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Alle zorgverleners achtten het verder van groot belang dat de regie zoveel mogelijk door de 
patiënt gevoerd wordt en dus werd afgesproken alle lopende zorgprogramma’s kritisch onder 
de loep te nemen in het kader van doelmatigheid. 

Het idee werd geopperd om het opzetten van een digitaal platform voor de patiënt qua 
mogelijkheden en efficiëntie te onderzoeken. 

Verder werd intern afgesproken om mogelijkheden te onderzoeken een programma op te 
zetten om in samenwerking met lokale organisaties ondersteuning te organiseren voor de 
snelgroeiende groep kwetsbare ouderen. 

Niet alleen voor de patiënt is het van belang dat de zorgverleners in het 
Gezondheidscentrum effectief en efficiënt kunnen werken. Vanzelfsprekend heeft ook de 
preferente zorgverzekeraar Menzis belang bij een efficiënt geïntegreerd eerstelijns 
zorgbeleid. Zonder een dergelijk beleid neemt de verzekeringslast in de komende jaren in 
Didam meer dan gemiddeld toe, onder meer door de geprognosticeerde vergrijzing en 
ontgroening.  
De samenwerking tussen Menzis en het Gezondheidscentrum Didam verloopt over het 
algemeen soepel en deze soepele samenwerking levert voor alle betrokken partijen (patiënt- 
zorgverlener- zorgverzekeraar) een WIN-WIN situatie op.  
Uitgaande van een cultuur van partnerschap staan Gezondheidscentrum Didam en Menzis 
een langdurige relatie voor ogen die leidt tot een verhoging van de zorgkwaliteit door een 
efficiënte, multidisciplinaire aanpak van de zorgverleners in het Gezondheidscentrum Didam. 
 
3.3 DOELSTELLINGEN 2015 
 

- herijking visie en missie 
- interne analyse multidisciplinaire samenwerking 
- oriëntatie/ herijking bestuursstructuur van de organisatie 
- onderzoek naar mogelijkheden digitaal platform voor patiënten en de te verwachten 

effecten daarvan voor de patiënt en de organisatie 
- voorbereidingen voor opzetten van programma Ouderenzorg 
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 ORGANISATIE 
 
4.1 STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM DIDAM 
 
Het Stichting Gezondheidscentrum Didam staat als rechtspersoon geregistreerd bij de 
Kamer van Koophandel in Arnhem onder nummer 09115817. Deze rechtspersoon is 
opgesplitst in twee afzonderlijke stichtingen, namelijk de Stichting Samenwerking en de 
Stichting Exploitatie. De Stichting Samenwerking draagt zorg voor de zorginhoudelijke 
samenwerking van de multidisciplinaire eerstelijnszorg.  
De Stichting Exploitatie behartigt de facilitaire beheerstaken voor alle disciplines die 
gevestigd zijn binnen het Gezondheidscentrum Didam.  
 
Het bestuursbesluit uit 2011 om de beide stichtingen samen te voegen werd tot op heden 
niet uitgevoerd. Enerzijds omdat in de loop van de tijd duidelijk werd dat de richtlijnen voor 
de GEZ financiering aangepast zouden worden; anderzijds omdat het interne 
‘herijkingsproces’ van de missie en de strategie ongetwijfeld zou leiden tot een discussie 
over de meest geschikte bestuursstructuur en governance code voor de ‘ nieuwe’  
organisatiestructuur van het Gezondheidscentrum Didam. Naar verwachting is de landelijke 
herziening van de governance code uit 2010 in januari 2016 afgerond en zodra deze nieuwe 
richtlijnen bekend zijn, zal het Gezondheidscentrum Didam als organisatie zich voegen naar 
deze nieuwe wetgeving. Daarop vooruitlopend werd de discussie met betrekking tot de 
meest wenselijke bestuursvorm gevoerd in een ‘oriënterende’ fase.  
 
Eind 2015 was duidelijk dat eventuele nieuwe GEZ contracten afgesloten zouden worden op 
basis van de volgende pijlers: kwaliteit en doelmatigheid van zorg, meerwaarde voor de klant 
en substitutie, waar mogelijk.  
Naar verwachting zal de nieuwe financieringsstructuur landelijk worden ingevoerd met 
ingang van 1 januari 2018, hetgeen betekent dat 2017 met betrekking tot deze materie een 
overgangsjaar wordt. 
 
Het Gezondheidscentrum Didam is geen loondienstcentrum. Dit betekent dat de 
zorgverleners die gevestigd zijn in het Gezondheidscentrum, niet in loondienst zijn van een 
van de beide stichtingen.  
Voor de huur van de ruimten in het Gezondheidscentrum hebben de disciplines een 
huurovereenkomst gesloten met de Stichting Exploitatie. Met de Stichting Samenwerking 
hebben zij een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Beide contracten zijn overigens 
onverbrekelijk met elkaar verbonden. 
De directeur, de receptionistes, twee praktijkondersteuners en een administratief 
medewerkster zijn in dienst van de Stichting Samenwerking. 
 
4.2. BESTUUR 
 
Het Gezondheidscentrum Didam kent een stichtingsbestuur, grotendeels bestaande uit 
zorgverleners van het Gezondheidscentrum Didam. De bestuursleden vertegenwoordigen 
echter niet hun eigen discipline binnen het bestuur. Zij streven ernaar de doelen te realiseren 
die het Gezondheidscentrum Didam gesteld heeft in het zorgaanbodplan op basis waarvan 
het GEZ contract is afgesloten met de preferente zorgverzekeraar. 
  
Het bestuur functioneert op afstand en komt minimaal 5 keer per jaar bijeen.  
Zij stelt het beleid vast, adviseert - gevraagd en ongevraagd - de directie met betrekking tot 
het beleid. Zij toetst vervolgens of het beleid door de directie volgens de gemaakte afspraken 
wordt uitgevoerd. Daarnaast stelt het bestuur de begroting vast en controleert zij het beheer 
van de financiën. Uiterlijk in juli stelt het bestuur de financiële jaarrekeningen voor de beide 
stichtingen vast.  
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De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, de beheers- 
aangelegenheden en voor de vastlegging van het zorginhoudelijk beleid op basis van 
gemaakte afspraken met interne disciplines en externe zorgorganisaties.  
 
 
Het Stichtingsbestuur voor beide stichtingen 
bestond in 2015 uit: 
 
 
1.T. Negenborn, bestuursvoorzitter (huisarts) 
2. A. Nikkels vicevoorzitter (fysiotherapeut) 
3. M. Serrée , secretaris (podotherapeut) 
4. H. Bremer, penningmeester (fiscaal jurist) 
5. E. van Noort, lid (huisarts) 
6. I. Sueters-Jansen, directeur/bestuurder 
 
 
Volgorde bestuursleden op foto van links 
naar rechts: 
4, 3, 6, 1, 2, 5. 
 
Aan het einde van het jaar heeft dokter E. van Noort afscheid genomen als lid van het 
bestuur. Hij werd opgevolgd door dokter K. Marissink, die echter niet op deze foto staat 
afgebeeld. 
 
 
4.3. ORGANISATIE GEZONDHEIDSCENTRUM DIDAM 
 
Het Gezondheidscentrum Didam heeft een directeur die de dagelijkse werkzaamheden 
uitvoert conform het directiestatuut binnen een parttime dienstverband van 24 uur. Zij wordt 
geassisteerd door een administratief medewerkster, een beleidsmedewerk(st)er, twee 
parttime aangestelde praktijkondersteuners, twee receptionistes en een huismeester. Om 
vakanties en vrije dagen van de receptionistes op te vangen is er een invalster 
aangetrokken. 
Voor alle betrokkenen, buiten de praktijkondersteuners, is een taakomschrijving met 
bevoegdheden vastgesteld, een taakomschrijving die in de loop van een werkjaar voor alle 
medewerkers wordt geüpdatet en waar nodig, aangepast.  
 
Na een sollicitatieprocedure werd in samenwerking met het GEZ gezondheidscentrum 
Ijsselstromen in Doesburg in september 2014 een beleidsmedewerker aangesteld voor 24 
uur per week voor de beide GEZ-centra. Helaas meldde de nieuwe beleidsmedewerkster 
zich begin december 2014 ziek, waardoor de werkzaamheden rond de zorgprogramma’s in 
beide organisaties stagneerden. Vanzelfsprekend werd er na enkele maanden een Plan van 
Aanpak opgesteld om te komen tot een re-integratie traject, echter zonder enig succes. Op 1 
september 2015 verliep haar aanstellingscontract en werd er afscheid genomen van deze 
beleidsmedewerkster. 
 
De verdere organisatie van het Gezondheidscentrum Didam ziet er als volgt uit: I. Sueters 
is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en voor het bedrijfsmanagement. 
Afspraken rond de procescoördinatie (het aanleveren van cijfermateriaal, eventuele 
verbeterplannen en aanpassingen van de zorgprogramma’s door de verschillende 
werkgroepen) kwam door de ziekmelding van de beleidsmedewerkster op een lager pitje te 
staan en werden derhalve slechts gedeeltelijk nagekomen.  
In de loop van het jaar werd specifieke kennis van buiten aangetrokken in de vorm van twee 
adviseurs van Caransscoop voor de werkgroep Visie en Strategie.  
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4.4 INTERN/EXTERN GESTRUCTUREERD OVERLEG 
 

INTERN OVERLEG FREQUENTIE PER 
JAAR/WEEK 

AANTAL DEELNEMERS 

Bestuursvergadering 5 x 5  

Breed Bestuur (HA en 2 
bestuursleden met directie) 

 
2 x 

 
9 

Participantenbijeenkomst 5 x Gemiddeld 35-40 

Themalunches 3 x Gemiddeld 35-40 

Huisartsen met STMG 1 x per 6 weken 5 

Huisartsen met AMW 1 x per 4 weken Wisselend 

Evenementencommissie 4 x per jaar 4 

Facilitair overleg 
(receptie/conciërge/ 
administratie) 

4 x per jaar 5 - 6 

Criteriumcommissie Indien gewenst 4 

GEZ gespreksronde 1 ronde per jaar tijdens de 
zomermaanden 

5 - 7 

Besprekingen met 
werkgroepen in het kader 
van de ontwikkeling/ 
verbeterpunten/evaluatie van 
zorgprogramma’s 

Gemiddeld 2 x per maand Wisselend 

Bespreking met VVE 2 x per jaar 4 - 5 

 
 

EXTERN OVERLEG FREQUENTIE PER 
JAAR/WEEK 

AANTAL DEELNEMERS 

Bijeenkomsten INEEN 5  

Platform Menzis centra 4 15 

Gemeentelijk overleg 5  
In het kader van de 
jaarlijkse leefstijl dag en 
de ontwikkelingen binnen 
het geriatrienetwerk in het 
kader van de komende 
transitie 

2 tot 5 

Plavei Woningcorporatie 3 2 

Sociaal Team 2 3-6 

Rijnstate/Slingeland (2e lijn) Wisselend 2-4 

Regio overleg GEZ managers Wisselend 6 

Huisartsenzorggroep Arnhem Wisselend 3-7 

Caransscoop Wisselend 2-5 

Welcom Indien nodig  

Klankbordgroep 
(productafnemer/patiënt 
Geriatrienetwerk) 

4 x per jaar 6-8 

Cliëntenpanel GC Didam 2 x per jaar 5 
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4.5 JAARLIJKSE TEAMACTIVITEITEN 
 
Aan het begin van elk werkjaar wordt er een nieuwjaarsreceptie georganiseerd.  
Op 15 januari werd deze nieuwjaarsreceptie gecombineerd met een reanimatie/EHBO 
training. De training werd verzorgt door de externe organisatie, Hebri-Flex.  
Ruim 40 medewerkers schreven zich in voor deze training. Uit de evaluatie bleek dat de 
deelnemers de training bijzonder effectief vonden. De gegevens uit deze evaluatie zijn 
daarnaast benut om de training voor januari 2016 vorm te geven. 
Na de uitreiking van het officiële EHBO-certificaat werd er door de aanwezigen geanimeerd 
nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. 
 
 

 
 
 
 
Elk jaar wordt er na de zomervakantie een teamuitje voor alle zorgverleners in het 
gezondheidscentrum georganiseerd. Voor het uitje dat op 4 september 2015 gepland werd, 
schreven zich zo’n 30 zorgverleners in. De groep werd in een Amerikaanse schoolbus naar 
Lathum gebracht, waar gezeild zou worden.  
Helaas gooiden de weergoden roet in het eten. Het geplande zeiluitje viel letterlijk in het 
water. De groepen werd na aankomst in ploegen ingedeeld, maar konden enkel deelnemen 
aan die activiteiten, die enigszins overdekt en/of beschut waren, zoals het kruisboogschieten 
en het rijden op een rodeostier.  
Ook de geplande barbecue op het prachtige buitenterras van deze uitspanning moest 
geannuleerd worden. Gelukkig kwam de cateraar met een creatieve oplossing en konden 
alle deelnemers genieten van Amerikaanse gerechten die in de keuken werd bereid.  
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THEMA AVONDEN 
 
In 2015 werden er twee thema avonden georganiseerd en wel op maandag 1 juni en op 
maandag 16 november.  
De eerste bijeenkomst stond in het teken van het bespreken van de bevindingen van de 
werkgroep Visie en Strategie. Twee vragen stonden die avond centraal: Hoe en wat gaan we 
de komende 3 jaar gezamenlijk doen als Gezondheidscentrum Didam?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op basis van een aantal vragen werd in groepen druk gediscussieerd over het nut en de 
noodzaak van de zorgprogramma’s die op dit moment in het Gezondheidscentrum lopen,. 
Aan het eind van de avond werd geconcludeerd dat het zinvol is 

- in thema’s te blijven werken; 
- er voor te zorgen dat disciplines (nog) beter op de hoogte zijn van de expertise van 

andere deelnemers in het gebouw; 
- elkaar met regelmaat te spreken zodat interne kennis en kunde gedeeld kunnen 

worden en de samenwerking efficiënter wordt; 
 
Op 16 november werd de tweede thema avond gehouden. Het thema voor deze avond was: 
‘Digitale communicatie tussen zorgverleners binnen de Ouderenzorg’. Gesproken werd over 
het nut c.q. de noodzaak van het structureren van zorg aan kwetsbare ouderen en aandacht 
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werd besteed aan de mogelijkheden die een aantal software programma’s qua onderlinge 
communicatie in dit kader konden bieden. Vanzelfsprekend werd daarnaast opnieuw 
gesproken over mogelijke acties om te komen tot een verdere verbetering van de onderlinge 
samenwerking. 
 
THEMA LUNCHES 
 
Intern is de Lief- en Leed commissie verantwoordelijk voor de organisatie van drie thema 
lunches per jaar. Alle GC zorgverleners kunnen zich in principe aanmelden 
voor een dergelijke themalunch via de website, de receptie of het 
coördinatiebureau. 
De thema lunches worden gepland rond Pasen, Kerst en in de maand voor 
het begin van de zomervakantie.  
Het doel van deze lunches is zorgverleners, ook zij die parttime in het 
gebouw aanwezig zijn, met hun collega’s te laten kennismaken, te laten 
netwerken of informeel overleg te laten plegen.  
Vanzelfsprekend vinden de lunches op steeds wisselende werkdagen 
plaats. 
Tijdens deze lunches wordt afscheid genomen van zorgverleners en 
worden nieuwe zorgverleners voorgesteld. In 2015 werd op deze wijze 
afscheid genomen van Sara van Weegen, logopediste, die met haar 
partner naar Chicago verhuisde.  
 
SINTERKLAAS 
 
In 2015 werd er geen Sinterklaasviering gehouden, omdat de kinderen van de zorgverleners 
dit fenomeen enigszins zijn ontgroeid. 
  
4.6 CLIENTENPANEL 
 
Om te komen tot een marktgericht zorgaanbod en een efficiënte, klantgerichte service is 
cliënt betrokkenheid onontbeerlijk. Het cliëntenpanel bestaat uit 3 dames en 2 heren in 
verschillende leeftijdscategorieën. Deze cliënten staan als patiënt ingeschreven bij een van 
de 4 Didamse huisartsenpraktijken.  
Het cliëntenpanel werkt aan de hand van een reglement, waarin onder meer de 
doelstellingen van het panel en de werkwijze zijn vastgelegd.  
Het panel vergadert minimaal 2 x per jaar en wordt daarnaast uitgenodigd om bij 
evenementen aanwezig te zijn om met bezoekers in gesprek te gaan. Standaard worden er 
in de vergaderingen mogelijke verbeterpunten qua inrichting, bereikbaarheid en bejegening 
besproken. 
Om bezoekers/patiënten vertrouwd te maken met de leden van dit panel is er een 
patiëntenvoorlichtingsfolder uitgebracht en is informatie over het panel op de website van het 
Gezondheidscentrum geplaatst. Cliënten kunnen de panelleden bereiken via een e-
mailadres dat in elke uitgave van ‘Beter Nieuws’ wordt vermeld. (cliëntenpanel@gcdidam.nl)  
 
In 2015 heeft het cliëntenpanel energie gestoken in het zoeken van nieuwe leden. Helaas 
zonder succes. Aanvulling van het panel blijft dan ook een aandachtspunt. Om aanvulling te 
realiseren zijn er diverse activiteiten ondernomen zoals het plaatsen van een artikel in Beter 
Nieuws, en werken de huidige leden mee aan activiteiten in het Gezondheidscentrum zoals 
de diabetesavond.  
Daarnaast werd in 2015 de notitie van zorgbelang Gelderland uitgebreid besproken. Een 
onderwerp dat tijd vergt en in het komende jaar opnieuw geagendeerd zal worden.  
Ten slotte is het reglement van het cliëntenpanel dat uit 2010 stamt geüpdatet, evenals de 
patiënt informatie folder. Het cliëntenpanel blijkt een waardevolle aanvulling te zijn.  
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De leden leveren een constructieve bijdrage, vooral in het kader van het Servicebeleid van 
het Gezondheidscentrum Didam. Omdat wij hen hiervoor zeer erkentelijk zijn, biedt de 
Stichting Samenwerking hen in de zomermaanden een etentje aan. 
 
 

 
 
Van links naar rechts: Ans Peters, Maria Fellinger, Joop Noordman, Ilse Gieling, Ruud 
Scheerder 
 
Op basis van de gegevens van Zorgkaart Nederland worden de huisartsenpraktijken in 
Didam beoordeeld met een 9.5 tegen een landelijk gemiddelde van 7.9. Dit op basis van 2 
beoordelingen. De afzonderlijke Didamse huisartsen krijgen een gemiddeld cijfer van 7.7 
tegen een landelijk gemiddelde van 8.2. Het toegekende cijfer is gebaseerd op slechts 13 
waarderingen. Opvallend daarbij zijn de grote onderlinge verschillen. 
 
Bij Zorgkaart Nederland zijn er 2 fysiopraktijken uit Didam bekend. Zij scoren met een 9.0 
precies gelijk aan de landelijke score. Het toegekende cijfer is echter gebaseerd op 1 
waardering. 
 
De Didamse tandartsen krijgen een 8.5, tegen een landelijk gemiddelde van 8.4. Dit cijfer is 
echter gebaseerd op slechts 1 waardering. 
 
N.B. Niet alle Didamse praktijken zijn bekend bij Zorgkaart Nederland.  
 
4.7 CRITERIUMCOMMISSIE 
De criteriumcommissie heeft een aantal aanvragen voor de huur van ruimten in ons 
Gezondheidscentrum beoordeeld. De commissie bestaat uit 3 leden en de directeur. Het 
advies dat de criteriumcommissie uitbrengt wordt vervolgens voorgelegd aan het bestuur. De 
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directeur informeert de betreffende organisatie na afloop van de bestuursvergadering van het 
definitieve bestuursbesluit. In 2015 werden geen aanvullende aanvragen ontvangen. 
Huisarts D. Dani gaf in mei 2015 te kennen dat hij de praktijk van E. van Noort zou 
overnemen met ingang van 1 januari 2016, en dat hij graag praktijkruimte in het 
Gezondheidscentrum wenste te huren. In het laatste kwartaal van 2015 waren de 
verbouwingstekeningen gereed en kon begonnen worden aan de verbouwing van de 
kantoorruimtes op de 1e etage. Alle voorbereidingen voor de ‘in de plaats stelling’ van de 
huisartsenpraktijk van dokter E. van Noort werden in de 2e helft van 2015 afgewikkeld. 
 
 
4.8 MATERIEEL MANAGEMENT 
De directeur draagt zorg voor een doelmatig beheer en onderhoud van het 
Gezondheidscentrum, zowel wat betreft de inventaris alsook andere materiële 
aangelegenheden. De conciërge is verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden en 
ondersteunt, waar mogelijk, de directeur met betrekking tot het onderhoud van het pand. 
In 2015 is het volgende gedaan ter verbetering van of qua onderhoud aan het gebouw: 
 
- aandacht is er besteed aan de klimaatbeheersing in het gebouw. Omdat er door een aantal 
zorgverleners in het gebouw nog steeds geklaagd wordt over een te hoge temperatuur in 
hun werk- c.q. behandelruimte zijn met warmtecamera’s foto’s gemaakt van de betrokken 
ruimtes. Het bleek dat in sommige werkruimtes het buizenstelsel in de vloer niet adequaat 
functioneert. Voor dit probleem is nog geen concrete oplossing gevonden. 
- de bewegwijzering in het gebouw is opnieuw aangepast; enerzijds omdat er nieuwe 
disciplines in huis kwamen, anderzijds omdat disciplines binnen het gebouw verhuisden;  
- gesprekken zijn gevoerd met onder andere de vertegenwoordigers van de Vereniging van 
Eigenaren. Drie zaken waarover afspraken zijn gemaakt betreffen de vernieuwing van het 
tapijt bij de hoofdingang, de parkeerproblemen achter het gezondheidscentrum en het 
verwijderen van vuilnis in gemeenschappelijke ruimtes. 
- gesprekken met de firma V-tel, die in 2011 werden opgestart om technische mogelijkheden 
te bekijken om de bereikbaarheid van alle interne disciplines te vergroten, hebben geleid tot 
de aanleg van ‘cloud‘ telefonie. Eind 2014 is de laatste fase van het daarvoor geschreven 
Plan van Aanpak gerealiseerd. Vanaf dat moment werd er gebruik gemaakt van 1 
gezamenlijk telefonieplatform, onafhankelijk van de locatie van de betrokken zorgverlener.  
Een training voor alle gebruikers van het systeem vormde het laatste traject van de 
implementatiefase.  
Tijdens de evaluatie halverwege het werkjaar bleek dat een aantal problemen nog niet is 
opgelost. Om deze laatste kwesties op te lossen en zaken rond de telefonische 
bereikbaarheid van het Gezondheidscentrum verder te stroomlijnen werd er een afspraak 
gemaakt voor een verdere training voor alle doktersassistentes in juni van dat jaar. 
-  in juni werd een BHV training op locatie gehouden gekoppeld aan een 
ontruimingsoefening. Dit jaar sloten ook de medewerkers van Dr. Hemels Apotheken weer 
aan. Vanzelfsprekend werd op basis van de ervaringen tijdens de ontruimingsoefening 
opnieuw kritisch gekeken naar het calamiteitenplan, dat - waar nodig - werd bijgesteld. 
- Deelnemers van de BHV training konden dit jaar voor het eerst de training online 
voorbereiden door middel van de e-learning module. Na de 
daadwerkelijke training bleken alle 7 deelnemers met prima 
cijfers geslaagd te zijn.  
- In de zomervakantie van 2015 werd een expositie van 
schilderijen en kunstwerken gestart in het Gezondheidscentrum. 
Vooral de 3 beschilderde deuren van Mireille Moya Calle in het 
atrium trokken veel belangstelling.  
De Stichting Samenwerking is Ineke van Geemen bijzonder 
erkentelijk voor het feit dat haar kunstwerken voordien een jaar 
lang ons Gezondheidscentrum sierden.  
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- voor de plaatsing van een verlichte zuil op de parkeerplaats bij de hoofdingang, waarop de 
namen en logo’s van de zorg verlenende instanties in het 
Gezondheidscentrum Didam vermeld kunnen worden, werd 
vergunning aangevraagd en verkregen. De daadwerkelijke 
plaatsing vond plaats in het najaar van 2015.  
 
- in de scholingsruimte op de 1e etage werd een intercom 
installatie aangelegd. Het is nu mogelijk voor bezoekers ’s 
avonds aan te bellen en vervolgens toegang te krijgen tot de 
vergaderruimte. 
- in oktober is een Sound Absorbing system aangelegd op de 
begane grond (in de wachtruimten en bij de receptie in het 
atrium). Hiermee werden klachten van cliënten met betrekking 
tot de privacy van gesprekken die zij voerden bij de balie van 
onder meer de doktersassistentes, verholpen. Met deze aanleg 

is de laatste fase gerealiseerd uit het verbeterplan dat werd opgesteld na het klant 
ervaringsonderzoek dat door ARGO, een afdeling van de universiteit Groningen, werd 
opgesteld. 
- voorbereidingen werden getroffen voor het plaatsen van  informatieschermen voor de 
huisartsenpraktijken in het atrium en in wachtkamer 1 op de eerste etage. Deze schermen 
zullen begin 2016 geplaatst worden. Het benodigde software pakker werd aangekocht en  
een datum werd vastgezet voor de training van alle betrokken doktersassistentes. Deze 
training zal begin 2016 plaatsvinden. In wachtkamer 1 kunnen bezoekers na de 
implementatie onder andere informatie lezen over de verschillende praktijken van 
zorgverleners in het Gezondheidscentrum Didam. Daarnaast is het ook mogelijk om het 
landelijke nieuws te volgen of het weerbericht te lezen.  
Via een tickertape kunnen onder in het beeld spoedmededelingen bekend worden gemaakt.   
- in september is de server van de Stichting vervangen; de server werd in oktober 2008 
geplaatst en was dringend toe aan vervanging; de aanleg van de nieuwe server maakte het 
mogelijk om het telefonie en data verkeer intern los te koppelen van elkaar 
- Gedurende het jaar zijn gesprekken gevoerd met ICT leveranciers om een WIFI-netwerk in 
het Gezondheidscentrum aan te leggen. Zowel zorgverleners als bezoekers gaven aan prijs 
te stellen op dergelijk netwerk. In eerste instantie leek dit een kostbare aangelegenheid te 
worden vanwege de constructie van het gebouw en de gebruikte bouwmaterialen. Met alle 
betrokken organisatie werd er een Plan van Aanpak opgesteld om naast een beheerd 
netwerk, gefaseerd, een WIFI netwerk te realiseren. Conform dit plan van aanpak werden de 
werkzaamheden uitgevoerd en werd het plan gerealiseerd in september 2015. 
 
 
4.9 FINANCIEN 
 
Het Gezondheidscentrum Didam maakt gebruik van verschillende financieringsstromen. De 
Stichting Samenwerking vergaart haar inkomsten middels de GEZ-financiering 
De Stichting Exploitatie verkrijgt haar inkomsten door middel van huurinkomsten. Daarnaast 
worden facilitaire lasten en schoonmaakkosten verrekend door middel van een 
kwartaalfacturering, die gebaseerd is op het aantal vierkante meters dat door een praktijk 
wordt gehuurd binnen het Gezondheidscentrum. Vanzelfsprekend brengt de Stichting 
Exploitatie elk kwartaal de door de afzonderlijke disciplines gemaakte onkosten voor 
telefonie, fax, drukwerk en fotokopiëren in rekening, inclusief 21% BTW. 
Met het accountantskantoor Avivios in Arnhem zijn in de loop van 2015 verdere afspraken, 
zodat nu de financiële situatie van beide stichtingen maandelijks gemonitord kan worden. De 
volledige salarisadministratie staat eveneens online, zodat zowel de werkgever als de 
werknemer op elk gewenst moment de gegevens kunnen inzien. In 2015 is gebleken dat dit 
systeem naar tevredenheid functioneert. 
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In 2015 werden de GEZ gelden gedeclareerd via VIP-Calculus. Voor het afletteren d.w.z. het 
controleren van betalingen, is er een handleiding gemaakt zodat per kwartaal duidelijk is 
welke gedeclareerde gelden nog niet zijn binnen gekomen. In het laatste kwartaal van 2015 
zijn – met wisselend succes - herdeclaraties over de jaren 2012 en 2013 nogmaals 
ingediend bij een aantal zorgverzekeraars.  
 
4.10 INFORMATIEBALIE 
 
De informatiebalie is 36 uur per week bemenst en vormt dus een volwaardig aanspreekpunt 
voor patiënten en cliënten. De twee parttime receptionistes beschikken over een handboek 
met informatie over de beschikbaarheid van de interne zorgverleners. De dames beheren de 
digitale agenda van de directie en van een aantal zelfstandig werkende zorgverleners in het 
Gezondheidscentrum. 
Zij zijn de vraagbaak/het centrale aanspreekpunt met betrekking tot de dagelijkse 
werkzaamheden van de interne disciplines. Verder verrichten zij administratieve 
taken voor een aantal disciplines en voor de directie. In 2015 is er een invalkracht 
aangetrokken om de receptionistes tijdens vakantiedagen te vervangen. 
 
  



 
J A A R V E R S L A G  2 0 1 5  

 

Pagina 30 

5. ZORGAANBOD 
 
Ook in het jaar 2015 beschikte Gezondheidscentrum Didam over een zeer uitgebreid en 
divers aanbod van eerstelijnszorgverlening. (Zie 5.1. en 5.2) In het Gezondheidscentrum zelf 
zijn ruim 25 verschillende disciplines gevestigd. Ook de twee externe huisartsenpraktijken in 
Didam zijn aangesloten bij dit GEZ centrum. Het unieke van Gezondheidscentrum Didam is 
dat vrijwel alle eerstelijnszorgdisciplines in het gebouw vertegenwoordigd zijn. 
De zorgverleners kennen elkaar, zijn gevestigd onder één dak en zijn gefocust op de 
zorgvraag van de patiënt. Door de centrale ligging van het Gezondheidscentrum en het 
brede aanbod van disciplines kan er servicegericht worden gewerkt. De patiënt of cliënt kan 
voor al zijn/haar zorgvragen op één plek terecht. 
 
In de loop van 2015 werd het aanbod van zorgverleners verder uitgebreid met de volgende 
zorgverleners en/of eerstelijnsorganisaties: 

- Sociaal team 
- Siza 
- Slingeland Ziekenhuis (bloedafname) 

In de onderstaande lijst staan de zelfstandig gevestigde praktijkhouders op alfabetische 
volgorde en zijn alle eerstelijns organisaties vermeld, verdeeld over de verschillende 
disciplines en specialisaties. 
 
5.1 ZELFSTANDIG GEVESTIGDE PRAKTIJKHOUDERS 
 
Apotheek 
Belife/Fysergo 
Cesar Oefentherapie 
COPD verpleegkundige 
Diabetesverpleegkunde 
Diëtetiek (inclusief Equilli) 
Ergotherapie 
Fysiotherapie 
Geriatrische fysiotherapie 
Oedeemfysiotherapie 
Kinderfysiotherapie 
Manueel therapie 
Bekkenfysiotherapie 
Bedrijfsfysiotherapie 
Sportfysiotherapie 
Longfysiotherapie 
Oncologiefysiotherapie 
Dry needling 
Huid- en Oedeemtherapie 
Huisartsenzorg 
(De huisartsengroep –HAGRO- bestaat uit 7 huisartsen in het totaal.  
Twee praktijken (4 huisartsen) zijn gevestigd in het Gezondheidscentrum; twee praktijken  
(3 huisartsen) zijn gevestigd buiten het Gezondheidscentrum. Voor de huisartsengroep zijn 
een diabetesverpleegkundige, en twee POH-S werkzaam in het Gezondheidscentrum  i.v.m. 
het COPD en CVRM spreekuur. Daarnaast is bij een externe praktijk een POH-O werkzaam, 
buiten de ondersteuning van twee POH’s GGZ die op parttime basis werkzaam zijn voor de 
alle Didamse huisartspraktijken.) 
Logopedie 
Leefstijl coach 
Medisch pedicure 
Orthopedisch Schoenmaker 
Podotherapie 
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Psychologie 
GZ psychologie 
Kinder-& jeugdpsycholoog/ orthopedagoog 
Tandartsenzorg 
Vaccinatiecentrum 
Verloskunde 
WMO keuringsarts 
 
5.2 EERSTELIJNS ORGANISATIES 
 
Belife (Fysergo), medisch specialistische revalidatiezorg en re-integratieprogramma’s 
Bloedafname diabetes (SHO) 
Bloedafname Rijnstate 
Bloedafname Slingeland ziekenhuis 
Consultatiebureau (Yunio) 
Fundusonderzoek (SHO) 
Geheugenspreekuur (GGNet) 
Hulpmiddelen uitleen (Thuiszorg Vitaal) 
Sociaal Psychiatrische Verpleegkundigen (GGNet) 
Jeugdgezondheidszorg (Sensire) 
Jeugdverpleegkunde 
Samenwerking Oogkliniek Ziekenhuis Slingeland 
Sociaal Raadslieden (Sensire) 
Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (STMG) 
Sociaal Team Gemeente Montferland 
Verpleegkunde (STMG) 
Wijkverpleegkunde (STMG) 
Trombosedienst (Rijnstate) 
Zorgnetwerk Montferland 
 
5.3 MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING 
 
5.3.1 BENCHMARK 
 
De apotheek en de huisartsen hebben in 2015 intensief gewerkt aan de optimalisatie van het 
medicijngebruik door 70 plussers. De IGZ stelt dat 20% van de ouderen jaarlijks een 
potentieel schadelijk voorschrift krijgt en dat jaarlijks honderden mensen onnodig overlijden 
door het gebruik van medicatie die schadelijk voor hun is. 
In de 70+ dialoog zijn alle in de rapporten en media genoemde criteria verwerkt  
tot één overzichtelijk protocol. Aan de hand van dit protocol is de therapie van 255 patiënten 
geëvalueerd en zijn voorstellen tot verbetering gedaan. Bij 61% van deze groep patiënten is 
de therapie geoptimaliseerd, waardoor deze veiliger, verantwoorder, doelmatiger en 
preventiever geworden. 
 
Mede dankzij het goed lopende FTO (niveau 4) zijn uitstekende resultaten behaald en zijn 
stappen besproken om minder gewenste scores gunstig te kunnen beïnvloeden. 
 
5.4. ZORGPROGRAMMA’S 
 
5.4.1 Het Diabetes Beweegprogramma wordt na afloop van elke traject geëvalueerd. Het 
zorgprogramma wordt vervolgens bijgesteld op basis van de gegevens van de verschillende 
disciplines die aan dit multidisciplinaire zorgprogramma meewerken. De deelnemers vullen 
na afloop van het programma een klantervaring enquête in.  
Vooral tijdens de zomermaanden blijken de deelnemers aan het beweegprogramma minder 
therapietrouw te zijn.  
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In mei 2015 werd geconstateerd dat er 11 deelnemers waren aan het programma in de 
daaraan voorafgaande maanden. 
Uit de evaluatie bleek dat een aantal deelnemers aangeven dat hun suikerwaarden stabieler 
zijn en dat ze minder last hebben van fluctuaties. Van de 11 deelnemers ging ruim de helft na 
het beweegprogramma door met een fitness programma. 
 
5.4.2 In het multidisciplinair zorgprogramma COPD zijn de volgende onderdelen opgenomen, 
nl. preventie, diagnostiek, behandeling en revalidatie. De generieke module, Stoppen met 
Roken, vormt een vast onderdeel van het zorgprogramma dat patiënten wordt aangeboden. 
In Didam zijn momenteel zo’n 400 patiënten in behandeling voor COPD.  
De vraag of het wenselijk en zinvol is dit zorgprogramma op identieke wijze uit te rollen voor 
alle Didamse huisartspraktijken is opnieuw besproken. Een besluit hierover is echter nog niet 
genomen. 
 
5.4.3 Het zorgprogramma Depressie, dat als pilot loopt bij een van de huisartsenpraktijken, 
heeft tot doelstelling het optimaliseren van de integrale aanpak van mensen vanaf 16 jaar 
met een lichte, matige en ernstige recidiverende depressie in Didam en omstreken, waarbij 
specifiek aandacht wordt besteed aan preventie, behandeling, farmacotherapie, 
zelfmanagement en terugvalpreventie. 
Daarnaast willen de zorgverleners het fenomeen depressie onder de aandacht brengen bij 
de inwoners van Didam en hen informeren over de mogelijkheden van behandeling.  
Vandaar dat er een patiënten folder is ontwikkeld voor het zorgprogramma Depressie, waarin 
niet alleen informatie over de inhoud van het zorgprogramma wordt verstrekt, maar waarin 
ook duidelijk wordt aangegeven wat de patiënt zelf kan ondernemen. 
In 2015 zijn mogelijkheden onderzocht voor het digitaal invullen van de DKL4 door de 
patiënt, zodat de POH GGZ in het bezit is van de score voordat het volgende consult 
plaatsvindt. Een efficiëntere en dus tijdbesparende mogelijkheid waarbij de registratie 
tegelijkertijd digitaal plaatsvindt. 
Naar verwachting is begin 2016 duidelijk of dit een wenselijke ontwikkeling is. 
 
5.4.4 Het zorgprogramma Urine-incontinentie is onder voorzitterschap van M. Geurtsen, 
(fysiotherapeute),  Dr. S. Cornelissen (huisarts), H. Klein-Hemmink (STMG), C. van 
Nieuwamerongen (Cesartherapeute), J. Hermsen (apotheker) in de loop van 2014 
ontwikkeld. In het zorgformat zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot de 
verwijsprocedures en de registratie van gegevens. Het doel van het zorgprogramma is het 
verhogen van de kwaliteit van de zorg door preventie en vroegtijdige signalering van urine-
incontinentie en mogelijke complicaties en behandeling daarvan. In 2015 is een 
verloskundige toegevoegd aan de werkgroep. Verder is de folder  ‘Ongewild Urineverlies’ 
ontwikkeld, waarin patiënten worden voorgelicht en geadviseerd. 
 
5.4.5  Kinderteam – Zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen 
In de loop van de afgelopen jaren heeft de multidisciplinaire samenwerking tussen de 
logopedistes, kinderfysiotherapeut, psycholoog en orthopedagoog er voor gezorgd dat er 
een team ontstond met expertise op het gebied van het diagnosticeren van kinderen met 
motorische stoornissen, spraak- en taalstoornissen en psychosociale stoornissen of een 
combinatie daarvan. Het team heeft ervaring met het opstellen van een multidisciplinair 
behandelplan dat de hulpvraag als uitgangspunt kiest.  
Al in 2013 besloot het Kinderteam hun uitgebreide ervaringen op dit terrein te benutten voor 
een zorgprogramma getiteld Ontwikkelingsstoornissen.  
In 2015 zijn gesprekken gevoerd met de afdeling podotherapie, die in voorkomende gevallen 
betrokken zal worden bij de diagnostisering en het opstellen van een behandelplan.  
Het voorlopige format van het zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen was eind 2014 
gereed en tijdens de thema avond van 14 oktober werden de zorgverleners in het 
gezondheidscentrum op de hoogte gebracht van de inhoud van dit zorgprogramma. 
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Tijdens het Sociaal Café – georganiseerd in de Gemeente Montferland door Caransscoop – 
in februari 2015 werd het zorgprogramma aan lokale zorgorganisaties gepresenteerd. 
Daarnaast is er een patiënten informatiefolder uitgebracht en werd er intern een 
multidisciplinair verwijs- en registratieformulier ontwikkeld.  
 
5.4.6 De Generieke Module ‘Stoppen met Roken’ 
In de loop van de afgelopen jaren is binnen alle huisartspraktijken de rookstatus van 
patiënten vastgelegd; patiënten die roken hebben een stopadvies gekregen en hen is hulp 
aangeboden om met roken te stoppen. 
Didam kende in 2015 4335 rokers (gegevens nationale drug monitor 2013/2014). En in de 
eerste helft van 2015 waren 35 patiënten op basis van deze module onder behandeling bij 
de 4 Didamse huisartsenpraktijken. 
In mei 2015 werd de module opnieuw geëvalueerd en, daar waar nodig, bijgewerkt.  
In september 2015 werd er een scholing georganiseerd voor de leden van de werkgroep. De 
betrokken doktersassistentes, praktijkondersteuners en de leden van de werkgroep werden 
uitgenodigd voor een lunch, waarna 2 presentaties vanuit Rijnstate en het Slingeland 
Ziekenhuis volgden over de aanpak met betrekking tot het Stoppen met Roken programma 
in beide ziekenhuizen. 
 
5.4.7 In het kader van Wondzorg werden werkzaamheden als voorheen gecontinueerd. 
In de werkgroep werd afgesproken de wondkaart in 2015 in samenwerking met de apotheek, 
de 2e lijn (ziekenhuis Slingeland en Rijnstate) te herzien. Contact daartoe werd gelegd met 
de 2 lijn. Naar verwachting zal de werkgroep begin 2016 een in overleg met de betrokken 
praktijken een Plan van Aanpak opstellen om de wondkaart te herzien en een nieuwe 
training te organiseren voor alle doktersassistentes. 
Verder werd er melding gemaakt van een duidelijke toename van diabetische wonden 
waarvoor de huidige wondkaart geen toereikende informatie biedt. Vanzelfsprekend wordt bij 
de herziening extra aandacht aan dit laatste feit besteed. 
 
5.4.8 Het zorgprogramma Kinderen met Overgewicht is geïmplementeerd en naar 
aanleiding van de eerste bevindingen is het format bijgesteld qua prestaties. Een wijziging in 
de levensstijl van de betrokken patiënt te bewerkstelligen, vereist een langer coaching- en 
begeleidingstraject dan in eerste instantie werd voorzien door de betrokken disciplines.  
Het zorgprogramma zelf maakt deel uit van de keten rond Preventie Overgewicht in de 
Gemeente Montferland. In het Gezondheidscentrum Didam zijn de kinderfysiotherapeut, de 
diëtist, medewerkers van het Sociaal Team en een medewerkster van de GGD bij de 
uitvoering van dit zorgprogramma betrokken.  
 
Vanuit de werkgroep is in 2015 contact gelegd met dokter Zetten, kinderarts ziekenhuis 
Rijnstate. Ook de 2e lijn kent een soortgelijk zorgprogramma. In 2016 zal eveneens contact 
gelegd worden met het de kinderarts in het Slingeland Ziekenhuis om te komen tot een vorm 
van samenwerking. 
Aan het einde van 2015 is duidelijk geworden dat de preferente zorgverzekeraar het 
zorgprogramma in 2017 niet zal inkopen. Reden hiervoor is enerzijds het kleine volume dat 
gedraaid wordt en anderzijds valt Jeugdzorg met ingang van dit werkjaar onder de 
verantwoordelijkheid van de Gemeente Montferland. Vandaar dat contact gelegd is met de 
Gemeente in verband met de financiering van dit zorgprogramma. 
 
5.4.9 Een zorgprogramma voor Osteoporose en Fractuurpreventie is in 2014 ontwikkeld.  
Buiten het zorgprogramma zelf hebben de leden van de werkgroep in kaart gebracht welke 
behandelingen er mogelijk zijn en is er een patiënt informatiefolder ontwikkeld getiteld  
‘Botbreuken voorkomen’ .  
Buiten het zorgprogramma biedt Fysiotherapie-Didam ook twee cursussen aan: ‘ Vallen 
voorkomen’  en het  Beweegprogramma osteoporose’. In 2015 werd er geen val 
preventieavond gehouden.  
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5.4.10 Het Geriatrienetwerk Didam bestaat uit een stuurgroep (managers plus een adviseur 
van Caransscoop), een werkgroep met vertegenwoordigers uit de sectoren zorg, welzijn en 
wonen en een klankbordgroep (inwoners Didam).  
Een werkjaar wordt in een gezamenlijke bijeenkomst geopend en afzonderlijk vergaderen de 
groepen gemiddeld eenmaal per kwartaal. 
 
ACTIVITEITEN GERIATRIENETWERK DIDAM 
 
ZORGVERLENERSCONFERENTIE 2015 
 
Op 27 februari werd het werkjaar van het Geriatrienetwerk 
opgestart met een zorgverlenersconferentie onder het thema; 
 ‘Sociaal Isolement Ouderen: Mantelzorg - de Oplossing?  

Voor de bespreking van 
dit thema waren meerdere 
sprekers uitgenodigd, die 
elk vanuit hun eigen werkveld en expertise hun visie op 
dit onderwerp bespraken.  
Prof. Dr. Guus Schrijvers sprak over het sociale 
isolement bij ouderen, waarbij hij een cijfermatige 
onderbouwing presenteerde voor de Gemeente 
Montferland.  
 
Daarna luisterden de zorgverleners naar de presentatie 

van Andre Hermsen, innovatiemanager bij Sensire. Hij gaf een duidelijk beeld van digitale 
zorgvernieuwing waarmee men effectief kan inspelen op de zorgvraag van ouderen. Zijn 
presentatie werd gevolgd door de uitleg van twee medewerkers van Welcom, die met de 
aanwezigen de mogelijkheden en grenzen bespraken van mantelzorg.  
De bijeenkomst, die deze keer gehouden werd in de voormalige kapel van het 
Albertusgebouw, werd afgesloten met een presentatie van A. Teunissen, lid van het CDA van 
de Montferlandse Gemeenteraad. 
Op basis van de gegevens die de aanwezigen op de evaluatieformulier invulden, kan 
geconcludeerd worden dat de zorgverleners de bijeenkomst als inspirerend werd ervaren. 
Mede door de griepgolf was de opkomst – in vergelijking met voorafgaande jaren – helaas 
relatief beperkt. 
 
Buiten het organiseren van een dergelijke zorgverlenersconferentie houdt het Geriatriewerk 
Didam zich bezig met het bespreken van structurele problemen die zich voordoen in het 
kader van Ouderenzorg. Veelal betreft het de complexe zorg aan kwetsbare ouderen, waarbij 
meerdere zorgverleners betrokken zijn. 
Als deze zorgverleners onderling niet op de hoogte is van elkaars betrokkenheid en 
werkwijze kan dit leiden tot een minder effectieve behandeling. Nu thuiszorgorganisaties in 
toenemende mate met een elektronisch patiënten dossier werken, is er thuis bij de patiënt 
vaak geen overzicht voorhanden van de zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg.  
Het geriatrienetwerk Didam heeft daarom in 2015 een patiënten informatie map (PIM) 
ontwikkeld, die middels een pilot bij enkele kwetsbare ouderen is uitgetest in Didam.  
Digitale ontwikkelingen gaan echter snel en papieren dossiers lijken geen 
toekomstbestendige oplossing te bieden.  
Vandaar dat in oktober 2015 contact werd gelegd met twee organisaties die een nieuw 
digitaal communicatiemiddel op de markt hebben gebracht, waarmee zorgverleners en 
patiënt eenvoudig met elkaar kunnen communiceren. Beide organisaties werden in 
november 2015 uitgenodigd om een presentatie te geven.  
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In februari 2016 zullen de mogelijkheden van OZOverbindzorg en EGPO toegelicht worden 
tijdens een volgende zorgverlenersconferentie, zodat er een gefundeerde keuze gemaakt 
kan worden.  
 
Al in 2012 is de sociale kaart ouderenzorg voor hulp- en zorgverleners in Didam ontwikkeld. 
Deze sociale kaart bevat gegevens van een verscheidenheid aan organisaties en 
zorgverleners die hun diensten verlenen op het gebied van de ouderenzorg.  
De focus voor de informatievoorziening ligt op drie domeinen, nl. zorg, welzijn en wonen.  
De sociale kaart kan alleen ingezien worden door professionals die een toegangscode 
hebben voor het beveiligde intranet dat gelinkt is aan de website van het 
Gezondheidscentrum.  
In 2015 is de lokale sociale kaart voor ouderzorg in Didam elk kwartaal geüpdatet.  
 
De werkgroep heeft zich verder in 2015 bezig gehouden met het opzetten van een concept 
format voor een individueel zorgbehandelplan. De werkgroep vindt het van belang dat er 
voor de oudere en zijn/haar mantelzorger één aanspreekpunt komt en een behandelplan. 
 
5.5 ZORGACTIVITEITEN 
 
5.5.1 Diabetes informatieavond 
 
Het is inmiddels een traditie geworden om eenmaal per jaar voor diabeten een 
informatiemiddag of –avond te organiseren. De aanwezigen laten ons via het evaluatie 
formulier weten welk onderwerp zij graag bespreken op een volgende bijeenkomst, die 
telkens plaatsvindt in de week voor de Didamse kermis in het najaar 
Dit jaar werd er echter geen informatieavond georganiseerd.  
 

5.5.2 Monodisciplinaire Module 
 
De monodisciplinaire module “Travel Clinic” is voortgezet in 2015. Op de website van het 
Gezondheidscentrum vinden cliënten relevante informatie. Daarnaast worden patiënten op 
het bestaan van de travel clinic geattendeerd op het LED scherm in het atrium. 
Geïnteresseerden kunnen zich via de website melden met hun vragen en, indien gewenst, 
kunnen zij ook een afspraak maken.  
Op basis van de intakegegevens wordt er door de reizigersgeneeskundige een 
voorlichtingsplan en, zo nodig, een vaccinatie- en malariaschema opgesteld. Behalve het 
opstellen van een vaccinatieschema worden de potentiele reizigers vanzelfsprekend 
uitgebreid voorgelicht. 
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6. SERVICEBELEID 
 
Het proces waarin het belverkeer van alle disciplines is overgezet in de cloud, is in december 
2014 afgerond. Daarnaast wordt er volgens de wettelijke eisen gebruik gemaakt van een 
spoedlijn. 
Inmiddels maken ook alle huisartspraktijken nu gebruik van een keuzemenu.   
Niet alleen de huisartspraktijken in het Gezondheidscentrum, maar ook de externe 
huisartsenpraktijken zijn in het project meegenomen.   
Het aantal informatiefolders met betrekking tot diensten die door interne zorgverleners wordt 
geboden is in de loop van dit werkjaar uitgebreid, zodat ook bezoekers van het 
gezondheidscentrum die niet beschikken over een computer, zich op de hoogte kunnen 
stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het feit dat men gebruik kan maken van het WIFI-netwerk in de wachtkamers wordt door 
patiënten op prijs gesteld. 
 
6.1 BEREIKBAARHEID EN BESCHIKBAARHEID 
 
Het Gezondheidscentrum Didam is op werkdagen open van 8.00 tot 17.00 uur en het 
algemene nummer is telefonisch bereikbaar tot 16.30u. De praktijken zijn bereikbaar tot 
17.00u. Voor spoedgevallen hebben de huisartspraktijken een aparte keuzemogelijkheid 
binnen het keuzemenu. Voor de huisartsen, de thuiszorg en de verloskundige geldt 
daarnaast een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. Huisartsen nemen in dit kader deel aan de 
regionale huisartsenpost. 
De thuiszorgorganisaties regelen zelf de SOS telefonische hulpdienst. 
De verloskundigen hebben met een aantal collega’s een eigen waarneem- en dienstregeling.  
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Via de informatiebalie kunnen patiënten afspraken maken met zorgverleners die niet fulltime 
in het Gezondheidscentrum aanwezig zijn. De receptionistes nemen boodschappen aan en 
mailen, indien gewenst, het verzoek van patiënten door aan de betreffende hulpverlener, 
zodat het contact tussen patiënt en zorgverlener zo snel mogelijk wordt gelegd. 
De telefoonnummers van Gezondheidscentrum Didam staan duidelijk vermeld - per 
discipline inclusief de namen van de professionals - in De Telefoongids, de Gouden Gids, de 
Gemeentegids van Montferland en uiteraard ook op de website van Gezondheidscentrum 
Didam. Daarnaast staat op de website algemene informatie voor patiënten over de 
zorgprogramma’s die het Gezondheidscentrum Didam in de afgelopen jaren heeft 
ontwikkeld. De informatie op de website wordt maandelijks gecontroleerd en indien nodig, 
door de receptionistes bijgewerkt. 
Zorgverleners die betrokken zijn bij ouderenzorg in Didam en omstreken zijn in het bezit van 
een inlogcode waarmee zij kunnen inloggen op de website onder ‘Geriatrienetwerk’ . Op 
deze manier blijven zij geïnformeerd over de activiteiten/ vorderingen binnen het 
Geriatrienetwerk en de afspraken die organisaties met betrekking tot deze zorg lokaal  
maken.  
 
6.2 ONTVANGST VAN CLIENTEN/PATIENTEN 
 

Patiënten of cliënten wenden zich 
vaak tot de receptionistes van de 
informatiebalie. Zij ontvangen de 
bezoekers en verwijzen hen 
vervolgens naar de betreffende 
zorgverlener.  
Bij de informatiebalie kan de 
receptioniste de cliënt eveneens op 
de hoogte brengen van de 
afwezigheid van een zorgverlener 
en de tijden waarop deze wel 
aanwezig c.q. bereikbaar is.  
Tussen de receptionistes en de 
zorgverleners zijn afspraken 
gemaakt over de wijze waarop 
vragen van bezoekers worden 
afgewikkeld. Deze afspraken zijn 
vastgelegd in een handboek voor 
de receptie.  
 

Verder maken de receptionistes gebruik van een digitale agenda.  
De receptionistes wikkelen ook de uitleen af van kleine hulpmiddelen, zoals krukken, 
bedpannen en eventueel zelfs van rolstoelen.  
In het atrium bij de koffietafel en in wachtkamer 1 kunnen patiënten kennis nemen van 
informatie over vernieuwingen in het zorgaanbod, of over de samenwerking in projecten met 
de gemeente Montferland. De programmering van deze informatieschermen in het atrium en 
in wachtkamer 1 verloopt eveneens via de informatiebalie. 
Vanzelfsprekend speelt de informatiebalie ook een centrale rol in geval van calamiteiten. Een 
en ander is vastgelegd in het calamiteitenplan dat jaarlijks, na de BHV-training, wordt 
geüpdatet door de receptie. 
 
6.3 INFORMATIEVERSTREKKING 
 
Het verstrekken van de juiste informatie is niet altijd een eenvoudige aangelegenheid.  
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Bij het geven van informatie laat het Gezondheidscentrum Didam zich leiden door de vragen 
van cliënten, die door de receptionistes aan de informatiebalie genoteerd worden. Uit deze 
vragen blijkt welke informatie patiënten wensen en/of nodig hebben.  
 
Daarnaast vormt de inbreng van het cliëntenpanel en de klankbordgroep van het 
Geriatrienetwerk Didam in deze eveneens een bron van inspiratie. Suggesties en 
aanbevelingen worden intern besproken en, waar mogelijk, doorgevoerd in bewegwijzering, 
in de informatiefolders en op de website.  
Kortom, Gezondheidscentrum Didam levert vraaggerichte zorginformatie.  
 
Naast mondelinge informatie zijn er patiëntfolders beschikbaar en kan men verdere 
gegevens vinden op de website van het Gezondheidscentrum die in 2015 regelmatig is 
bijgewerkt, zodat actuele informatie steeds voorhanden is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.4 KLACHTENREGELENING 
 
De disciplines binnen het Gezondheidscentrum zijn aangesloten bij een vakgroep en maken 
gebruik van de klachtenregeling van hun eigen beroepsgroep. 
Voor het Gezondheidscentrum zelf ligt dit anders. De directeur is, in eerste instantie, 
verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen en het afwikkelen van een klacht.  
Daartoe zijn standaardformulieren ontworpen – in overleg met Zorgbelang Gelderland - die 
de cliënt bij de informatiebalie in het atrium kan verkrijgen. Tevens bestaat de mogelijkheid 
om via de website van het Gezondheidscentrum een klacht in te dienen, aangezien de twee 
formulieren, waar het om gaat, ook online beschikbaar zijn. 
 
Een standaardformulier biedt mogelijkheden om een klacht met betrekking tot de 
voorzieningen in het gebouw kenbaar te maken; het tweede formulier kan gebruikt worden 
om een zorginhoudelijke klacht in te dienen. De cliënt kan zijn klacht op deze formulieren 
beschrijven en daarnaast kan er een voorkeur aangegeven worden met betrekking tot de 
wijze waarop men wenst de klacht af te wikkelen. 
Hoewel de drempel om een klacht in te dienen laag is, werden er in 2015 weinig klachten 
ingediend. Een van de weinige klachten die binnen kwam, had betrekking op de bejegening 
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door een van de medewerkers van een HA praktijk; een andere klacht had betrekking op het 
verwijderen van afval en de schoonmaak van het consultatiebureau.  
In alle gevallen werd met betrokkenen partijen een gesprek aangegaan en is er een 
adequate oplossing gevonden.  
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7. KWALITEITSBELEID 
 
7.1 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PER DISCIPLINE 
 
De verschillende zorgverleners in het Gezondheidscentrum Didam voldoen aan de 
kwaliteitscriteria van hun eigen beroepsgroep. In de bijlage van dit jaarverslag staan achter 
de namen van alle zorgverleners hun kwaliteitsregistratienummers (BIG).  
Leden van de interne disciplines hebben de verscheidene opleidingen of nascholingen 
gevolgd, die wettelijk verplicht zijn of die in 2015 door hun vakorganisatie werden 
geadviseerd. De directeur startte in september 2015 met een Masterclass Kwaliteit en 
Financiën en met een Masterclass Substitutie 1e lijn. 
Verder hebben sommige maatschappen meegedaan aan kwaliteitsonderzoeken die  
vanuit hun beroepsgroep werden opgelegd c.q. geadviseerd.  
 
7.2 MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING 
 
De zorgprogramma’s die opgenomen zijn in het zorgaanbodplan van 2015 vergen een 
hechte interdisciplinaire samenwerking en een continue bezien van het beroepsmatig 
handelen van de verschillende disciplines. 
De interne evaluatie van het zorgaanbod vindt voortdurend plaats aan de hand van de 
prestatie-indicatoren die in de zorgprogramma’s zijn opgenomen.  
In de maanden april en oktober werden de hiervoor geregistreerde gegevens aangeleverd bij 
de preferente zorgverzekeraar. Met ingang van 2015 worden resultaten van de 
zorgprogramma’s gemeld echter bij InEen. (Zie legenda)  
Vanwege het langdurig ziekteverlof van zowel de directeur als de beleidsmedewerker werden 
deze uitkomsten in 2015 echter niet tijdig aangeleverd.  
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8. SOCIAAL JAARVERSLAG 
 
8.1 ARBO–BELEID 
 
In het kader van de huidige Arbo wetgeving draagt de werkgever zorg voor de veiligheid, 
gezondheid en het welzijn van de werknemers. De Stichting Gezondheidscentrum Didam, 
die momenteel 7 werknemers telt, leeft deze wetgeving na.  
 
8.2 ZIEKTEVERZUIM 2015 
 
In dit jaar waren twee werknemers van de bovengenoemde Stichting langdurig met 
ziekteverlof. Door een ongeval in oktober 2014 was de directeur ruim 6 maanden volledig 
uitgeschakeld. In de tweede helft van 2015 werd gestart aan het re-integratie traject, dat eind 
december succesvol werd afgesloten.  
Daarnaast meldde de beleidsmedewerkster, die in september 2014 haar activiteiten in het 
Gezondheidscentrum startte, zich ziek. Ook voor de beleidsmedewerkster werd een Plan 
van Aanpak geschreven om haar re-integratie te bevorderen.  
Per 1 september 2015 liep het arbeidscontract van de beleidsmedewerker af en besloot het 
bestuur haar contract niet te verlengen.  
Beide ziekmeldingen hadden verstrekkende gevolgen voor de organisatie. (Zie Inleiding) 
 
8.3 FUNCTIONERINGSGESPREKKEN 
 
In 2015 zijn er een aantal functioneringsgesprekken door de disciplinevertegenwoordigers 
gevoerd. De directeur heeft eind 2015, volgens afspraak, functioneringsgesprekken gevoerd 
met de medewerkers in loondienst van de Stichting Samenwerking en Exploitatie.  
Een centraal thema in het gesprek vormde het bevorderen van een goed en doelmatig 
functioneren van de medewerker en, waar mogelijk, het verbeteren van de kwaliteit van het 
werk. In het functioneringsgesprek werd eveneens aandacht besteed aan een mogelijke 
verdere ontplooiing van de werknemer.  
Van alle gevoerde functioneringsgesprekken werden verslagen gemaakt, die vervolgens 
gearchiveerd zijn in het betreffende personeelsdossier.  Vanzelfsprekend zijn, daar waar 
nodig, verdere acties ondernomen zodat afspraken, die tijdens deze gesprekken gemaakt 
zijn, nagekomen konden worden.  
In 2015 werd er door het bestuur geen functioneringsgesprek gevoerd met de directeur. 
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BIJLAGE 1 
 
 
KWALITEITSREGISTER 
 
Huisarts tel.: 0316-223147 
Olgers, Rein/Huisarts 99059531801 
Cornelissen, Sophie/Huisarts 59063182001 
Delsing, Simone/POH-S 19049012630 
Pas te, Dorret /Diabetes verpleegkundige 49019259230 
Prins, Erwin /POH GGZ 
 
Huisartsen tel.: 0316-221200 
Negenborn, Ton /Huisarts 59022952401 
Seesing, Cyril /Huisarts 69023843201 
Seesing, Lobke /Huisarts (Waarnemer Cyril Seesing) 09066041201 
Delsing, Simone /POH-S 19049012630 
Pas te, Dorret Diabetes verpleegkundige 49019259230 
Prins. Erwin POH GGZ 39025433130 
 
Huisarts tel: 0316-221500 
Noort van, Eric/ Huisarts 99023017501 
Dani, Dzelal/ Huisarts (Waarnemer Eric van Noort) 29063922301 
Pas te, Dorret, Diabetesverpleegkundige 49019259230 
Van Noort, Hanny/POH CVRM  49034794004 
Bosveld, Gert/POH GGZ 59017942030 
 
Huisartsen tel: 0316-226566 
Meijer, Rien/Huisarts 29022792301 
Luijn van, Hans/Huisarts 39022610701 
Marissink, Karlijn/Huisarts (Waarnemer Rien Meijer) 69063922301 
Braun, Andrea /Diabetes verpleegkundige 39008473130 
Kraan, Silke /POH-O 
Bosveld, Gert /POH GGZ 59017942030 
 
Fysiotherapie 
Bekema-Hof, Ellen/Fysiotherapeut 39033888004 
Burgt v.d., Jeanne/Fysiotherapeut 89033342004 
Gerritsen, Marloes/Fysiotherapeut 5991151704 
Geurds, Ferdie/Fysiotherapeut 49033650404 
Geurds-Beumer, Marian/Fysiotherapeut 79033120204 
Hertog, Ronald/ Fysiotherapeut 29046090304 
Kristen, Wilfred/Fysiotherapeut 19034230504 
Nas, Hans/Fysiotherapeut 19038733504 
Nikkels, Ard/Fysiotherapeut 99051615904 
Mensink, Els/Fysiotherapeut 69034471204 
Rasing, Sjors/Fysiotherapeut 69034778804 
Velsen van, Wilma/Fysiotherapeut 69035271204 
Tieske Konings/Fysiotherapeut 89918686904 
 
Tandheelkunde 
Mook van, Nico/Tandarts 89022859702 
 
Apotheek HKZ geaccrediteerd 
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Cesar Oefentherapie 
Nieuwamerongen van, Cathalijne/ Cesar Oefentherapeut 69906747694 
Meijer, Ralf Cesar/ Oefentherapeut 59911115494 
 
Diëtist 
Boom van den, Nicole/ Diëtist 9902442589 
Kwant, Lara /Diëtist 699112997489 
 
Ergotherapie  
Snel, Karen /Ergotherapeut 69905305990 
 
Huid- en Oedeemtherapie 
Gerritsen, Ingrid/ Huidtherapeut 59910523488 
Inge Teunissen/ Huidtherapeut 09913101288 
 
Logopedie  
Hendriks-Tanis, Maaike/ Logopediste 29900429291 
Weegen van, Sara/ Logopediste 999121825691 
Bijzitter, Nienke/ Logopedie 99913248391 
 
Podotherapie 
Serreé, Mark /Podotherapeut 59900985996 
Serreé, Olga / Podotherapeut 39915093596 
Schatorjë, Lobke/ reg. Provoet 312508 
Beumer, Jessica/  reg. Provoet 311924  
Hermsen, Jorieke,/ Podotherapeut 59912235496 
Rutten, Vera /Podotherapeut 59912178796 
Hengeveld, Marlies, Podotherapeut 59912226196 
Waard de, Aubrey/ Podotherapeut 59913274696 
 
Praktijk Voetverzorging 
Binkhorst, Ellen /Medisch pedicure Kwal.reg.nr. 102 
Wiele van der, Monique/ Medisch pedicure Kwal.reg.nr. 7169 
Inge van Veenendaal 
 
Psychologie 
Steigenga, Fred /Psycholoog 99049152525 
Bolscher, Maria, /Psycholoog 89049178325 
Senhorst, Fay, /Orthopedagoog Kwaliteitsregister NVO 17800 
 
Verloskunde 
Snelder, Judith /Verloskundige 89032060603 
Maus, Astrid /Verloskundige 19050054803 

Falk, Corinne/ Verloskundige 79914508903 

 

Yes Coach 

Petstra, Marga /Leefstijl coach 90-048323 

 

 

 

 



 
J A A R V E R S L A G  2 0 1 5  

 

Pagina 44 

Bijlage : 2 

 

LEGENDA 

 

ROS Regionale Ondersteuningsstructuren.  

Caransscoop is de ROS voor de regio Oost-Nederland. 

InEen Branche organisatie Eerste Lijn 

SES Sociaal Economische Status 

AMW Algemeen Maatschappelijk Werk 

MTO Multidisciplinair Teamoverleg 

ICPC codes International Classification Primary Care 

DVG Benchmark Vergelijkende cijfers van de Dutch Vaccines Group 

FTO Farmacotherapeutisch Overleg 

CBS Centraal Bureau Statistiek 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

HAGRO Huisartsengroep Didam  

 

 

 

 

 

 


