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VOORWOORD    
 
Voor u ligt het jaarverslag van 2016 en de eerste 6 maanden van 2017.  
Een ongebruikelijk fenomeen, waarvoor echter een logische verklaring bestaat.  
Met ingang van 1 juli 2017 heeft er namelijk een directiewisseling plaatsgevonden in het 
Gezondheidscentrum Didam. Voorafgaand aan deze directiewisseling is het voltallige 
bestuur teruggetreden op 15 juni 2017 en werden op die datum de namen van de leden van 
de nieuw gevormde Raad van Toezicht bij de Kamer van Koophandel geregistreerd.  
In dit jaarverslag vindt u aanvullende informatie over de voorbereidingen die tot deze 
wijzigingen hebben geleid.  
Daarnaast wordt melding gemaakt van een aantal andere activiteiten die voor de Stichting 
Gezondheidscentrum Didam van uitermate groot belang zijn met het oog op de toekomst. De 
zorg is immers in beweging. Een aantal taken in de zorg is de afgelopen jaren van structuur 
en financiering veranderd: de jeugdwet, de WMO en de langdurige zorg hebben allen een 
andere (financierings-) structuur gekregen. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen zijn er 
de afgelopen 18 maanden stappen gezet om de lokale samenwerking tussen de gemeente, 
de zorg en het sociale domein verder te versterken.  
Het Gezondheidscentrum Didam biedt zorg van ‘wieg tot graf’. Om deze zorg adequaat te 
kunnen bieden, wordt gebruik gemaakt van demografische gegevens en informatie uit het 
keteninformatiesysteem. Een zorgvuldige analyse van deze gegevens biedt zorgverleners in 
het Gezondheidscentrum Didam de mogelijkheid om te anticiperen op de toenemende 
complexiteit van de zorgvragen van patiënten. De bovengenoemde ontwikkelingen vragen 
een aangepaste kijk op zorg en leiden tot het aangaan van nieuwe relaties die de patiënt in 
zijn hele gezondheid meer centraal stellen. 
Rest mij aan te geven dat dit jaarverslag niet conform het eerder gebruikte format voor 
kwaliteitsjaarverslagen van gezondheidscentra is opgebouwd; de demografische gegevens 
in het werkgebied zijn tijdens de afgelopen 18 maanden vrijwel ongewijzigd gebleven, 
evenals de SES-status en derhalve vindt u in dit jaarverslag geen verdere details over deze 
onderwerpen.  
Duidelijk blijkt echter uit eerder gepubliceerd cijfermateriaal dat de zorgvraag verder 
toeneemt en dat het macro-economisch budget niet evenredig meegroeit. Dat betekent dat 
de zorgverleners in het Gezondheidscentrum Didam doelmatig en klantgericht een effectief 
antwoord moeten vinden op de lokale zorgvraag. Een zorgvraag die steeds complexer wordt, 
met name in het kader van Ouderenzorg. Vandaar dat ook met betrekking tot de interne 
organisatie en de diepte van het zorgaanbod een aantal wijzigingen zijn gerealiseerd in de 
afgelopen periode, zodat de Stichting Gezondheidscentrum Didam de toekomst met 
vertrouwen en ambitie tegemoet kan zien. 
 
De visie die eind 2015 opnieuw werd geformuleerd door de zorgverleners in het 
Gezondheidscentrum bleef ongewijzigd: 
 

“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, 
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kwalitatief efficiënte zorg en goede bereikbaarheid voor alle inwoners van 
Didam en omstreken.” 
 
In de strategie en de doelstellingen van de Stichting werden geen wijzigingen aangebracht. 
De zorgverleners in het Gezondheidscentrum Didam zijn nog altijd van mening dat een 
sterke, breed georiënteerde, geïntegreerde 1e lijnszorg een sleutelpositie bekleedt als het 
gaat om verstrekken van multidisciplinaire, wijkgerichte, samenhangende zorg aan de 
inwoners van Didam. 
 
Het bestuur en de directie hebben in de afgelopen jaren hun werk verricht volgens de 
spelregels en omgangsvormen die zijn vastgelegd in de Governance Code. Openheid, 
transparantie in de besluitvorming en verantwoording vormen hierin sleutelbegrippen die 
steeds door hen zijn nagestreefd. 
 
Ik dank alle zorgverleners in het Gezondheidscentrum Didam voor hun constructieve 
bijdrage in overlegsituaties van de afgelopen anderhalf jaar, 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, vaak complexe 
zorgvragen verder uitbouwen.  
Verder dank ik partners, zoals de medewerkers van het Sociaal Team van de Gemeente 
Montferland, de welzijnsorganisatie Welcom en Woningcorporatie Plavei voor hun blijvend 
vertrouwen en de energie waarmee zij samen met ons zochten naar optimale 
samenwerkingsmogelijkheden ten behoeve van de inwoners van Didam. 
 
Het voormalige bestuur en de voormalige directie van Gezondheidscentrum Didam wensen u 
veel genoegen bij het lezen van dit verslag. 
 
Drs. I.Y.L. (Irene) Sueters-Jansen 
Directeur Gezondheidscentrum Didam 
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2. INLEIDING 
 
2.1. AFSCHEID 
 
In deze periode werd van een aantal mensen afscheid genomen. In februari 2016 vond de 
afscheidsreceptie plaats van Dr. E. van Noort en konden patiënten kennis maken met Dr. D. 
Dani. Bezoekers van de afscheidsreceptie konden tevens een kijkje nemen in de nieuwe 
praktijkruimte op de 1e etage. In het bestuur van het Gezondheidscentrum werd Dr. E. van 
Noort op 1 januari 2016 opgevolgd door Dr. K. Marissink. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 
In juli 2016 werd afscheid genomen van Dr. R. Meijer en konden patiënten kennis maken met 
zijn opvolgster, Dr. K. Marissink.  
Voor beide huisartsen werd ter herinnering van hun afscheid een fotoboek samengesteld. 
 
In mei 2016 ontvingen wij het overlijdensbericht van Bregje Peeters (33 jaar), die tot mei 
2015 werkzaam was als beleidsmedewerkster. Van Bregje werd afscheid genomen tijdens 
een indrukwekkende plechtigheid in de tuin van kasteel Doddendael. 
 

In april 2017 werd tijdens de Paaslunch afscheid  
genomen van de Medisch Pedicure, M. v.d. Wiele,  
die ruim 25 jaar haar praktijk in het Gezondheidscentrum 
Didam had gevestigd. Medewerkers in het 
Gezondheidscentrum hadden reeds kennis gemaakt met 
haar opvolgster, J. Schuurmans 
 

 
Tijdens deze Paaslunch werd ook de projectleidster 
Ouderenzorg, J. Groenewolt, aan de aanwezigen  
voorgesteld. 
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Tijdens de zomerlunch op 28 juni 2017 werd afscheid genomen van de medewerksters aan 
de coördinatie balie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op 5 juli 2017 werd tijdens een receptie afscheid genomen van Drs. I. Sueters-Jansen, die 
als directeur werd opgevolgd door Drs. B. Meijer. Zie onderstaande foto. 
 

 
 
 
2.2. ENKELE OPMERKELIJKE GEBEURTENISSEN EN FEITEN 
 
a. In 2016 werd er een werkgroep geformeerd die de voorbereidingen zal treffen voor de 
viering van het 50-jarig bestaan van het Gezondheidscentrum Didam in mei 2018. Contact 
werd in dit kader eveneens gelegd met de Oudheidkundige Vereniging in Didam. 
b. In de zomer van 2016 bezocht een Zweedse delegatie van zorgverleners het centrum. 
Tijdens de bijeenkomst kregen bezoekers een beeld van de Nederlandse gezondheidszorg 
en de werkwijze van een Sociaal Team binnen de gemeente. Daarnaast bezocht de 
delegatie de oefenzaal van Fysiotherapie-Didam en de HA-praktijk Negenborn-Seesing.  
Zie onderstaande foto, genomen in de praktijkruimte van Negenborn-Seesing. 
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c. In oktober 2016 bezochten de directie en een van de Praktijkondersteuners tezamen met 
een delegatie van de 8 Achterhoekse Gemeentes de stad Esbjerg in Denemarken. Inspiratie 
werd opgedaan om de samenwerking met het Sociaal Domein verder vorm te geven. 
d. Vanaf februari 2017 is de prikpost van het Rijnstate ziekenhuis in het Gezondheidscentrum 
ook op zaterdagochtend geopend.  
e. Met Praktijkondersteuners is het gesprek geopend om mogelijkheden te bekijken met 
enige regelmaat een controle spreekuur te houden voor chronisch ziekte patiënten op 
woensdagavond. 
g. Patiënten kunnen sedert april 2017 online afspraken maken met de Medisch Pedicure J. 
Schuurmans. 
h. In mei 2017 werd in het Gezondheidscentrum EenPlus in Velp een bijeenkomst met de 
regionale GEZ-centra gehouden, waar door middel van PowerPoint presentaties ‘best 
practices’ werden besproken en business plannen werden gedeeld. Vanuit het 
Gezondheidscentrum Didam werd de mogelijkheid besproken om 1e lijns diagnostiek naar 
het centrum te halen. 
i. Intensief contact werd in de afgelopen anderhalf jaar opgebouwd tussen de directie van het 
Gezondheidscentrum en de praktijkmanager van de HA-praktijk van R. Meijer/Van Luijn. 
Deze constructieve samenwerking werd voorgezet toen K. Schoenmakers benoemd werd tot 
Hagro-manager, waardoor lijnen intern korter werden en een aantal zaken zeer effectief 
konden worden afgewikkeld. Bijeenkomsten van het ‘Breed Bestuur‘ hoefden niet meer te 
worden belegd, hetgeen tijdbesparend werkte voor alle betrokkenen. Nu zij benoemd is als 
voorzitter van de Raad voor Samenwerking kan deze effectieve samenwerking hopelijk 
worden voortgezet. 
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3. WIE ZIJN WIJ? 
 
 
3.1. RECHTSPERSOON 
 
De Stichting Gezondheidscentrum Didam, opgericht in mei 1968, staat als rechtspersoon 
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Arnhem onder nummer 09115817. Deze 
rechtspersoon is opgesplitst in twee separate stichtingen, namelijk de Stichting 
Samenwerking en de Stichting Exploitatie. De Stichting Samenwerking draagt zorg voor de 
zorginhoudelijke samenwerking die noodzakelijk is om multidisciplinaire eerstelijnszorg aan 
de inwoners te kunnen verstrekken.  
De Stichting Exploitatie behartigt de facilitaire beheerstaken voor alle disciplines die 
gevestigd zijn binnen het Gezondheidscentrum Didam en draagt de verantwoordelijkheid 
voor de verhuur van de werkruimtes binnen het gebouw.  
Het Gezondheidscentrum Didam is een niet-loondienstcentrum, d.w.z. dat de huisartsen, 
fysiotherapeuten en andere zorgverleners niet in dienst waren bij een van beide stichtingen, 
maar dat de zorgorganisaties en –praktijken een ruimte huren in het Gezondheidscentrum. 
Vervolgens werden met hen zorginhoudelijke samenwerkingsafspraken gemaakt. 
 
3.2. WIJZIGING BESTUURSVORM 
 
Al jaren werd er met enige regelmaat in bestuursvergaderingen gediscussieerd over een 
mogelijke wijziging in de rechtspersoon en bestuursstructuur van het Gezondheidscentrum; 
een gecompliceerde aangelegenheid voor een niet-loondienstcentrum met meer dan 25 
disciplines onder een dak.  
In het kader van de naleving van de Zorgbrede Governancecode 2017 werd besloten contact 
op te nemen met Prof. Dr. Ir. Rienk Goodijk, Bijzonder Hoogleraar Governance Code 
Semipublieke Sector, om met hem de beste opties voor het Gezondheidscentrum te 
bespreken. Op basis van de gegevens die in dit gesprek de revue passeerden, besloot het 
bestuur de stichtingsstructuur voor het Gezondheidscentrum Didam te handhaven en 
daarnaast een traject op te starten om de situatie van twee stichtingen onder een bestuur en 
een directeur om te vormen naar 2 statutaire stichtingen die door een Raad van Bestuur en 
een driekoppige Raad van Toezicht bestierd zouden worden. Daarnaast is voor het initiëren, 
uitwerken en implementeren van zorginhoudelijke samenwerkingsafspraken een Raad voor 
Samenwerking geformeerd. Er brak een bijzonder drukke tijd aan, waarin er veelvuldig een 
beroep op het bestuur werd gedaan, er in samenwerking met de wervings- en 
selectieorganisatie GITP, advertentieteksten en profielschetsen werden opgesteld, 
vervolgens sollicitatiegesprekken werden voerden, waardoor dit project op 15 juni 2016, twee 
weken voordat de directeur met pensioen ging, met succes kon worden afgesloten.   
 
De volgende 5 leden maakten deel uit van het stichtingsbestuur, dat op 15 juni 2017 werd 
gedechargeerd voor het door hen gevoerde beleid: 
 
J.M. Negenborn, (huisarts) voorzitter 
A. Nikkels, (fysiotherapeut) vicevoorzitter 
M. Serree, (podotherapeut) secretaris 
H. Bremer, (fiscaal juriste) penningmeester 
K. Marissink, (huisarts) lid 
 
Op 15 juni 2017 werden de onderstaande leden van de Raad van Toezicht ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel in Arnhem: 
 
P. Teunissen, voorzitter 
A. Stunnenberg, penningmeester 
U. Vossen, secretaris 
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Met ingang van 1 juli 2017 werd als Raad van Bestuur (directeur/bestuurder) B. Meijer 
benoemd. 
 
De volgende zorgverleners werden met ingang van 1 juli 2017 benoemd als lid van de Raad 
voor Samenwerking: 
K. Schoenmaker, voorzitter 
L. Seesing, huisarts 
A. Nikkels, fysiotherapeut 
M. Serree, podotherapeut 
I. Lanters, wijkverpleegkundige 
 
3.3. STICHTING SAMENWERKING 
 
Het Gezondheidscentrum Didam maakt gebruik van verschillende financieringsstromen. De 
Stichting Samenwerking vergaart haar inkomsten middels de GEZ-financiering. 
In 2016 werden de GEZ gelden en in 2017 eveneens de gelden voor het opzetten van de 
Ouderenzorg in Didam, gedeclareerd via VIP-Calculus volgens de contractuele afspraken 
met de preferente zorgverzekeraar. 
Voor het afletteren d.w.z. het controleren van betalingen, is een handleiding gemaakt, zodat 
per kwartaal duidelijk is welke gedeclareerde gelden nog niet binnen zijn.  
Het honorarium voor de leden van de Raad van Toezicht en de Raad voor Samenwerking 
wordt betaald uit de GEZ- gelden die de Stichting Samenwerking ontvangt op basis van het 
afgesloten GEZ-contract met de preferente zorgverzekeraar, Menzis.  
Onder de Stichting Samenwerking valt eveneens het arbeidscontract van de Raad van 
Bestuur, evenals het arbeidscontract van de in 2016 aangetrokken projectleidster voor 
Ouderenzorg. (Zie voor verdere informatie Ouderenzorg onder ‘Zorgprogramma’s’) 
Naast het GEZ-contract heeft de Stichting Samenwerking in januari 2016 een contract voor 
het opzetten van ‘Ouderenzorg’ afgesloten met Menzis en vandaar dat de twee 
Praktijkondersteuners Ouderenzorg (POH-O) in dienst zijn bij de Stichting Samenwerking. 
Deze twee Praktijkondersteuners zijn werkzaam in alle 4 de huisartsenpraktijken in Didam. 
De directeur/bestuurder heeft parttime administratieve ondersteuning die deels door de 
Stichting Samenwerking wordt betaald. Helaas is de coördinatiebalie in het 
Gezondheidscentrum sedert 1 juli 2017 niet langer bemenst, aangezien de kosten voor deze 
receptie niet langer uit de GEZ-gelden betaald kon worden. Al in januari 2017 werd derhalve 
met de twee parttime receptionistes een vaststellingsovereenkomst afgesloten. De aanvraag 
die in dit kader werd ingediend bij de belastingdienst voor het verwerven van de Anbi-status, 
werd helaas afgewezen, waardoor de balie in het atrium na 1 juli helaas niet door vrijwilligers 
bemand mocht worden. 
 
3.4. STICHTING EXPLOITATIE 
 
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.  
Bij de Stichting Exploitatie is de huismeester in dienst; daarnaast wordt een beperkt deel van 
de werkuren voor administratieve ondersteuning door deze stichting betaald. 
In het eerste kwartaal van 2016 en 2017 werden de financiële jaarrekeningen van de beide 
Stichtingen samengesteld door het accountantskantoor Avivos in Arnhem. In dezelfde 
periode vond de verrekening plaats van de betaalde voorschotbedragen die alle interne 
disciplines over 2015/2016 aan de Stichting Exploitatie betaalden. Naast de begrotingen voor 
de beide Stichtingen is er voor de interne disciplines een lijst beschikbaar waarop alle lasten 
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ingedeeld in twee categorieën – wel/niet beïnvloedbare kosten – van de Stichting Exploitatie 
staan vermeld. 
De financiële situatie van beide stichtingen wordt maandelijks gemonitord door het 
accountantskantoor Avivos in Arnhem.  
De volledige salarisadministratie staat eveneens online, zodat zowel de werkgever als de 
werknemer op elk gewenst moment de gegevens kunnen inzien.  
In 2016 en de eerste 6 maanden van 2017 is geen van de medewerkers van een der beide 
Stichting langdurig ziek geweest en van kortdurend ziekteverlof is slechts bij een werknemer 
sprake geweest. 
 
3.5. 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. Waar mogelijk worden activiteiten ontplooid om de eigen verantwoordelijkheid 
van de patiënt/cliënt te vergroten, onder meer door het organiseren van 
voorlichtingsbijeenkomsten zoals de jaarlijkse diabetes informatieavond. Verder door het 
organiseren van workshops en meewerken aan projecten, zoals Lekker Lang Leven in 
Didam. Vanzelfsprekend wordt getracht een zo doeltreffend mogelijk verwijs- en 
voorschrijfbeleid toe te passen.  
Het moge duidelijk zijn dat het Gezondheidscentrum Didam in de regio ´De Liemers en 
Achterhoek´ haar eigen identiteit heeft.  
Samenwerking en overleg met collega’s en zorginstellingen binnen de regio om te komen tot 
efficiënte vormen van samenwerking zijn in 2016 verder uitgebouwd.  
Zie ‘Strategische Samenwerking’. 
 
 
3.6 DOELSTELLINGEN 2016/ EERSTE HALF JAAR 2017 
 

- uitbouw interne multidisciplinaire samenwerking; zie Teamactiviteiten/ Thema 
avonden. 

- oriëntatie/ herijking/ implementatie nieuwe bestuursstructuur van de organisatie; zie 
3.2. Wijziging Bestuursstructuur. 

- onderzoek mogelijke uitbreiding samenwerking regionale GEZ-gezondheidscentra; 
on-going; 

- onderzoek naar mogelijkheden digitaal platform voor patiënten en de te verwachten 
effecten daarvan voor de patiënt en de organisatie Gezondheidscentrum Didam; zie 
Informatieverstrekking, 3e alinea. 

- samenstellen werkgroep die voorbereidingen ter hand neemt voor de viering van het 
50-jarig bestaan Gezondheidscentrum Didam; is gerealiseerd. 

- onderzoek/ overleg in samenwerking met Proscoop (ROS) en gemeente Montferland 
mogelijkheden voor aanstelling POH-GGZ Jeugd; is gerealiseerd. Concept voorstel is 
gereed ter goedkeuring voor Gemeenteraad Montferland. 

- voorbereidingen treffen voor het opzetten van het zorgprogramma Ouderenzorg in 
Didamse HA praktijken met digitaal communicatiemiddel als ondersteuning voor de 
betrokken zorgverleners; contract zorgmodules is afgesloten met de Stichting 
Samenwerking in 2017 voor alle Didamse HA-praktijken. OZOverbindzorg is 
geïmplementeerd in alle HA-praktijken. 

- afsluiten GEZ contract met preferente zorgverzekeraar voor 2017. Is gerealiseerd in 
april 2017. 

- COPD- zorg alle Didamse HA-praktijken onderbrengen bij Huisartsenzorg Arnhem; 
Plan van Aanpak is opgesteld; Is gerealiseerd voor 1 juli 2017. 

- CVRM-zorg alle Didamse HA-praktijken onderbrengen bij Huisartsenzorg Arnhem; 
Plan van Aanpak is opgesteld. Realisatie 1 oktober 2017. 
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3.7. STRUCTURELE SAMENWERKINGSPARTNERS 

De Stichting Samenwerking is lid van de branche vereniging InEen en de directie bezoekt de 
deelvergaderingen van deze organisatie in Utrecht die voor het Gezondheidscentrum Didam 
van belang zijn. 
Vanzelfsprekend werkt het Gezondheidscentrum nauw samen met de preferente 
zorgverzekeraar Menzis. Met de afdeling Zorginkoop vindt regelmatig overleg plaats, wel/niet 
in een gecombineerde setting met de andere, regionaal gefinancierde GEZ-instellingen. 
Daarnaast hebben zowel de managers als de besturen van deze GEZ-centra overleg met 
elkaar. Een eerste bijeenkomst van de bestuurders vond plaats in februari 2016 om een 
uitgebreide SWOT-analyse te bespreken en toekomstige mogelijkheden voor samenwerking. 
 
Binnen het werkgebied van het Gezondheidscentrum Didam wordt samengewerkt met: 

- Sociaal Team Gemeente Montferland 
- WELCOM (Welzijn en Cultuur Montferland). Inwoners van Didam kunnen bij Welcom 

terecht voor aan scala aan activiteiten en diensten, van jongerenwerk tot dag 
verzorging voor ouderen. Zorgverleners in het Gezondheidscentrum adviseren hun 
patiënten, waar mogelijk, gebruik te maken van de aanwezige voorzieningen. 

- Thuiszorgorganisaties, gevestigd in Didam waarmee vooral in het kader van 
OZOverbindzorg regelmatig contact mee is opgebouwd. 

- Ziekenhuis Rijnstate 
- Het Slingeland Ziekenhuis 
- Liemerije, Ouderenzorg in de Liemers 
- Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek 
- Onze Huisartsen, een faciliterende en ondersteunende organisatie van, voor en door 

huisartsen in de regio Arnhem 
- GGD Oost Gelre en IJssel 
- MEE Oost-Gelderland; de samenwerking is voornamelijk intensief in het kader van 

het project ‘Lekker Lang Leven in Didam’. Binnen dit project dat gefinancierd wordt 
door het fonds NutsOhra worden lage SES-gezinnen gecoacht om problemen binnen 
het gezin effectief aan te pakken, waarna getracht wordt een blijvend verbetering in 
leefstijl te bewerkstellingen. Binnen het project wordt gebruik gemaakt van alle 
voorzieningen die de Gemeente Montferland reeds biedt. 

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.  
 
3.8. MATERIEEL MANAGEMENT 
 
De directeur draagt zorg voor een doelmatig beheer en voor het 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 2016 en de eerste 6 maanden van 2017 zijn onderstaande zaken afgewikkeld ter 
verbetering van of met betrekking tot extra onderhoud aan het gebouw: 
1.  aandacht is opnieuw besteed aan de klimaatbeheersing in het gebouw. Een aantal 
zorgverleners in het gebouw klaagt nog steeds over een te hoge temperatuur in hun werk- 
c.q. behandelruimtes. In overleg met ‘Plavei’ is besloten:  
- de temperatuur in het gehele gebouw met 2 graden omlaag te brengen; 
- op de 1e etage in een werkruimte van de HA praktijk de raamconstructie te wijzigen;  
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- aanvullende maatregelen te nemen voor de HA praktijk op de begane grond, zodat de 
temperatuur in de spreekkamers en onderzoekruimtes positief beïnvloed wordt; 
- op de 1e etage in de werkruimtes van een thuiszorgorganisatie verwarmingselementen te 
plaatsen.  
2.  Daarnaast was het noodzakelijk om de bewegwijzering in het gebouw aan te passen; 
enerzijds omdat er nieuwe disciplines in huis kwamen, anderzijds omdat disciplines binnen 
het gebouw verhuisden.  
Zo werd er veel tijd geïnvesteerd in 2016 in het onderzoek van beveiligingsmogelijkheden 
met betrekking tot de werkkamers van de leden van het Sociaal Team. Een waterdichte 
beveiliging bleek niet tot de mogelijkheden te behoren en besloten werd de medewerkers 
van het Sociaal Team binnen het gemeentehuis Didam werkruimte te verschaffen. Inmiddels 
zijn de Sociaal Raadslieden wel weer in het gebouw aanwezig. Zie foto. 

Vanzelfsprekend wordt de informatie op de zuil bij 
de hoofdingang van het gebouw in geval van 
wijzigingen steeds aangepast, evenals de informatie 
die verstrekt wordt op de website van het 
Gezondheidscentrum. De virtuele tour die op de 
homepage van de website staat, is in mei 2017 voor 
het laatst aangepast.  
3. Informatieschermen werden in de wachtruimtes 
van de huisartsenpraktijken geplaatst en in 
wachtkamer 1 op de eerste etage. De training voor 
de doktersassistentes, de receptionistes en de 

administratief medewerkster noodzakelijk voor het gebruik van het bijbehorende software 
pakket werd begin 2016 gehouden. In wachtkamer 1 kunnen bezoekers informatie lezen 
over zorgverlenerspraktijken in het Gezondheidscentrum Didam. Daarnaast kunnen zij het 
landelijke nieuws volgen of het weerbericht lezen. Via een tickertape kunnen onder in het 
beeld spoedmededelingen in beeld gebracht worden.   
4. Een aantal gesprekken werd gevoerd met de firma V-tel om vooral de problemen die zich 
voordeden in de HA-praktijken met betrekking tot de bereikbaar, op te lossen. In dit kader 
werd ook opnieuw een trainingsmogelijkheid voor alle doktersassistentes aangeboden.  
In het gezamenlijk opgestelde Plan van Aanpak is afgesproken met V-tel dat de problemen 
op 1 augustus 2017 allemaal opgelost zullen zijn.   
5.  In juni werd een BHV training op locatie gehouden gekoppeld aan een 
ontruimingsoefening. De deelnemers konden zich via een e-learning module voorbereiden 
op deze trainingsdag. Ook dit jaar sloten de medewerkers van Dr. Hemels Apotheken aan.  
- Vanaf de zomervakantie in 2016 werden foto’s van F. Jansen uit Doesburg tentoongesteld 
in het Gezondheidscentrum. Buiten deze foto’s in de openbare ruimtes werden in 
werkruimtes schilderijen tentoongesteld van S. Wentzel uit Duiven. 
6. In verband met structurele problemen bij het downloaden van informatie door 
zorgverleners werd in overleg met Comvio besloten een zakelijk abonnement bij Ziggo af te 
sluiten om zodoende de internetsnelheid te vergroten. Daarnaast werd de E-zorglijn van de 
Apotheek overgezet naar de Stichting. 
7. In het eerste kwartaal van 2016 verplaatste de Maatschap Fysiotherapie Didam de 
werkruimte voor de kinderfysiotherapie van de 1e etage naar de begane grond. De kamer 
werd vervolgens aangepast, zodat deze verhuurd kon worden aan Sensire, Wijkverpleging 
en Thuiszorg. 
8. De Medisch Pedicure E. Binkhorst besloot haar werkruimte op de 1e etage ingrijpend te 
veranderen, nadat het huurcontract van haar collega, M. v.d. Wiele in het eerste kwartaal 
2017 met de Stichting Exploitatie verstreken was.  
9. In mei 2017 werd besloten tot een interne verbouwing, omdat de HA praktijk van Dr. Dani 
structureel kampt met ruimtegebrek. Daartoe werd de archiefruimte ‘ontmanteld’ werd in juni 
de beschikbare ruimte zo aangepast dat een van de praktijkondersteuners hier een 
permanente spreekkamerruimte ter beschikking heeft. 
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10. Na de zomer van 2016 ontving de directie het Brandbeveiligingsrapport waaruit bleek dat 
een aantal zaken met spoed dienden te worden aangepast wilde het Gezondheidscentrum 
haar licentie niet verliezen. In overleg met ‘Plavei’ werd in het daaropvolgende kwartaal 
adequaat actie ondernomen. 
11. In 2017 werd er een nieuw beveiligingscontract afgesloten met een lokaal bedrijf. 
12. In het 1e kwartaal van zowel 2016 als 2017 werden zaken rond de 
schoonmaakactiviteiten geëvalueerd en daar waar nodig, aangepast. 
13. Na de zomervakantie in 2016 werd een kleine verbouwing gerealiseerd, waardoor de 
koffiekamer op de 1e etage kon worden afgesloten van het keukengedeelte. Op deze wijze 
kan men nu ongestoord vergaderen, terwijl andere zorgverleners gebruik maken van de 
facilitaire voorzieningen in de keuken en gang naar de koffiekamer. 
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4. ZORGAANBOD/ ZORGPROGRAMMA’S 
 
4.1. ALGEMEEN 
 
Ook in het jaar 2016/2017 beschikte Gezondheidscentrum Didam over een zeer uitgebreid 
en divers eerstelijns zorgaanbod. In het Gezondheidscentrum zelf zijn meer dan 25 
verschillende disciplines gevestigd. Ook het ‘Doktershuis’ aan de Hogenendseweg in Didam 
is aangesloten bij dit GEZ Gezondheidscentrum. Het unieke van Gezondheidscentrum is dat 
de zorgverleners elkaar kennen, grotendeels zijn gevestigd onder één dak en allen gefocust 
zijn op de zorgvraag van de patiënt.  
Door de centrale ligging van het Gezondheidscentrum en het brede aanbod van disciplines 
kan er servicegericht, op maat gewerkt worden. De patiënt of cliënt kan voor vrijwel al 
zijn/haar zorgvragen op één plek terecht. 
 
In de loop van 2016/2017 werd het aanbod van zorgverleners verder uitgebreid met de: 

- Wijkverpleging Sensire 
- Zozijn (Zorgorganisatie voor mensen met een beperking) 

In bijlage I staan de zelfstandig gevestigde praktijkhouders op alfabetische volgorde en vindt 
u alle eerstelijns zorgorganisaties, verdeeld over de verschillende disciplines en 
specialisaties. 
 
4.2.  GEZ CONTRACT AFSPRAKEN 
 
Eind 2015 was al duidelijk dat eventuele nieuwe GEZ contracten afgesloten zouden worden 
op basis van de volgende pijlers:  
a. kwaliteit en doelmatigheid van zorg,  
b. meerwaarde voor de klant en  
c. substitutie, waar mogelijk.  
Naar verwachting wordt er met ingang van 1 januari 2018 een nieuwe financieringsstructuur 
landelijk ingevoerd. Het huidige GEZ contract dat met de preferente zorgverzekering Menzis 
in april 2017 is afgesloten, is de financiering dus geregeld tot 31 december 2017.  
 
De afspraken die vastgelegd werden in het GEZ- contract uit 2015 waren eind 2016 
grotendeels uitgevoerd of zijn blijvend in ontwikkeling: 
a. het elkaar kennen en gebruik maken van elkaars expertise is een doorlopend proces in 
het Gezondheidscentrum;  
b. een eenduidige handleiding om zorgprogramma’s vorm te geven is door ‘Ijsselstromen’ 
Doesburg in samenwerking met Caransscoop opgesteld en als ‘best practice’ aan GC Didam 
verstrekt; 
c. cijfermateriaal over behaalde resultaten met zorgprogramma’s zijn aan Huisartsenzorg 
Arnhem en aan de brancheorganisatie InEen verstrekt;  
d. Overleg over het efficiënt organiseren van de Generalistische GGZ Jeugd met de 
Gemeente Montferland en betrokken zorgpartijen zal naar verwachting in het laatste kwartaal 
van 2017 worden afgerond; zie ook onder ‘Doelstellingen’. 
e. met de programmatische aanpak voor de zorg aan kwetsbare ouderen was in januari 2016 
een aanvang gemaakt binnen een van de Didamse HA-praktijken en in april 2017 werd de 
voorbereidende module uitgerold binnen de andere 3 HA-praktijken. Het bijbehorende 
contract met de zorgverzekeraar werd in januari 2017 met de Stichting Samenwerking 
afgesloten. Zie verder ook onder ‘Ouderenzorg en Geriatrienetwerk Didam’. 
f. de werkgroep ‘Wondzorg’ werd begin 2016 opnieuw opgestart. De werkgroep werd 
uitgebreid met een huisarts, een wijkverpleegkundige van een thuiszorgorganisatie en met 
twee vertegenwoordigers uit de 2e lijn.  
De herziening van de Wondkaart en het bijbehorende protocol was in juni 2017 vrijwel 
afgerond. Het overleg voor het aantrekken van een projectleid(st)er ‘Wondzorg’ ter 
voorkoming van de structurele problemen die zich op dit moment soms voordoen bij de 
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transitie van patiënten van de 1e naar de 2e lijn en vice versa is wel opgestart, maar was nog 
niet afgerond in juni 2017. De inlogmogelijkheid op de homepage van het 
Gezondheidscentrum voor de leden van de werkgroep Wondzorg is nog niet gerealiseerd. 
 
4.3. HET ZORGPROGRAMMA Kinderen met Overgewicht  
 
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 namelijk een soortgelijk zorgprogramma. In 2016 werd ook 
contact gelegd met het de kinderarts in het Slingeland Ziekenhuis om te komen tot een vorm 
van samenwerking.  
Met de Gemeente Montferland is in 2016 en opnieuw in 2017 contact opgenomen, omdat het 
budget voor de werkzaamheden van de diëtist, de kinderfysiotherapeut, de psycholoog te 
bewerkstellingen nu jeugdzorg sedert de transitie van de gemeente zou moeten komen. Een 
besluit hierover is tot op heden niet genomen.  
 
 
4.4. GERIATRIENETWERK DIDAM 
 
Zoals elk werkjaar gebruikelijk heeft in het eerste kwartaal van 2016 en in 2017 de kick-off 
bijeenkomst plaatsgevonden in de koffieruimte van het Gezondheidscentrum. Tijdens deze 
kick-off bijeenkomsten spreken de leden van de stuurgroep, werkgroep en klankbordgroep 
elkaar en tijdens de gezamenlijke lunch bepalen en bespreken zij de belangrijke 
onderwerpen voor de agenda van het komende werkjaar.  
Na deze kick-off bijeenkomst in 2016 heeft de stuurgroep van het Geriatrienetwerk zich 
‘opgeheven’. Het doel dat de stuurgroep nastreefden is behaald; afgesproken werd dat de 
leden (beleidsambtenaar Gemeente Montferland, directeur/bestuurder van het verpleeghuis 
‘De Liemerije, directeur/bestuurder van het Gezondheidscentrum Didam en de adviseur van 
Proscoop) elkaar 2 x per jaar ontmoeten om bij te praten over recente ontwikkelingen op het 
gebied van ouderenzorg en om - daar waar mogelijk – effectieve vormen van samenwerking 
te zoeken. 
De werkgroep is in de afgelopen maanden weer ‘op sterkte’’ gebracht; na overleg met 
betrokken partners zijn er opnieuw vertegenwoordigers van het Sociaal Team Montferland, 
van Plavei, Welcom en Rijnstate in de werkgroep vertegenwoordigd. Hun inbreng, onder 
leiding van de Projectleider Ouderenzorg, is van groot belang omdat zij eventuele structurele 
problemen op de werkvloer snel bespeuren en vaak een beeld hebben van 
oplossingsmogelijkheden. De werkgroep komt gemiddeld 1 x per 6 weken bijeen. In het 
afgelopen jaar vormde vooral de implementatie van de voorbereidende module 
‘Ouderenzorg’ en de ‘vervolgmodule Ouderenzorg’ in samenhang met de implementatie van 
het digitale communicatiemiddel OZOverbindzorg onderwerp van gesprek. Vanzelfsprekend 
hebben de werkgroep leden zich eveneens gebogen over de opzet van het multidisciplinaire 
overleg dat in dit kader in januari 2016 is opgezet in samenwerking met een van de 
specialisten Ouderenzorg van ‘De Liemerije’.  
Een aantal leden van de werkgroep bezocht op 17 mei 2017 de opening van ‘De Omslag’ in 
Didam aan de Raadhuisstraat. De ‘Omslag’ biedt een ontmoetingsmogelijkheid voor mensen 
die ouder zijn dan 65. In groepen van gemiddeld 14 deelnemers kunnen zij kiezen uit 
verschillende activiteiten, zoals samen koffie of thee drinken, samen een hapje eten, een 
kaartje leggen, een spelletje doen, bewegen of een bloemstukje maken. Een belangrijke 
ontwikkeling, nu de eenzaamheidsproblematiek onder ouderen lijkt toe te nemen. 
De leden van de werkgroep kunnen inloggen op de website van het Gezondheidscentrum 
om notulen van hun bijeenkomsten na te lezen. Verder kunnen zij, indien gewenst, informatie 
halen uit de Sociale Kaart, die elk kwartaal wordt bijgewerkt. 
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De klankbordgroep die gemiddeld 4 x per jaar bijeenkomt, is eveneens aangevuld, nadat een 
van de leden vanwege een CVRA, niet langer in staat was de bijeenkomsten bij te wonen. 
Ook zij hebben zich voornamelijk geboden over de invoering van het digitale 
communicatiemiddel OZOverbindzorg, waarover zij in hun netwerk zeer positieve berichten 
hoorden.  
 
4.4. MODULES OUDERENZORG 
 
Op 1 januari 2016 startte de HA-praktijk R. Meijer/H. van Luijn met de voorbereidende 
module voor Ouderenzorg. De module heeft vooral betrekking op zorg aan kwetsbare 
ouderen. In oktober 2016 werd in deze HA-praktijk de pilot met het digitale 
communicatiemiddel OZOverbindzorg gestart. 
De implementatie van beide programma’s verliep voorspoedig en op 1 januari 2017 werd de 
voorbereidende module voor de andere 3 Didamse HA-praktijken afgesloten tussen de 
zorgverzekeraar en de Stichting Samenwerking.  
Op 1 maart 2017 werd een projectleider Ouderenzorg aangetrokken voor 10 werkuren per 
week om de implementatie van de beide modules Ouderenzorg in de HA-praktijken te 
faciliteren. Voor de Projectleider en de twee praktijkondersteuners die in dienst kwamen van 
de Stichting Samenwerking werd een taakomschrijving gemaakt in overleg met de huisartsen 
voor wie zij werken.  
Tevens werden afspraken gemaakt met de HA-praktijken om eenmaal per maand een 
multidisciplinair overleg te organiseren waar aan de hand van een concrete vraagstelling een 
complexe casus besproken kan worden met de betrokken zorgverleners en een Specialist 
Ouderenzorg, die werkzaam is bij ‘De Liemerije’. 
Verder zijn afspraken gemaakt over de registratie van de patiëntgegevens in het 
huisartseninformatie systeem, zodat resultaten aan het eind van het werkjaar aantoonbaar 
gemaakt kunnen worden. De afspraken met betrekking tot de registratie van de gegevens 
zijn gebaseerd op de module eisen en op de uitkomsten van tussentijds overleg met de 
vertegenwoordigers van de preferente zorgverzekeraar. 
Het ontwikkelen van adequate ouderenzorg voor complexe zorgvragen zal de komende jaren 
veel tijd vergen, omdat het aantal ouderen in Didam met rasse schreden toeneemt en in 
Nederland uitgegaan wordt van een beleid waarbij ouderen bij voorkeur zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Ondersteuning op allerlei terreinen zal hierbij de 
komende jaren een belangrijk element blijven vormen. 
 
 
4.5 ZORGACTIVITEITEN 
 
A. 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 
In oktober 2016 werd een avond georganiseerd 
waarop een diëtist (H. Verkoelen) en de 
apotheker (J. Hermsen) samen twee  
onderwerpen bespraken, die volop in de 
belangstelling staat, nl. 
 

- Koolhydraatarme voeding 
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- Noodzaak gebruik statines en vitamine D 
De avond werk drukbezocht en uit de evaluatie bleek dat bezoekers de presentaties van 
beide gastsprekers zeer waardeerden. Als vervolg op deze informatieavond werden 
kooksessies georganiseerd bij Welcom, waaraan maandelijks gemiddeld 10 diabeten 
deelnamen. Het samen koolhydraatarme voeding bereiden en het lotgenotencontact bleek 
zeer positieve effecten op te leveren. 
 
 

B.  Monodisciplinaire Module 
 
De monodisciplinaire module “Travel Clinic” is voortgezet in 2016/2017. 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. Buiten het 
opstellen van een vaccinatieschema zorgt de reizigersgeneeskundige ervoor dat potentiele 
reizigers uitgebreid worden voorgelicht. 
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5. TEAM- EN NETWERKACTIVITEITEN 
 
Een basisvoorwaarde voor het uitbouwen van de multidisciplinaire samenwerking is wel dat 
betrokken zorgverleners elkaar kennen en een duidelijk beeld hebben van elkaars expertise.  
Vandaar dat in de loop van een werkjaar een aantal activiteiten worden georganiseerd voor 
zorgverleners, zodat zij contact met elkaar kunnen opbouwen, elkaar persoonlijk leren 
kennen, kunnen netwerken etc. 
 
5.1. NIEUWSJAARSRECEPTIE/REANIMATIE TRAINING 
 
In dit kader wordt aan het begin van elk werkjaar een Nieuwjaarsreceptie georganiseerd in 
combinatie met een reanimatie training. Gemiddeld nemen zo’n 50 zorgverleners deel aan 
deze training. In 2016 werd gebruik werd gemaakt van Lotuspatiënten; in 2017 werden 
verschillende facetten in 5 groepen getraind, waarbij het meest opmerkelijke het reanimeren 
van een kind was.  
Vanzelfsprekend vullen de deelnemers na afloop een evaluatieformulier in en deze gegevens 
worden benut als medio juni de afspraken gemaakt worden voor de training van het 
daaropvolgende jaar. Na de uitreiking van het officiële EHBO-certificaat wordt er door de 
aanwezigen geanimeerd nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. 
In 2018 kunnen de deelnemers kiezen tussen 3 verschillende trainingsprogramma’s 
waarmee getracht wordt aan zoveel mogelijk individuele wensen tegemoet te komen. 
 
5.2. THEMA LUNCHES 
 
Driemaal per jaar wordt er een uitgebreide lunch georganiseerd, nl. met Pasen, Kerst en 
voor de zomervakantie aanbreekt. Vanzelfsprekend vinden de lunches op steeds wisselende 
werkdagen plaats, aangezien een aantal zorgverleners parttime in het gebouw aanwezig 
zijn. Gemiddeld nemen zo’n 40 zorgverleners deel aan een dergelijke lunch.  
Tijdens een lunch worden ‘nieuwkomers’ in het gebouw voorgesteld, wordt afscheid 
genomen van zorgverleners die naar elders vertrekken en kunnen belangrijke mededelingen 
met de aanwezigen gedeeld worden. Op 5 december 2016 werd een extra bijeenkomst 
gehouden in de middagpauze om met zorgverleners te praten over mogelijk nieuw aan te 
dragen elementen in het Zorgaanbodplan, waarmee de GEZ-onderhandelingen voor het 
contract van 2017 ingegaan zou kunnen worden. Een aantal ideeën werd in de 
daaropvolgende weken digitaal aangeleverd bij de directie. 
 
5.3. THEMA AVONDEN 
 
Tweemaal per jaar wordt er een thema avond belegd. Het onderwerp wordt over het 
algemeen door de zorgverleners zelf aangedragen. In 2016 werd een thema avond besteedt 
aan het bespreken van de lopende zorgprogramma’s. Deze bespreking beoogde 
zorgverleners een beeld te geven van onder meer het doel van het zorgprogramma, de 
opbouw, de betrokken zorgverleners, het volume, reacties en ervaringen etc. De tweede 
thema avond werd een speeddate avond. Zorgverleners bespraken met elkaar in 10 minuten 
4 vragen die hen werden voorgelegd. Beide avonden werden door de aanwezigen als 
bijzonder zinvol gewaardeerd.  
In 2017 werd er slechts een thema avond georganiseerd waarop voedingsproblemen werden 
besproken die zich voordoen bij oncologische patiënten. Een voormalig oncologisch patiënt 
deelde -als inleiding- haar ervaringen, waarna onder leiding van een diëtist zich een levendig 
gesprek ontwikkelde met de aanwezige huisarts, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, 
wijkverpleegkundigen en andere aanwezige zorgverleners. 
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5.4. TEAMUITJE 
 
Jaarlijks wordt in de maand september een teamuitje georganiseerd. In september 2016 
werd een speurtocht georganiseerd in Didam aan de hand van uitvergrootte detailfoto’s (met 
dank aan de heer Peters, schutterij St. Martinus) van gebouwen, kunstvoorwerpen, 
bewegwijzeringsborden etc.  Thema: Hoe goed kent u Didam? Er waren drie verschillende 
wandelroutes gemaakt door het centrum van Didam, met een pauze voor elke wandelploeg 
op het terras van Jan & Jan. Zie foto. 
 

 
 
Het gemeenschappelijke eindpunt was het eetzaaltje bij Café Uniek, waar – na de 
prijsuitreiking – het gezelschap genoot van een smakelijk buffet. 
 
 
5.5. SOCIAAL CAFE MONTFERLAND 
 
In nauw overleg met Caranscoop (nu Proscoop) werden er meerdere bijeenkomsten belegd 
voor zorgverleners in de Gemeente Montferland. Twee bijeenkomsten vonden plaats in 
Zeddam; een bijeenkomst werd gehouden in het gemeentehuis in Didam. Het doel van 
dergelijke bijeenkomsten is innovatieve ontwikkelingen met elkaar te delen of mogelijkheden 
daartoe met elkaar te bespreken, naast het bieden van netwerkmogelijkheden. Belangrijke 
thema’s vormden in 2016 de samenstelling en werkwijze van het Kinderteam dat het 
Gezondheidscentrum rijk is; tijdens de tweede bijeenkomst werd het Sociaal Team 
Montferland voorgesteld en werd hun werkmethodiek aan de hand van een casus met de 
aanwezigen besproken; tijdens de derde bijeenkomst werd het digitale communicatiemiddel 
OZO geïntroduceerd; zorgverleners uit het Gezondheidscentrum willen dit 
communicatiemiddel graag effectief inzetten in het kader van Ouderenzorg, hetgeen alleen 
mogelijk is als alle betrokken zorginstanties ‘aanhaken’. Deze introductiebijeenkomst heeft 
geleid tot uitermate constructieve gesprekken met zowel de wethouder als de senior 
ambtenaren uit het Sociaal Team. Eind juni 2017 was echter nog niet duidelijk of het Sociaal 
Team eveneens zou gaan werken met OZOverbindzorg in het kader van de zorg aan 
kwetsbare ouderen. 
 
5.6. ZORGVERLENERSCONFERENTIES  
 
In de afgelopen anderhalf jaar werden drie zorgverlenersconferenties georganiseerd. In 
februari 2016 stond de bijeenkomst, getiteld ‘Let’s T@lk’, in het teken van digitale 
communicatie tussen patiënt en zorgverleners. Tijdens de bijeenkomst werden twee 
gerenommeerde digitale systemen gepresenteerd, namelijk EGPO en OZOverbindzorg. Op 
basis van de gegevens van deze bijeenkomst werd later in dat werkjaar besloten dat het 
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Gezondheidscentrum Didam een pilot zou starten met de invoering van OZOverbindzorg in 
het kader van de module Ouderenzorg. 
In het najaar werd op verzoek van de zorgverleners een bijeenkomst belegd rond het thema 
‘Zorg en Dwang’. Naar verwachting zou in 2017 nieuwe wetgeving worden ingevoerd. Als 
inleiders werden uitgenodigd Dayenne Salemink, Specialist Ouderengeneeskunde en Prof. 
Dr. Guus Schrijvers. Het werd een uitermate interactieve bijeenkomst, waar druk 
gediscussieerd werd over structurele problemen waarmee zorgverleners dagelijks 
geconfronteerd worden en mogelijke oplossingen daarvoor. 
De derde zorgverlenersconferentie in mei 2017 stond in het teken van het drankgebruik van 
50 plussers, onder de titel ‘Proost, op uw Gezondheid’. Als gastspreker werd uitgenodigd 
Anton Selman (Iriszorg), die duidelijk aantoonde hoe het algemeen geaccepteerde glas wijn 
of biertje uiteindelijk kan zorgen voor verslavingsproblematiek. De aanwezige zorgverleners 
waren bijzonder geïnteresseerd in de wijze waarop zij het gesprek met een mogelijke 
probleemdrinker zinvol zouden kunnen voeren en kregen hiervoor een aantal handvatten 
aangereikt. 
 
Naast al deze bijeenkomsten wordt eenmaal per kwartaal het blad ‘HUISORGAAN’ 
uitgebracht, waarin interne disciplines schriftelijk op de hoogte worden gesteld van lopende 
zaken in het Gezondheidscentrum en van nieuwe ontwikkelingen. 
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6. SERVICEBELEID 
 
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 HA-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.  
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. Vanzelfsprekend beschikken patiënten over een WIFI-verbinding in de wachtkamers 
van het Gezondheidscentrum. 
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 zorgpartners met betrekking tot deze zorg lokaal  
maken.  
Nu digitale gegevens beschikbaar zijn  met betrekking tot de telefonische bereikbaarheid van 
alle zorgverleners in het Gezondheidscentrum is met V-tel afgesproken in het laatste 
kwartaal van 2017 de beschikbare gegevens te analyseren om te kijken waar mogelijke 
verbeterpunten liggen.  
 
6.2. INBRENG CLIENTEN 
 
Om te komen tot een marktgericht zorgaanbod en een efficiënte, klantgerichte service is 
cliënt betrokkenheid onontbeerlijk en vandaar dat in 2010 het cliëntenpanel werd opgericht. 
Het cliëntenpanel werkt aan de hand van een reglement waarin de doelstellingen en de 
werkwijze van het panel zijn vastgelegd. De leden van het panel staan ingeschreven als 
patiënt bij een van de 4 Didamse huisartsenpraktijken.  
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.  
Vaste agendapunten tijdens de vergaderingen vormen mogelijke verbeterpunten voor het 
organisatie qua inrichting, bereikbaarheid en bejegening. Tijdens de najaarsvergadering 
wordt daarnaast de planning van activiteiten voor het komend jaar besproken en de 
vergaderdata.  
Cliënten kunnen de panelleden bereiken via een e-mailadres dat in elke uitgave van ‘Beter 
Nieuws’ wordt vermeld. (cliëntenpanel@gcdidam.nl) 
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. 
In de afgelopen anderhalf jaar kwam het cliëntenpanel 3 x bijeen en daarnaast vond in de 
zomer van 2016 een vooroverleg plaats tussen de voorzitter en de directie. Tijdens dit 
vooroverleg werden mogelijkheden besproken om de leden van het cliëntenpanel meer te 
betrekken bij concrete organisatorische aangelegenheden, zoals het opzetten van exposities 
in het Gezondheidscentrum. Daarnaast is het idee geopperd om een van de leden van het 
panel te betrekken bij de opzet van de activiteiten voor het 50 jarig bestaan van het 
Gezondheidscentrum Didam dat op 26 mei 2018 officieel gevierd zal worden. 
Verder is het van belang dat in 2018 dit panel betrokken wordt bij het opzetten van een klant 
ervaringsonderzoek. Geen eenvoudige aangelegenheid omdat cliënten een zekere ‘enquête 
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moeheid’ vertonen en ‘meten’ niet altijd automatisch leidt tot ‘weten’, als het doel van de 
meting niet duidelijk van te voren is vastgesteld. 
In maart 2016 nam Mevr. M. Fellinger voor de laatste keer deel aan de vergadering en van 
haar werd feestelijk afscheid genomen tijdens het jaarlijkse etentje. Haar plaats wordt tijdens 
de najaarsvergadering in 2017 ingenomen door de heer H. van Praag. 
 
6.3. INFORMATIEVERSTREKKING 
 
De coördinatiebalie in het atrium was 36 uur per week bemenst tot 1 juli 2017 en vormde dus 
een volwaardig aanspreekpunt voor patiënten en cliënten. De twee parttime receptionistes 
beschikten over een handboek met informatie over de beschikbaarheid van de interne 
zorgverleners en daarnaast beheerden zij de digitale agenda van de directie en van een 
aantal zelfstandig werkende zorgverleners in het Gezondheidscentrum. Belt men het  
algemene telefoonnummer dan wordt de beller te woord gestaan door de administratief 
medewerkster die parttime aanwezig is of door de huismeester nu de coördinatiebalie na 1 
juli 2017 niet langer bemenst is. Helaas werd de eerste aanvraag voor de Anbi status  
afgewezen. 
 
Informatie voor patiënten is vindbaar op de website van het Gezondheidscentrum, een 
medium waar in toenemende mate gebruik van gemaakt wordt en waarop cliënten ook de 
virtuele tour kunnen aanklikken, zodat zij een beeld krijgen van de openbare ruimtes in het 
Gezondheidscentrum, en van de mogelijke behandelkamer waarin zij zich op een later 
tijdstip kunnen bevinden.   
In het atrium kunnen bezoekers informatie vinden in folderrekken en op de koffietafel. Verder 
is informatie te zien op de led-schermen die in de verschillende wachtkamers hangen.  
 
Elk kwartaal wordt het blad “Beter Nieuws’ uitgebracht, dat op aanvraag ook digitaal aan 
patiënten wordt toegestuurd. 
 
Het nut van het opzetten van een digitaal platform voor de Stichting Gezondheidscentrum 
Didam werd door een werkgroep besproken. Gezien het feit dat de interne disciplines voor 
het merendeel zelfstandige ondernemers zijn die vrijwel allen over een dergelijk platform 
beschikken, was er geen commitment intern om een dergelijk platform voor de Stichting op 
te zetten, omdat de leden van de werkgroep hierin geen meerwaarde zagen. 
 
6.4. KLACHTENREGELING 
 
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.  
 
Naast deze twee formulieren is het ook mogelijk om melding te maken van een incident. Van 
deze laatste mogelijkheid werd in 2016 tweemaal gebruik gemaakt.  

- Op 7 juli 2016 werd melding gemaakt van een brandje in de asbak bij de 
achteruitgang van het Gezondheidscentrum en op 22 juli in de asbak bij het 
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fietsenhok. In beide gevallen was de brand snel geblust en was er geen sprake van 
verdere schade of lichamelijk letsel van bezoekers van het gebouw. 

 

Buiten de melding van bovenstaande incidenten werden er twee klachten ontvangen:  

- Op 18 augustus diende Apotheekzorg uit Sittard een klacht in met betrekking tot de 
bejegening van een van de doktersassistentes. Er werd geklaagd over een gebrek 
aan medewerking om een recept te wijzigingen dat niet aan alle eisen van de 
zorgverzekeraar van een bepaalde patiënt voldeed. De klacht is doorgegeven aan de 
betreffende HA-praktijk, die de kwestie daarna heeft afgewikkeld. 

- Op 24 september 2016 werd er een klacht ontvangen die Fysiotherapie Didam betrof. 
Deze discipline beschikt over een eigen klachtencommissie, die op 14 oktober per 
email op deze klacht reageerde naar de betrokken patiënt.  
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BIJLAGE 1 
 
A. ZELFSTANDIG GEVESTIGDE PRAKTIJKHOUDERS 
Apotheek 
Cesar Oefentherapie 
Diëtetiek  
Ergotherapie 
Fysiotherapie met de volgende specialisaties: 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.  
Drie praktijken (5 huisartsen) zijn gevestigd in het Gezondheidscentrum; een praktijk  
(2 huisartsen) is gevestigd buiten het Gezondheidscentrum. Voor de huisartsengroep zijn 
drie diabetesverpleegkundigen, en twee POH-S en een POH-O werkzaam in het 
Gezondheidscentrum  i.v.m. het COPD, CVRM en Ouderenzorg spreekuur.  
Daarnaast is de POH-O eveneens werkzaam bij de externe huisartsenpraktijk in het 
Doktershuis. De huisartsen hebben verder ondersteuning van twee POH’s GGZ die op 
parttime basis werkzaam zijn voor alle Didamse huisartspraktijken. 
Logopedie 
Leefstijl coach  
Medisch pedicure 
Orthopedisch Schoenmaker 
Podotherapie 
Psychologie 
GZ psychologie 
Kinder-& jeugdpsycholoog/ orthopedagoog 
Tandartsenzorg 
Vaccinatiecentrum 
Verloskunde 
WMO keuringsarts 
Zozijn 
 
B.  EERSTELIJNS ORGANISATIES 
 
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 
Sociaal Raadslieden (Sensire) 
Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (STMG) 
Verpleegkunde (STMG) 
Wijkverpleegkunde (STMG) 
Wijkverpleegkunde (Sensire) 
Trombosedienst (Rijnstate) 
 
Bijlage 2   
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LEGENDA 
 
ROS Regionale Ondersteuningsstructuren. Caransscoop/ Proscoop is de 

ROS voor de regio Oost-Nederland. 

InEen Landelijke Branche organisatie Eerste Lijn 

SES Sociaal Economische Status 

HAGRO- Huisartsengroep Didam 

MTO Multidisciplinair Teamoverleg 

ICPC codering International Classification Primary Care / Registratiesysteem HIS 

DVG Benchmark Vergelijkende cijfers van de Dutch Vaccines Group 

FTO Farmacotherapeutisch Overleg 

HIS Huisartsen informatiesysteem 
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BIJLAGE 3 
 
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 29063922301 
Pas te, Dorret, Diabetesverpleegkundige 49019259230 
Van Noort, Hanny/POH CVRM  49034794004 
Bosveld, Gert/POH GGZ 59017942030 
Looman, Astrid/ POH COPD/CVRM 
Kraan, Silke/ POH-O 
 
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 
 
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 
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 
Jeannette Schuurmans, Medisch pedicure 
 
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 

 


