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Eind 2019 staat Stichting GAZO er goed voor. 
Het ziekteverzuim is laag, er zijn weinig vacatu-
res, financieel is een goed resultaat bereikt en 
er zijn volop plannen voor innovatie en zorgver-
betering. GAZO heeft een sterke positie als 
huisartsenorganisatie in Amsterdam en Zuidoost 
en er zijn plannen voor uitbreiding. Gezien de 
ontwikkelingen die op de eerstelijn afkomen, 
zoals tekorten op de arbeidsmarkt en meer zorg 
naar de eerstelijn, is dit een sterke uitgangspo-
sitie om de huisartsenzorg in Zuidoost stevig te 
positioneren voor toekomstige uitdagingen. 

In het jaarverslag wat voor u ligt vertellen wij u 
meer over stichting GAZO, de centra en de 
omgeving waarin wordt geopereerd, de be-
haalde resultaten én plannen voor de toekomst. 
Wij zijn trots op onze organisatie en met name 
op alle zorgverleners die met veel inspiratie 
elke dag weer klaarstaan om de inwoners van 
Amsterdam Zuidoost goede zorg te verlenen.
Wij wensen u ook veel inspiratie en lees plezier!

Francine Francke – de Rijke
Mireille van Bree

Directie Stichting GAZO 

Inleiding
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Missie
GAZO is aanbieder van kwalitatief hoogwaardige, 
georganiseerde en geïntegreerde eerstelijns-
gezondheidszorg voor de bevolking van 
Amsterdam Zuidoost.

Organisatie
Het uitgangspunt voor de structuur van GAZO 
is zoveel mogelijk verantwoordelijkheid en 
sturing laag in de organisatie. Bij GAZO werken 
ruim 100 medewerkers die huisartsenzorg 
leveren aan circa 44.500 inwoners van  
Amsterdam Zuidoost. 

GAZO bestaat uit zes huisartsengroepen in zes 
centra, die als zelfsturende teams werken met 
een coördinerend huisarts die het centrum 
vertegenwoordigt en een leidinggevend 
assistent. Het bedrijfsbureau ondersteunt in 
bedrijfsprocessen en projecten.
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Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

Doktersoverleg

OR

CCR
Bedrijfsbureau

Gein Klein Gooioord Venserpolder Holendrecht Nellestein Reigersbos

De gezondheidscentra bieden tevens onderdak 
aan diverse eerstelijns zorgverleners, zoals 
apotheken, fysiotherapie, maatschappelijk 
werk, wijkverpleging, psychologen, diëtisten 
etc. Door met elkaar onder één dak te werken 
zijn de lijnen kort en wordt samenwerking 
gestimuleerd. De gezondheidscentra zijn 
hiermee dé plaatsen in de wijk waar de  
bewoners terecht kunnen voor  
laagdrempelige zorg.
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Populatie
De inwoners van Amsterdam Zuidoost zijn 
relatief jong, het merendeel is van niet- 
westerse afkomst (voornamelijk Surinamers, 
Antillianen en Ghanezen) en een groot deel 
heeft een laag sociaal economische status.  
Dit stadsdeel kent relatief meer problemen  
dan andere wijken van Amsterdam, ook op  
het gebied van gezondheid. 

Uit het rapport ‘Sterk en Zwak in Amsterdam’ 
van de GGD 2018 blijkt dat Amsterdam  
Zuidoost op veel gebieden zwak scoort,  
vooral op het gebied van financiën, werk en 
inkomen. Complexe problematiek op deze 
leefterreinen uit zich ook in een slechtere 
(ervaren) gezondheid. Zo heeft: 

•  circa 13% van de volwassen inwoners
van Amsterdam Zuidoost ernstige
psychiatrische klachten.

•  17% van de inwoners in Bijlmer Oost
geeft aan een lage eigen regie te hebben.

•  32% ervaart geen goede gezondheid
•  En  er zijn veel volwassenen met

overgewicht (51 - 59%).

Demografische gegevens

Bijlmer Centrum Bijlmer Ooost Gaasperdam / Driemond Amsterdam (%)

Aantal inwoners 25.008 28.848 34.143 854.316

% Jongeren (< 18 jaar) 20% 21% 20% 17%

% Ouderen (> 65 jaar)           7% 12% 15% 12%

Minimahuishoudens 33% 30% 23% 20%

Bijstand 12% 11% 9% 7%
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Amsterdam Zuidoost
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Klein Gooioord
7.665

Venserpolder
7.386

Reigersbos
8.556

Nellestein
3.468

Holendrecht
7.930

Gein
9.680

De centra
Er werken 37 huisartsen in de zes gezond-
heidscentra, zij worden ondersteund door 
doktersassistenten en medisch studenten  
als flexibele schil. De multidisciplinaire  
zorg voor patiënten met Diabetes Mellitus 
(DM), COPD, persisterend astma en  
cardio vasculaire risico’s wordt door  
praktijkondersteuners geleverd.

GAZO
Gezondheidscentra
Amsterdam Zuidoost

Aantal patiënten per centrum

18%

15%

8%
22%

19%

18%
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Reguliere  
huisartsenzorg
Meegedaan wordt op alle relevante gebieden 
van de huisartsgeneeskundige zorg. GAZO 
levert op een aantal locaties ook de huis-
arts-geneeskundige verzorging van intramuraal 
wonende patiënten met psychiatrische  
problematiek en verstandelijke beperking.  
De kwaliteit van zorg is van goed niveau. Uit  
het patiëntonderzoek blijkt dat patiënten in  
alle centra gemiddeld zeer tevreden zijn over 
hun huisarts, de geboden zorg en de service.

GAZO
Gezondheidscentra
Amsterdam Zuidoost

Opleiding en uitwisseling
Binnen GAZO is veel aandacht voor opleiding, onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen. 

‑  

Zorg voor patiënten

•  In 2019 hebben twee huisartsen een
kaderopleiding afgerond en is een
ander gestart.

•  GAZO organiseert nascholingen, waar-
onder in 2019 een succesvol symposium
over interculturele vaardigheden in de zorg
en een thema-avond over ouderenzorg.

•  Uitwisseling vindt ook plaats in het
GAZO doktersoverleg en hoofdassisten-
tenoverleg.

•  GAZO werkt samen met het onderzoeks-
netwerk van huisartsgeneeskunde van
het AMC (HAG-net). Regelmatig wordt
geparticipeerd in onderzoeken.

•  In elk centrum worden coassistenten,
nieuwe huisartsen en assistenten opgeleid.

•  Individuele scholing wordt gestimuleerd,
het budget is in 2019 bijna verdubbeld
t.o.v. 2018.
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Kwetsbare groepen
Werken als huisarts in Amsterdam Zuidoost 
is relatief zwaar. Er zijn meer gezondheids-
problemen dan in modale wijken en de 
problematiek is complexer; patiënten 
komen vaker langs; er is meer tijd nodig 
voor uitleg en meer tijd voor overleg met 
hulpverleners rondom de patiënt. In 5 van 
de 6 centra wordt daarom met spreekuren 
van 15 min. gewerkt, waardoor er meer tijd 
is voor de patiënt en de werkdruk voor  
de huisarts iets beter wordt

eHealth
Digitalisering van de zorg is een belangrijk 
speerpunt. In 2019 is een campagne geor-
ganiseerd met als doel meer patiënten in het 
portaal te krijgen. Aan het einde van 2019  
was 35% van de patiënten ingeschreven in  
het portaal, hiermee staat GAZO landelijk  
op de derde plaats van gebruikers. 

Resultaten: 

•  In 2019 zijn er ruim 9500 online
afspraken gemaakt.

•  Het aantal telefoontjes neemt
langzaam af, jan. 2019 7% minder dan
in jan. 2020, dit zijn 1300 telefoontjes.

•  Aan het einde van het jaar werden
per maand circa 1000 online
afspraken gemaakt.
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Samenwerking in de centra
Ruim de helft van de ruimte in de centra wordt gebruikt door de huisartsen en ondersteunend 
personeel. De overige ruimte wordt verhuurd aan collega zorgverleners in de eerstelijn. Elk 
centrum heeft een eigen vorm voor het houden van overleggen met samenwerkingspartners.  
Zo worden er lunchbesprekingen gehouden, bilaterale of juist multidisciplinaire overleggen.

GAZO
Gezondheidscentra
Amsterdam Zuidoost

Wijkgerichte zorg
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Krachtige basiszorg 
Holendrecht ontving in 2019 extra gelden in het 
kader van Krachtige Basiszorg. Dit programma 
gaat uit van een geïntegreerde samenwerking 
tussen het medisch en sociale domein.  Het is 
een manier van kijken, leren en doen door álle 
professionals op gebied van zorg, sociaal 
welzijn en preventie in de wijk. Ze delen kennis 
en informatie en gaan met de inwoner op zoek 
naar een integrale oplossing van het probleem. 

Een aantal van de activiteiten die in dit kader in Holendrecht ontplooid zijn:

•  Gezond team: uitbreiding met een POH-GGZ en POH-O en aandacht voor werkplezier.
•  Betere praktijkorganisatie o.a. door lean werken en een betere beschikbaarheid

informatie en protocollen.
•  Samenwerking met partners verbeteren, zoals wijkverpleging, fysiotherapie,

verloskundigen, GGZ en sociaal domein.
•  Zorg voor speciale doelgroepen verbeteren (laagverstandelijk beperkt, chronische

pijn, hoog vasculair risico, laaggeletterden).
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Ouderenzorg
Speerpunt in 2019 was de Ouderenzorg goed opzetten in Amsterdam Zuidoost aansluitend bij 
het programma Beter Oud in Amsterdam. De visie is dat elke praktijk een POH-O aanneemt  
en dat zij proactief de kwetsbare oudere patiënten in kaart brengen en de zorg verbeteren  
in samenwerking met andere hulpverleners en mantelzorgers. In 2019 zijn twee POH-O’s  
aangenomen en een plan van aanpak gemaakt voor de overige centra.
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Amsterdamse Huisartsen Alliantie
In 2019 is de Amsterdamse Huisartsen Alliantie opgericht, een netwerkorganisatie van alle 
zorggroepen in Amsterdam (incl. loondienstcentra). Deze Alliantie moet de vertegenwoordiger 
van de huisartsen worden. Een duidelijk aanspreekpunt voor externe partijen geeft meer 
mogelijkheden voor invloed op besluitvorming. GAZO is bestuurlijk intensief betrokken.

Samenwerking

GAZO
Gezondheidscentra
Amsterdam Zuidoost
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Fusie Diemen, integratie zorggroep  
Diemen/Duivendrecht, samenwerking Medzzo

In 2019 is een intentieverklaring getekend met 
de gezondheidscentra in Diemen om in 2020 te 
fuseren. Voor GAZO betekent dit meer mogelijk-
heden voor zorginhoudelijke samenwerking en 
minder kwetsbaarheid m.n. in de bedrijfsvoering. 
Ook de zorggroep Diemen/Duivendrecht wil 
zich bij GAZO voegen en zal vanaf 1 januari 2020 
de ketenzorg via GAZO afnemen.

Ook met de zelfstandig huisartsen in Amsterdam 
Zuidoost is er steeds meer samenwerking en 
contact. De maandelijkse netwerkborrels 
dragen hier voor een belangrijk deel aan  
bij. Scholing voor praktijkondersteuners  
wordt gezamenlijk gedaan en ook vindt er 
uitwisseling plaats over samenwerking met 
sociaal domein en zorginnovatie.
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Eind 2019 stonden 98 medewerkers op 
de loonlijst bij GAZO. In dit jaar zijn er 26  
medewerkers bijgekomen en van 29 is afscheid 
genomen. Een groot deel van het verloop ligt  
in de flexibele schil, studenten geneeskunde 
die tijdelijk in dienst komen als assistent. 

In de krappe arbeidsmarkt is GAZO er goed 
in geslaagd nieuwe medewerkers te vinden. 
Maar liefst 11 assistenten, 5 huisartsen, een 
medisch directeur, 2 POH-s, een POH-O en  
2 ondersteunend medewerkers zijn aangenomen.
In 2019 is het ziekteverzuim flink gedaald, van 
8% in 2018 en 2017 naar 4.5%.

Het exploitatieresultaat is bijna 3 ton, met een 
liquiditeit van 2.1 en solvabiliteit van 62% mag 
GAZO zich financieel gezond noemen.

Interne organisatie
Kerncijfers personeel

Eind 2019

• Aantal medewerkers 98

• Aantal fte 68.1

• Gemiddelde leeftijd 46

• Gemiddelde deeltijdfactor 0.69

• Gemiddelde dienstjaren 8

• Instroom 22

• Uitstroom 29
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‑  

Ontwikkelingen

De Juiste Zorg op 
de Juiste Plek en  
jaarplan GAZO

De eerstelijn staat voor een grote uitdaging  
om in de toekomst met minder personeel meer 
zorg te verlenen. Dat kan alleen met  “De Juiste 
Zorg op de Juiste Plek”. Aan ‘de onderkant’ 
moet minder zorg geleverd worden, bijv. door 
een verbeterde samenwerking met het sociaal 
domein, door zelfzorg en de inzet van eHealth.

In het jaarplan 2020 van GAZO (zie pag. 21, 22) 
zijn  programma’s benoemd die bij moeten 
dragen aan een toekomstbestendige organisatie. 
Om de doelstellingen te helpen realiseren wordt 
een programmamanager aangenomen in 2020.
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Gezondheidscentrum 
van de toekomst
Amstel 3 wordt een nieuwe stadswijk in  
Amsterdam Zuidoost. GAZO is met de gemeente 
en met het Amsterdam UMC, locatie AMC, 
vakgroep huisartsgeneeskunde in gesprek over 
de bouw van een nieuw gezondheidscentrum. 
Dit centrum moet een ‘centrum van de toekomst’ 
worden, waar op een nieuwe digitale manier 
samengewerkt wordt met collega’s en patiënten 
en er ruimte is voor onderzoek, onderwijs  
en innovatie. Dit initiatief moet ook nieuwe 
inspiratie geven voor de bestaande praktijken. 

Specialistisch  
Adviesconsult
De wens is een huisartsenpluspunt te starten  
in Amsterdam Zuidoost, waar specialisten 
eenmalig en laagdrempelig geconsulteerd 
kunnen worden. De huisarts blijft hoofdbehan-
delaar, de patiënt hoeft geen eigen risico te 
betalen voor dit consult. Voor onze doelgroep is 
het van belang dat dit in de wijk gevestigd wordt 
en patiënten niet naar de bestaande punten in 
Noord of Centrum te hoeven reizen. Er liggen 
contacten met specialisten, doelstelling is om in 
2020 met tenminste 2 specialisaties te starten.

Regionale 
samenwerking
In 2020 zal de fusie met Diemen gerealiseerd 
worden en zullen de zelfstandig huisartsen  
uit Diemen/Duivendrecht zich ook bij GAZO 
voegen. De integratie zal in 2020 uiteraard  
een belangrijk speerpunt zijn. Ook zal de 
samenwerking met de zelfstandig huisartsen  
in Amsterdam Zuidoost verder vorm  
worden gegeven.



‑  

       

‑  

Jaarverslag 2019 21
GAZO
Gezondheidscentra
Amsterdam Zuidoost

Gazo Jaarplan 2020

Missie
GAZO is dé aanbieder van kwalitatief hoog-
waardige, georganiseerde en geïntegreerde 
eerstelijnsgezondheidszorg voor de bevolking 
van Amsterdam Zuidoost. Met de huisarts als 
kerndiscipline en werkend vanuit een  
flexibel netwerk.

Ambitie
Verbeteren van de gezondheidszorg in Amsterdam Zuidoost 
en het verkleinen van de gezondheidsverschillen. 

GAZO is een plek waar:

· huisartsen ondersteund worden
·  huisartsen ruimte krijgen om een eigen praktijk te voeren

en gericht zijn op verbetering van de zorg
·  Proactief wordt ingespeeld op toekomstige uitdagingen
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EHealth

Verbeteren digitale mogelijkheden voor communicatie 

en gegevensuitwisseling. Verhogen gebruik. Service

doelstelling en efficiëntie verhogen.

Gezondheidscentrum van de toekomst

Voorbereid zijn op een toekomst met grotere 

zorgvraag, personeelstekorten in veranderende 

omgeving. Ruimte voor nieuwe initiatieven.

TOEKOMST
THEMA

DOEL

Versterken eigen organisatie

GAZO is een aantrekkelijk werkgever. Kan 

medewerkers vinden en binden. Kennis en kunde

wordt goed ingezet in de organisatie.

Regionalisering

Samenwerken in de stad en regio daar waar dit

versterking geeft voor de zorg en voor de 

eigen organisatie. 

ORGANISATIE
THEMA

DOEL

Integrale complexe zorg

Patiënten die frequent komen, hoge gezondheids 

risico’s en problemen in meerdere domeinen hebben, 

adequate begeleiding bieden.

Ouderenzorg

Verbeteren van ouderenzorg vanuit de huisartsen 

praktijk. Proactief in beeld, samenwerking, 

goede zorg.

COMPLEXE ZORG
THEMA

DOEL
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