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INLEIDING 
 

Het jaar 2020 was het jaar dat getekend werd door de wereldwijde uitbraak van Covid-19, Corona. 

Uiteraard heeft dit ook een grote stempel gedrukt op het werk binnen de gezondheidscentra van de 

Stichting GAZO. In de eerste lock-down begin maart moesten alle zorgverleners zich aan zien te 

passen aan de nieuwe werkelijkheid: zorg en werk op afstand met beschermingsmaterialen en 

beperkte fysieke beschikbaarheid.  Zorg op afstand bieden werd de norm, een versnelling in al 

ingezette ontwikkelingen. Verschillende collega’s zijn zelf ziek geweest door Corona, waardoor 

continue aanpassingsvermogen gevraagd werd. De spreekuren zijn rustiger geweest en de eerste 

cijfers wijzen uit dat er circa 30% minder is verwezen naar de 2e lijn. De huisarts heeft veel van de 

zorgvraag opgevangen, maar natuurlijk zit hier ook het nodige leed achter wat na verloop van tijd 

naar boven zal gaan komen. Deze crisis zal gezondheidsverschillen vergroten en de noodzaak voor 

geïntegreerde zorg in de wijk dichtbij groter maken. 

Ontwikkelingen hebben verder niet stil gestaan. In 2020 zijn de stichtingen gezondheidscentra 

Diemen Noord en Diemen Zuid gefuseerd met Stichting GAZO. In de loop van het jaar is de 

bedrijfsvoering verder op elkaar aangepast en inmiddels horen deze centra er helemaal bij. Ook de 

zorggroep Diemen/ Duivendrecht heeft zich bij GAZO aangesloten voor de ketenzorg. GAZO 

ontwikkelt zich zo langzaam naar een regionaal gerichte serviceorganisatie voor de huisartsen.   

Ook het jaar 2021 start met de nodige beperkingen. Het beschikbaar zijn van een vaccin is een 

lichtpunt, al zorgt de vaccinatiestrategie en de rol van de huisartsen hierin voor de nodige discussies. 

Ondanks alle beperkingen blijft GAZO kijken hoe we toekomstgericht huisartsenzorg kunnen blijven 

leveren. Hierin wordt steeds meer de samenwerking met andere partijen binnen Amsterdam 

opgezocht, zeker ook door de oprichting van de Amsterdamse Huisartsen Alliantie. 

In dit jaarverslag krijgt u een overzicht van onze organisatie, een terugblik op het jaar 2020 en een 

vooruitblik. Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Mireille van Bree, huisarts en medisch bestuurder 

Francine Francke, algemeen bestuurder  
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DE ORGANISATIE  
 

De Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost, oftewel GAZO, biedt huisartsenzorg in 

Amsterdam Zuidoost en Diemen. GAZO bestaat uit acht gezondheidscentra: Gein (GN), Holendrecht 

(HD), Nellestein (NS), Reigersbos (RB), Venserpolder (VP), Klein Gooioord (KG), Diemen Zuid (DZ) en 

Diemen Noord (DN). Het bedrijfsbureau ondersteunt de bedrijfsvoering, samenwerking en 

zorginnovatie. De stichting bestaat uit circa 135 medewerkers en verleent huisartsenzorg aan bijna 

60.000 inwoners van Amsterdam Zuidoost en Diemen. In de centra wordt ruimte verhuurd aan diverse 

eerstelijns zorgverleners. GAZO wil hiermee een breed aanbod aan laagdrempelige eerstelijnszorg 

neerzetten en samenwerking stimuleren. 

Historie 
De gezondheidscentra van GAZO zijn vanaf de jaren 70 ontstaan in de nieuwe wijken van Amsterdam 

Zuidoost met als doelstelling een breed geïntegreerd aanbod van eerstelijnszorg te bieden. Elk 

gezondheidscentrum vormde een eigen stichting, met huisartsen, apotheken en fysiotherapeuten in 

loondienst. Door de jaren heen zijn de afzonderlijke stichtingen meer gaan samenwerken en ontstond 

er een koepelorganisatie om dit te faciliteren, de GAZO. In 2010 is dit proces afgerond met een 

bestuurlijke fusie van de zes gezondheidscentra en de koepelorganisatie. De apotheken verenigden 

zich in een B.V., met de stichting GAZO als aandeelhouder. In 2015 zijn de fysiotherapie en apotheken 

verzelfstandigd. 

De gezondheidscentra van Diemen zijn rond dezelfde tijd ontstaan als de centra in Zuidoost en werkten 

met hen samen. Bij de fusie in 2010 zijn zij zelfstandig verder gegaan, maar 10 jaren later hebben zij 

zich bij de overige centra gevoegd middels een fusie met Stichting GAZO. 

Missie en Visie 
GAZO wil een aanbieder zijn van kwalitatief hoogwaardige, georganiseerde en geïntegreerde 

eerstelijnsgezondheidszorg voor de bevolking van Amsterdam Zuidoost en Diemen.   

 

Visie 

De missie waarmee GAZO is opgericht staat na 40 jaren nog steeds overeind. Uit de missie volgt dat 

GAZO zich richt op:  

 Het continueren, versterken, verbreden, verdiepen en vernieuwen van het aanbod van een 

brede eerstelijns gezondheidzorg ten behoeve van patiënten, primair in Amsterdam Zuidoost 

en Diemen. 

 Streven naar een optimale verbinding tussen de gezondheidscentra en de wijken, waarin zij 

gevestigd zijn; 

 Optimaliseren van de bedrijfsvoering, zodat deze maximaal bijdraagt aan de doelstelling.   
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Organisatiestructuur 
GAZO bestaat uit acht huisartsengroepen, die als ‘zelfsturende teams’ werken. Vanuit elk centrum 

wordt een coördinerend huisarts afgevaardigd naar het GAZO-doktersoverleg, waar centraal beleid 

wordt vastgesteld en organisatorische zaken worden afgestemd. De visie is een zo groot mogelijk 

verantwoordelijkheid en sturingsmogelijkheid laag in de organisatie. De assistententeams worden 

aangestuurd door een leidinggevend assistent of direct door een huisarts. Ook de leidinggevend 

assistenten komen regelmatig samen, voor kennisuitwisseling en het versterken van de 

samenwerkingsmogelijkheden operationeel en tactisch. 

In het bedrijfsbureau zijn alle staf- en ondersteunende diensten ondergebracht: ICT, financiën, P&O, 

facilitair, kwaliteit, communicatie, beleid, innovatie en secretariaat. Er is een tweehoofdige directie: 

een directeur bedrijfsvoering en een directeur zorg.  

 

 
Figuur 1: organogram Stichting GAZO 2020 
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Samenstelling Bestuur en Toezicht 
 

Raad van Bestuur 

Naam Functie per datum 

Mw. drs. F. Francke - de Rijke directeur bedrijfsvoering mei 2015  

Mw. Drs. R.J.C. van Bree directeur zorg juli 2019 

 

Raad van Toezicht 

Naam Functie   per datum  

Dhr. mr. dr. R.J. de Folter voorzitter    jan.2012 – 1 febr.2020 

Mw. M.A. Sprecher – Israëls voorzitter   1 mei 2020 

Dhr. drs. A. I. Leemhuis lid (tevens vice voorzitter en auditcie.) Juli 2015 

Dhr. F. H.A. Sier lid (tevens audit-. en kwaliteitscie)  1 mei 2020  

Mw. M.J.J. de Kleijn lid (tevens kwaliteitscie.)   1 mei 2020  

 

Mw. Sprecher, dhr. Sier en Mw. De Kleijn waren sinds 1 sept. 2016 lid van de RvT van de 

gezondheidscentra Diemen Diemen Zuid en Noord.   

 

  

Vanwege de op handen zijnde fusie met de gezondheidscentra in Diemen is begin januari niet gezocht 

naar nieuwe leden voor de RvT. Dhr. De Folter is als adviseur bij de GAZO betrokken gebleven. De RvT 

is in 2020 5x bij elkaar geweest en daarnaast heeft het nodige overleg plaats gevonden rondom de 

besluitvorming fusie; na de fusie is de nieuwe RvT zonder directie bijeen geweest om de fusie te 

evalueren en samenwerkingsafspraken te maken. De auditcommissie is 2x bij elkaar gekomen. 

Besloten werd het contract met de huidige accountant BTB met 3 jaren te verlengen. De 

kwaliteitscommissie heeft één keer vergaderd om een kwaliteitskader te ontwikkelen.  Naast 

informatie over de dagelijkse gang van zaken stonden verder strategische thema’s als regionale 

samenwerking en toekomstgerichte huisartsenzorg op de agenda van de RvT, waaronder uitbreiding 

met een ‘gezondheidscentrum van de toekomst’ in Amstel 3.   
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Ondernemingsraad 
GAZO kent een ondernemingsraad met 4 leden. In 

2020 zijn zij langs de centra gegaan voor kennismaking 

en contact. Het plan was om met medewerkers een 

aantal malen een inspiratiemoment te houden, 

waarbij medewerkers mee konden denken over koers 

van de organisatie, personele zaken en 

informatievoorziening. Vanwege de beperkingen 

rondom Corona zijn deze momenten niet doorgegaan. 

De OR heeft m.n. schriftelijk en informeel contact 

gehouden met de bestuurder en is 2x bij elkaar 

geweest. 

 
 

 

 

Gezondheidscentra in cijfers   
 

Figuur 1: aantallen ingeschreven verzekerde patiënten per centrum 
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Figuur 2: leeftijdsopbouw patiënten 

% GN HD KG NS RB VP DN DZ 

Patiënten <65 84% 81% 87% 81% 84% 90% 83% 
 

83% 

Patiënten 65-75 13% 12% 9% 13% 11% 6% 11% 
 

11% 

Patiënten >75 3% 7% 4% 6% 5% 4% 6% 
 

6% 

 

 

Figuur 3: in- en uitstroom (alleen centra Zuidoost, zonder Diemen) 

  2017 2018 2019 2020 

Instoom 3.044 3.501 3.415 2.861 

Uitstroom 3.811 3.732 3.308 3.250 

Mutatie 15% 16% 15% 14% 

 

PATIËNTENZORG  
 

Populatie Zuidoost en Diemen 

 
Zuidoost 

Amsterdam Zuidoost heeft 89.841 inwoners. Deze inwoners van Amsterdam Zuidoost zijn relatief jong, 

het merendeel (63%) is van niet westerse afkomst (met name Surinamers, Antillianen en Ghanezen), 

tegen 35% in Amsterdam. Amsterdam Zuidoost wordt opgedeeld in drie gebieden. 

Gaasperdam/Driemond, Bijlmer Centrum en Bijlmer Oost. De gezondheidscentra van GAZO liggen 

merendeels in Gaasperdam, Klein Gooioord ligt in Bijlmer Oost en Venserpolder in Bijlmer Centrum. 

Zuidoost ontwikkelt zich snel. Met het plan om circa 40.000 woningen te bouwen tot 2040 (100.000 

nieuwe inwoners) en daarbij horende voorzieningen, groeit het stadsdeel enorm. 

Uit het rapport ‘Sterk en Zwak in Amsterdam’ van de GGD 2018 blijkt dat Amsterdam Zuidoost op veel 

gebieden zwak scoort. De zwakke scores zijn er vooral bij 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 zegt weinig eigen regie te hebben, 32% ervaart geen goede gezondheid, 

51 – 59% van de volwassenen heeft overgewicht, 11% van de inwoners zit in de bijstand en 28% is een 

minimahuishouden.  Gaasperdam/Driemond kent relatief minder problemen. Door het stadsdeel 

Zuidoost is een ‘masterplan’ ontwikkeld met partners en inwoners dat het doel heeft om in 20 jaren 

een veilig, dynamisch, sterk en zelfbewust Zuidoost te realiseren waar het fijn is om te wonen en 

werken. 
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Diemen 

De gemeente telt in totaal (per 1 augustus 2020, bron: CBS) 31.206 inwoners. Diemen bestaat uit 

Diemen-Noord,  Diemen-Centrum en Diemen-Zuid. De gezondheidscentra van GAZO bevinden zich in 

Noord en Zuid. In het centrum zijn zelfstandig huisartsen gevestigd die deel uitmaken van de zorggroep 

GAZO. Met de oplevering van Holland Park zal het aantal bewoners in Diemen met 20% toenemen. In 

Holland Park bevindt zich een startende praktijk, die ook deel uitmaakt van de zorggroep. 26.3% van 

de bevolking bestaat uit niet-westerse allochtonen, maar er is wel verschil tussen de gebieden. Diemen 

Centrum kent het hoogste percentage alleenstaanden en ouderen. Diemen Zuid valt op door de 

culturele diversiteit van de bevolkingssamenstelling, het inkomen is in vergelijking met het Diemens 

gemiddelde laag. Ook in de rest van Diemen is het gemiddelde jaarinkomen, in vergelijking met het 

Amsterdams gemiddelde laag (€26.800,-). Op veel indicatoren voor gezondheid scoort Diemen iets 

boven landelijk gemiddeld (bijv. lichamelijke gezondheid, leefstijl, zelfredzaamheid).  

 

 
 

 

 

 

 

Huisartsenzorg 

 
Er werken 44 huisartsen en twee physician assistants (waarvan één in opleiding) in de acht 

gezondheidscentra. Zij worden ondersteund door 50 doktersassistenten en 19 praktijkondersteuners 

somatiek en ouderen, daarnaast zijn er 17 praktijkondersteuners GGZ op detacheringsbasis aan de 

praktijk verbonden.   

GAZO participeert op alle relevante gebieden van de huisartsgeneeskundige zorg. Daarnaast wordt op 

een aantal locaties ook de huisartsgeneeskundige verzorging van intramuraal wonende patiënten met 

psychiatrische problematiek en verstandelijke beperking geleverd.  

Corona 

In maart 2020 ging het land in lock-down vanwege het Corona virus, met grote gevolgen ook voor de 

huisartsenzorg. Deze crisis heeft zijn stempel op het hele jaar gedrukt. In de eerste weken werden 

alleen de meest noodzakelijke consulten fysiek gedaan, de overige op afstand. Er moest in allerijl een 

grote voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen worden aangelegd. Hierna is het aanbod aan 

fysieke consulten langzaam weer gegroeid, maar met de nodige aanpassingen, zodat er weinig verkeer 

in de centra zou plaats vinden. Om dit te faciliteren zijn roosters aangepast, wachtkamers anders 

ingericht, posters opgehangen, schermen en camera’s voor beeldbellen geplaatst etc. Aan de telefoon 

was het een tijdlang erg druk, omdat veel patiënten de huisarts belden met vragen over het virus.   De 

crisis vroeg veel van de medewerkers.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Diemen-Zuid
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In de cijfers is te zien dat het aantal fysieke consulten en visites fors is gedaald en de telefonische en 

e-consulten flink gestegen zijn t.o.v. 2019. Uit een analyse van de verwijscijfers van een aantal centra 

blijkt dat het aantal verwijzingen naar de 2e lijn wel tot 30% gedaald is t.o.v. 2019. 

 

Figuur 4: Aantallen patiënt contacten in 2020 

  GN HD KG NS RB VP totaal 
2020 

totaal 
2019 

verschil 

Fysieke 
consulten  

17.862 19.051 11.558 5.803 16.368 16.224 86.866 125.771 -31% 

Visites  720 760 489 273 1.058 928 4.228 4.925 -14% 

Email 
consult 

2.242 947 424 1.034 3.175 472 8.294 4.423 +88% 

POH-GGZ 
consulten 

1.455 1.588 1.843 628 1.578 1.221 8.313 8.210 +1% 

Telefonische 
consulten 

15.957 17.194 19.628 6.374 18.519 15.968 93.640 61.732 +52% 

Aantal 
telefoontjes 

 44597 44546   40548  17177  44613  36915 228.396 204.154 +12% 

Online 
afspraken 

            
 

9.503 
 

 

 

Ketenzorg  

Aan patiënten met een chronische aandoening, zoals Diabetes Mellitus 2, Hart- en vaatziekten en 

COPD biedt de GAZO  ketenzorg aan, dat zijn in totaal circa 10.000 patiënten. De indicaties voor hart- 

en vaatziekten zijn dit jaar uitgebreid met patiënten die preventief behandeling nodig hebben, 

vanwege hoge bloeddruk en medicijngebruik. Deze patiëntengroep is hierdoor met 1900 patiënten 

gegroeid, wat veel begeleidingstijd heeft gekost. 

De 3 zelfstandige praktijken van de zorggroep Diemen/ Duivendrecht hebben de ketenzorg voor het 

eerst in 2020 via GAZO gecontracteerd. Regelmatig is afstemming geweest over de samenwerking.  

POH-GGZ  

De centra leveren samen met de praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg voor patiënten 

met sociale problematiek, angst en depressie. Ook is er een consulterend psychiater beschikbaar. De 

POH-GGZ heeft, vanwege Corona, dit jaar voor een deel op afstand, vanuit huis gewerkt. De zorg ging 

onverminderd door, maar de persoonlijke afstemming tussen zorgverleners goed vormgeven was wat 

lastiger op afstand. Het preventie aanbod cursussen kwam minder van de grond dit jaar, alleen de 

cursus mindfulness is doorgegaan, 4x met 26 deelnemers en grotendeels online. Het aanbod is dit jaar 

uitgebreid met een speciaal spreekuur voor transculturele GGZ, waarbij m.b.t. de geestelijke 

gezondheid aangesloten wordt bij de beleving binnen de Surinaamse cultuur. 
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Ouderenzorg  

In vijf centra is een POH-ouderen werkzaam. Het doel van deze functie is proactief de kwetsbare 

oudere patiënten in kaart brengen en de zorg verbeteren in samenwerking met andere hulpverleners 

en mantelzorgers. Dit programma sluit aan bij het stedelijke programma ‘Beter Oud in Amsterdam’. 

Alle POH-ouderen hebben dit jaar de post hbo-opleiding ‘ouderenzorg in Amsterdam’ gevolgd. Ook 

zijn regelmatig intervisie bijeenkomsten gehouden. Het doel voor 2020 om een belangrijke 

kwaliteitsslag te maken en een goed werkend team aan POH-O binnen GAZO te hebben is, ondanks 

Corona, ruimschoots gehaald. Juist in de lock-down periode is door hen veel contact met de ouderen 

gezocht om evt. hulpvragen in kaart te brengen, wat enorm gewaardeerd werd.   

eHealth 

Bij GAZO heeft 25% van de ingeschreven patiënten een account voor 

het patiënten portaal. In 2019 is ingezet op het vergroten van het 

gebruik. Door Corona is dit ten dele gestagneerd, m.n. omdat er geen 

online afspraken gemaakt konden worden (het aantal fysieke afspraken 

moest juist beperkt worden.  Op andere punten heeft eHealth wel een 

impuls gekregen:  

 Het aantal e- consulten is verdubbeld. 

 GAZO heeft een subsidie van 50k ontvangen om het 

beeldbellen te stimuleren en hardware aan te schaffen.  

 37 vaste werkplekken zijn gereed gemaakt voor beeldbellen en 

16 iPads op losse standaards zijn beschikbaar. 

  40 professionals hebben de cursus gesprekstechnieken bij 

beeldbellen gevolgd. 

 Bloeddruk meten thuis door de patiënt zelf in plaats van in de 

praktijk is gestimuleerd. 

Zelf online afspraken maken door patiënten was echter niet mogelijk, omdat de fysieke toegang juist 

beperkt moest worden. In 2021 wil GAZO een pilot doen met een nieuw patiënten portaal gezond.nl 

Dit portaal biedt, zowel aan de patiënt als aan de hulpverlener, meer mogelijkheden en is 

gebruiksvriendelijk en toekomstgericht. Wij willen het gebruik van eHealth in de huisartsenpraktijk 

stimuleren.  

OPEN 

In 2020 werd wettelijk verplicht dat patiënten elektronisch toegang kregen tot hun eigen medische 

gegevens. Dit was met name een inspanning van HIS leveranciers met de aanbieder van het patiënten 

portaal. Rond de zomer gingen alle praktijken ‘OPEN’ (Ontsluiten van Patiëntengegevens uit de 

Eerstelijnszorg in Nederland). De implementatie hiervan is goed verlopen, alle patiënten met een inlog 

voor het portaal kunnen in hun medische gegevens. Bijna 4000 patiënten hebben daadwerkelijk in hun 

dossier gekeken.  

Krachtige Basiszorg  

Krachtige basiszorg is een hernieuwde, integrale aanpak gericht op bewoners met hoge 

gezondheidsrisico's en problemen in meerdere leefdomeinen. Het is een manier van kijken, leren en 

doen door álle professionals op gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie in de wijk. 
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 Het 4Domeinen model (4D-model) is een hulpmiddel om zaken bespreekbaar te maken en een 

gemeenschappelijke taal met de zorgverleners. Hulpverleners delen kennis en procesinformatie en 

gaan samen met de  cliënt op zoek naar een integrale oplossing van het probleem. De huisarts krijgt 

hiervoor meer tijd voor de patiënt en de mogelijkheid meer ondersteunend personeel in te zetten. 

De opgedane leerervaringen worden structureel gedeeld. In 2018 en 2019 heeft Holendrecht extra 

gelden ontvangen om aan de hand van de lokale context en eigen behoeften dit programma te 

implementeren. Er is, naast extra tijd voor de patiënt, veel tijd gestoken in het verbeteren van de 

samenwerkingsrelaties met partners, bijv. met MEE-AZ, welzijn op recept, zorg rondom chronische 

pijn en door deelname aan de wijktafel.  

Het Zilveren Kruis en de gemeente Amsterdam hebben Zuidoost aangewezen als aandachtsgebied 

voor betere gezondheidszorg. In dat kader wordt ook extra geïnvesteerd in de eerstelijnszorg. Dat 

betekent dat ook 3 andere centra (VP, GN en KG) eind 2020 zijn gestart met de implementatie van 

Krachtige Basiszorg, in samenwerking met 3 praktijken van MedZZo. Er is scholing gegeven, de centra 

hebben eigen plannen gemaakt en extra personeel aangenomen, o.a. een praktijkondersteuner die 

het sociaal domein kent en rondom complexiteit coördinatietaken van de huisarts overneemt en zorgt 

voor een warme verwijzing.  

 

 

Onderzoek en opleiding  

Ook in 2020 is de samenwerking met het onderzoeksnetwerk van (HAG-net) van het AMC voortgezet. 

Voor onderzoek worden geanonimiseerde data aangeleverd. De gezondheidscentra van GAZO hebben 

een goede band met de academie en werkten aan verschillende onderzoeken mee.  

Elk centrum (behalve Klein Gooioord) heeft 1 of 2 huisartsen in opleiding begeleid, ook hebben in alle 

centra coassistenten stagegelopen. Drie huisartsen volgen een kaderopleiding (GGZ, gynaecologie, 

coaching).  
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Samenwerking in de regio en wijkgerichte zorg 
 

Wijkgericht werken  

Ruim de helft van de ruimte in de centra wordt gebruikt door de huisartsenpraktijk. De overige ruimte 

wordt verhuurd aan collega zorgverleners in de eerstelijn, zoals fysiotherapie, diëtetiek, psychologen, 

wijkverpleging, podotherapie, verloskundigen en apotheek. Elk centrum heeft een eigen vorm voor 

het houden van overleggen met samenwerkingspartners. Zo worden er lunchbesprekingen gehouden 

en zijn er bilaterale of juist multidisciplinaire overleggen. Ook de momenten bij het koffiezetapparaat 

zijn voor een goede samenwerking van groot belang. Helaas waren die er in 2020 een stuk minder en 

en konden er geen gezamenlijke pauzes plaatsvinden. Ook de organisatie van multidisciplinaire 

scholing heeft niet plaats kunnen vinden. Wijkgericht werken staat niet stil, in Venserpolder wordt 

bijvoorbeeld deelgenomen aan de ontwikkelgroep ‘ouders met onbegrepen gedrag’, waarbij naar een 

passende multidisciplinaire aanpak gezocht wordt.  

Samenwerking met MedZZo 

Met de zelfstandig huisartsen in Amsterdam Zuidoost, verenigd in MedZZo, is er steeds meer 

samenwerking en contact. In 2020 is de beleidsmedewerker van MedZZo op het bedrijfsbureau van 

GAZO komen werken, wat de lijnen kort maakt en voor veel kennisuitwisseling zorgt. De maandelijkse 

netwerkborrels van medewerkers konden helaas na maart niet meer doorgaan, maar de appgroep 

Zuidoost blijft zorgen voor verbondenheid zeker in een jaar waarin zoveel zaken rondom Corona 

spelen. Bij de start van de pandemie is gezamenlijk een infectiespreekuur (triage Corona) opgezet in 

het AMC. De organisatie lag bij GAZO, maar alle huisartsen vanuit Zuidoost leverden een bijdrage in 

mankracht. Begin 2021 wordt de vaccinatiecampagne gezamenlijk opgepakt. Daarnaast is scholing 

voor praktijkondersteuners gezamenlijk gedaan en wordt samengewerkt in het vormen van een 

netwerk praktijkondersteuners ouderenzorg. Ook wordt samen opgetrokken in de opzet van Krachtige 

Basiszorg. Door deze intervisie vindt uitwisseling van ideeën plaats en kunnen vervolgacties 

gezamenlijk opgezet worden. 

Amsterdamse Huisartsen Alliantie 

In 2019 is de Amsterdamse Huisartsen Alliantie (AHa) opgericht, een netwerkorganisatie van alle 

zorggroepen in Amsterdam (Incl. loondienstcentra). Deze Alliantie moet de vertegenwoordiger van de 

huisartsen worden, waardoor de huisartsen een aanspreekbare organisatie zijn, strategisch in de stad 

vertegenwoordigd en aanspreekbaar op afspraken. In 2020 zijn grote stappen gezet in de 

samenwerking door het opstellen van een regioplan en het opzetten van stuurgroepen rondom de 

gezamenlijke thema’s (zoals GGZ, transmurale zorg, ouderen, spoedzorg, wijkgerichte zorg). Hier 

wordt het beleid verder uitgewerkt. Voor GAZO betekent dit netwerk een versterking van de positie 

van de huisartsen en meer samenwerking met collega instellingen. Voor 2021 moet e.a. 

geformaliseerd worden door het vormen van een juridische structuur en het vaststellen van 

financieringsstromen. De zorgverzekeraar stuurt aan op een gezamenlijke kassier en één contract voor 

Amsterdam voor de gelden voor organisatie en infrastructuur. Dat betekent voor GAZO ook een 

inleveren van autonomie en onduidelijkheid of de extra kosten die loondienstverband met zich 

meebrengen nog gefinancierd zullen worden, omdat de GEZ gelden (Geïntegreerde Eerstelijns 

Zorgkosten) verdwijnen.     
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Kwaliteit en veiligheid 
 

Klachten en Veilig Incident Melden (VIM)  

Het aantal klachten is voor de 6 centra in Zuidoost iets lager dan vorige jaren.  Ondanks de uitdagingen 

van de Corona-pandemie en de veranderende omstandigheden is het totaal aantal klachten iets 

afgenomen. De aard van de klachten betreft vooral ontevredenheid over het beleid van de huisarts. 

We blijven per klacht streven naar een optimale afhandeling van de klachten voor de patiënt.  

VIM: Het totaal aantal VIM meldingen voor GAZO is lager dan het voorgaande jaar.  Mogelijk dat dit 

deels te verklaren is door de Corona pandemie, aangezien er minder fysieke consulten hebben 

plaatsgevonden en bij sommige centra de focus op VIM meldingen er minder was door onderbezetting 

en/ of de inzet van waarnemend personeel in verband met Covid-besmettingen/ quarantaine. Ook kan 

de langdurige afwezigheid van de kwaliteitsmedewerker mee hebben gespeeld, waardoor monitoring 

en stimulering op een lager pitje stond. Eind 2020 is een nieuwe kwaliteitsmedewerker gestart. De 

meeste meldingen betreffen oorzaken gerelateerd aan handelen zorgverlener (richtlijn/ procedure 

niet gehanteerd of vergissing gemaakt) en communicatie tussen zorgverleners en organisatie 

(ontbrekende of niet sluitende protocollen, richtlijnen). 

Tabel 7: aantal klachten   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 8: Aantal VIM-meldingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum  2016 2017 2018 2019 2020 

Gein 27 14 4 4 5 

Reigersbos 4 6 4 4 0 

Holendrecht 3 3 3 5 3 

Nellestein 8 2 1 1 0 

Venserpolder 1 6 2 4 3 

Klein Gooioord 3 15 6 1 4 

Diemen Zuid     2 

Diemen Noord     3 

Totaal 46 46 20 19 20 

Centrum  2016 2017 2018 2019 2020 

Gein 8 17 24 20 3 

Reigersbos 6 18 13 16 13 

Holendrecht 5 25 29 21 34 

Nellestein 9 12 35 30 15 

Venserpolder 17 8 29 39 34 

Klein Gooioord 22 0 23 21 8 

Diemen Zuid     13 

Diemen Noord     1 

Totaal 67 80 153 147 121 
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Cliëntenparticipatie  

GAZO heeft een cliëntenraad met minimaal één vertegenwoordiging vanuit elk centrum. In 2020 

heeft de cliëntenraad meermalen overlegd met en zonder bestuurder. De leden van de cliëntenraad 

hebben onder andere actief meegedacht over de Corona maatregelen, de nieuwe website en de 

invulling van de nieuwe wet Medezeggenschap cliënten in zorg.  

AVG 

Stichting GAZO voldoet aan alle voorwaarden van de wet Algemene Verordening 

Gegevensbescherming en heeft een Functionaris Gegevensbescherming in dienst.  Met de Functionaris 

Gegevensbescherming is een jaarcyclus opgezet voor activiteiten rondom privacy en 

informatiebeveiliging, met terugkerende activiteiten. Een vast onderdeel is een ronde langs de 

verantwoordelijken voor privacy in de centra om, aan de hand van een vragenlijst, tot een verbeterplan 

te komen.  

 In 2020 zijn Diemen Noord, Zuid en de zelfstandige praktijken van de zorggroep bezocht.    

 44 medewerkers hebben een onlinecursus rondom bewustwording privacy gedaan, dit zal een 

vast onderdeel worden van het inwerken van nieuwe medewerkers.  

 Ook is meegedaan aan de privacy 

bewustwordingscampagne van 

SIGRA.  

 In 2020 is slechts één data 

incident gerapporteerd, t.o.v. 8 

in 2019. Hiervoor zijn mogelijk 

dezelfde oorzaken als de daling 

in VIM meldingen, maar 

aandacht voor data incidenten 

blijft van belang.  

 Tenslotte is een aantal 

protocollen herschreven en 

gepubliceerd.  

 

 

 

Lean werken 

Een aantal centra heeft in 2020 na een introductieworkshop de training werkplekmanagement 5S 

gevolgd; de fundering onder het LEAN werken. Deze training heeft geresulteerd in een efficiënter 

proces voor voorraadbeheer, efficiënter ingerichte werkplekken/ praktijkruimten en leren denken in 

processen en gezamenlijk knelpunten oplossen. 
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ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING 

 

Personeel 

 
Dit bijzondere jaar heeft veel gevraagd van personeel, het verzuim lag hoger, waardoor meer tijdelijk 

personeel ingehuurd moest worden. Het aantal fte is door de fusie uiteraard ook gegroeid. In deze 

krappe arbeidsmarkt blijft GAZO een aantrekkelijke werkgever. Assistenten en huisartsen waarderen 

het samen werken in een team in een gezondheidscentrum, waar ook multidisciplinair samengewerkt 

kan worden. Een deel van de huisartsen kiest hier bewust voor, ook vanwege de loondienstconstructie. 

Zij willen wel een eigen praktijk, maar zien het ondernemerschap niet zitten. Medewerkers van GAZO 

hebben dan ook meegewerkt aan de landelijke campagne ‘werken in het gezondheidscentrum’ om 

nieuwe huisartsen voor het gezondheidscentrum te trekken.  

Tabel 12: Kerncijfers personeel 

 

Van de 23 ingevulde vacatures waren er 4 tijdelijk (veelal portier i.v.m. de Corona uitbraak); 11 

assistenten (waarvan 2 in opleiding); 2 huisartsen; 3 POH-ouderen; 2 medewerkers bedrijfsbureau en 

een PA in opleiding. Van de 16 medewerkers die vertrokken, waren dat 7 personen die tijdelijk in dienst 

waren (veelal geneeskunde studenten tijdelijk werkzaam als assistent); 2 gingen met pensioen; 2 einde 

contract en 6 vanwege een andere baan.  

Tabel 13: verdeling fte over de functies  

Functie Aantal personen fte 

Doktersassistenten  
(incl. praktijkmanagers en 7 
assistenten in opleiding) 

50  37.8 

Huisartsen 
Physician assistent 

44  
2 

27.1 
1.6 

POH (somatiek en ouderen) 19  
 

14.4 

Bedrijfsbureau 
 
Ondersteunend centra 

11 
 
6 
 

8.4 
 
2.4 

 

 

 

 2020 2019 2018 2017 

Aantal medewerkers 133 98 95 95 

Aantal fte 91,45 68.1 67.6 66.8 

Gemiddelde leeftijd 46 46 46.3 45 

Instroom  23 22 18  23 

Instroom fusie Diemen 18    

Uitstroom  16 29 18  23 
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Ziekteverzuim 

Het verzuimpercentage in 2020 was 6.8, dit is fors hoger dan in 2019 (4.5%). De oorzaken zijn divers:  

- Vanwege een Corona besmetting of quarantaine is personeel frequent afwezig geweest. Circa 

20 personen hebben zelf Corona gehad, waarbij sommigen een lange herstelperiode nodig 

hebben. 

- Het verzuimpercentage van Diemen Zuid lag bij overname hoog, op één na was iedereen aan 

het einde van het jaar hersteld. 

- Door fysieke of persoonlijke omstandigheden zijn circa 4 medewerkers langdurig afwezig 

(geweest). 

 

Huisvesting 
Vanwege de fusie is GAZO verantwoordelijk geworden voor 2 extra gezondheidscentra. Het pand in 

Diemen Zuid is in eigendom en in Diemen Noord wordt gehuurd van de Stichting Ouddiemerlaan, waar 

GAZO in het bestuur zit en de uitvoering van het onderhoud doet. In beide panden was sprake van fors 

achterstallig onderhoud. Voor Diemen Noord is in 2020 vooral een analyse gemaakt van wat zou 

moeten gebeuren en met aannemers een 

plan gemaakt wat in 2021 wordt uitgevoerd. 

In Diemen Zuid heeft e.a. aan onderhoud 

plaatsgevonden en is vooral een plan 

gemaakt voor opknappen van het in- en 

exterieur en een betere indeling   In Gein 

heeft een grote verbouwing plaats gevonden, 

de binnenplaats is overkapt, waardoor een 

prachtige lunch- en ontmoetingsruimte is 

ontstaan. Ook het sanitair en de 

behandelkamers zijn gemoderniseerd. 

 

 

Nieuwe website 

Vanwege de beperkingen van de vorige website is een 

nieuwe site voor GAZO ontwikkeld met een prachtig en 

gebruikersvriendelijk resultaat. 
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Financiën 

 
Het exploitatieresultaat over 2020 is -€85.438,-. Dit resultaat wordt gedrukt door eenmalige uitgaven 

vanwege de fusie van de gezondheidscentra Diemen (€478.355,- met name vanuit de kosten voor de 

zelfstandiging van de fysiotherapie). Het resultaat uit de gewone bedrijfsvoering is €431.635,-. Alle 

centra, behalve Diemen Zuid, hebben aan dit positieve resultaat bijgedragen. De belangrijkste oorzaak 

voor het negatieve resultaat in Diemen Zuid is een hoog ziekteverzuim, gecombineerd met gebrekkige 

bedrijfsvoering. Na de fusie met GAZO zijn versneld verbeterpunten ingezet, waardoor de verwachting 

is dat dit centrum binnen 2 jaren positief zal draaien. De omzet vanuit de zorggroep ligt wat hoger dan 

begroot, m.n. door de groei van het aantal (CVRM) patiënten. 

De Coronapandemie heeft ook gevolgen gehad voor het financiële resultaat: de huisartsen hebben 

bijna 6 ton aan extra inkomsten gekregen, maar daar stonden extra uitgaven van 126.000 tegenover 

voor m.n. beschermingsmiddelen en er is ten opzichte van de begroting bijna 3 ton  minder aan  

inkomsten vanuit de verrichtingen binnen gekomen. Ook is veel extra personeel ingehuurd, wat ten 

dele veroorzaakt wordt door het verzuim vanwege Corona. 

De financiële positie van GAZO blijft gezond. De solvabiliteit is 58% en de liquiditeit is 1.9, iets lager 

dan in vorige jaren wat komt door een verschuiving van de financiële positie ten gevolge van de fusie 

met Diemen en het samenvoegen van de financiën.  

Voor 2021 is voor de acht gezondheidscentra van GAZO een totale omzet van 16.6 miljoen begroot 

met een rendement van 2%. Alle centra dragen bij aan dit gezonde resultaat, alleen voor Diemen Zuid 

is een klein negatief resultaat begroot. Met elk centrum zijn, binnen deze begroting, tevens 

investeringsplannen gemaakt voor personeel of middelen om de doelen uit het jaarplan te 

verwezenlijken.  

Begroting 2021 GAZO 

Totale baten €16.631.770,- 

Personele kosten €11.745.362,- 

Afschrijvingskosten €260.384,- 

Huisvestingskosten €2.444.789,- 

Praktijk- en organisatiekosten €1.784.928,- 

Resultaat uit normale bedrijfsvoering €396.307,- 
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WNT-verantwoording 2020 GAZO 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op GAZO van 
toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorg klasse II. Het weergegeven 
toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang van het 
dienstverband.  

Tabel 14 en 15 bezoldiging topfunctionarissen in relatie tot WNT Directie 

Bedragen x €1,- F Francke M. Van Bree J.J.M. Heijs  

Functie (s) Bestuurder Bestuurder Bestuurder Diemen 
tot 1/5/2020 

Totaal bezoldiging € 104.616,- 
 

€ 80.271,- 
 

€ 40.280,- 

Toepasselijk WNT-maximum € 136.920,- € 102.690,- € 81.832,- 

Toezichthoudende topfunctionarissen  

bedragen x € 1 Dhr. R.J. 

de Folter 

Mw. M.A. 
Sprecher 
– Israëls 

Dhr. drs. 
A. I. 

Leemhuis 

Dhr. F. 
H.A. Sier 

Mw. 
M.J.J. de 
Kleijn 

 

Mw. E. 

Rood 

Functie(s) Voorzitter 

RvT (tot 

1/10/2020) 

Voorzitter 

RvT 

Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT 

(Diemen 

tot 

1/5/2020) 

Totaal bezoldiging € 8.156,- € 10.875,- € 7.250 € 7.250 € 7.250 € 1.333,- 

Toepasselijk WNT-

maximum 

€ 18.372,- € 24.450,-  € 16.300,- €16.300,- € 16.300,- € 5.389,- 

 
Nevenfuncties leden Raad van Toezicht 

Mevrouw M. A. Sprecher, voorzitter Voorzitter bestuur MDA Nederland 

Mevrouw M.J.J. de Kleijn, lid  Consultant PinK-FOX 
     Lid Raad van Toezicht Hartstichting 
     Voorzitter Stichting `Keer roken om` 
     Voorzitter Partnership Stoppen met Roken 
     Lid Taskforce Rookvrije Start 
     Lid Raad van Advies stichting Rookpreventie Jeugd 
 
Dhr. F.H.A. Sier, lid   directeur/bestuurder AA-groep BV 
     bestuurder Coöperatieve RAV Kennemerland 
     lid Raad van Toezicht Stichting Wonen en Zorg Purmerend 
 
Dhr. A. I. Leemhuis, lid   lid Raad van Bestuur Marente Voorhout 
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Ontwikkelingen en risico’s  

 
Organisatie en Infrastructuur 

GAZO is een sterke eerstelijns organisatie die de ondersteuning en infrastructuur voor de huisartsen 

goed voor elkaar heeft. De patiëntenzorg staat stevig, er is veel samenwerking met netwerkpartners, 

er zijn weinig vacatures, gezonde financiën en volop plannen voor zorgontwikkeling. Dat GAZO deze 

koploperspositie al jaren heeft, komt doordat er een duidelijke organisatie is, met huisartsen in 

loondienst en de stichting die vanaf de oprichting extra middelen heeft ontvangen voor de 

georganiseerde eerstelijnszorg. Vanuit de zorgverzekeraar is een beleid neergezet dat alle 

huisartsengroepen op gelijke basis middelen voor de organisatie en infrastructuur moeten kunnen 

ontvangen. Aan het loondienstverband van huisartsen zijn onvermijdelijke en inherente meerkosten 

verbonden, door een verschil in afdracht aan de inkomstenbelasting en meer verplichte premies. Deze 

meerkosten zijn jarenlang in de genoemde Geïntegreerde Eerstelijns Zorgkosten vergoed, gezamenlijk 

met de organisatiekosten. In het ingezette beleid van de zorgverzekeraar lijkt weinig ruimte meer te 

zijn voor een uitzondering voor loondienstcentra, waardoor er voor GAZO geen gelijk speelveld meer 

is, maar een sterke daling van inkomsten. De gesprekken lopen nog, maar de verdwijning van GEZ 

inkomsten is een risico voor de continuïteit van GAZO. 

Amsterdamse Huisartsen Alliantie 

De Amsterdamse Huisartsen Alliantie wil de vertegenwoordiger zijn van en voor alle huisartsen in 

Amsterdam. Op veel strategische thema’s wordt samengewerkt en met externe partijen gezamenlijk 

afspraken gemaakt. Die samenwerking zal zich gaan uitbreiden in de komende jaren, GAZO participeert 

volop in overleggen en de vorming van deze Alliantie. Vanaf 2022 moet er ook een juridische structuur 

staan voor stedelijke activiteiten en raamwerkafspraken met de verzekeraar.  

Regionale samenwerking  

Met de MedZZo (zorggroep van de zelfstandig huisartsen in Amsterdam Zuidoost) wordt steeds meer 

samengewerkt. Zuidoost is een duidelijke regio met eigen problematiek en gezamenlijke 

samenwerkingspartners. Voor ouderenzorg, scholing en Krachtige Basiszorg wordt gezamenlijk 

opgetrokken. Dit kan verder worden uitgebouwd met scholing, beschikbaar stellen van expertise of 

gezamenlijke vertegenwoordiging, waarbij de stip op de horizon een regionale 

ondersteuningsstructuur voor huisartsen in Zuidoost en Diemen is. 

Corona-crisis 

Omgaan met de beperkingen van Corona is helaas dagelijkse praktijk geworden bij GAZO. De hoop is 

uiteraard dat gedurende het jaar deze beperkingen steeds meer opgeheven kunnen worden. 

Vaccinatie zal hierin een belangrijke rol spelen, waarbij het de bedoeling is dat ook de huisartsen een 

deel van de populatie gaan vaccineren. Door de beperkte beschikbaarheid van het vaccin en het 

wisselende beleid verloopt de voorbereiding onrustig. Daarnaast is duidelijk dat eHealth een blijvende 

plaats in de huisartsenpraktijk gekregen heeft en GAZO ook na de crisis zal blijven inzetten op zorg op 

afstand waar mogelijk. Ook is er de zorg dat de (sociale en economische) gevolgen van de Corona crisis 

juist in de achterstandswijken voelbaar zullen zijn en de druk op de zorg zal verhogen.  
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Praktijk van de toekomst  

GAZO heeft plannen om, in samenwerking met het VUmc, locatie AMC, een nieuwe huisartsenpraktijk 

te starten in het nieuw te bouwen deel van Zuidoost, Amstel3. Er zal gehuurd worden van de gemeente 

in een nieuw te bouwen complex. Er is input geleverd op de tekeningen en de intentieovereenkomst 

ligt klaar voor ondertekening.  De bedoeling is dat dit nieuwe gezondheidscentrum innovatief wordt 

vormgegeven als ‘praktijk van de toekomst’, met bijpassend onderzoek door de vakgroep 

huisartsengeneeskunde. Digitale toepassingen en integrale samenwerking zijn hierin belangrijke 

bouwstenen. Het complex zal pas over een aantal jaren klaar zijn, het is de bedoeling al in 2021 te 

starten met een kleine praktijk om de praktijk van de toekomst alvast vorm te geven en aanwezig te 

zijn in het gebied.  

 

 



GAZO Jaarplan 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versterken eigen 

organisatie 

GAZO is een 

aantrekkelijk 

werkgever. Kan 

medewerkers vinden 

en binden. Kennis en 

kunde wordt goed 

ingezet in de 

organisatie.  

 Scholingsaanbod 

 Inzet en opleiding 

kaderhuisartsen 

 Interne accreditatie 

 Vernieuwen intranet  

 Uitwisseling 

 Opleiden studenten 

 Per centrum aanpak 

samenhorigheid 

 Secundaire 

arbeidsvoorwaarden 

(fiets, uitjes, scholing) 

 Opknappen 

gebouwen (o.a. DZ) 

Regionalisering 

Samenwerken in de 

stad en regio daar waar 

dit versterking geeft 

voor de zorg en voor de 

eigen organisatie. Fusie 

met de 

gezondheidscentra van 

Diemen realiseren.  

 Verdere Integratie 

centra Diemen (HIS 

en ICT) 

 Zorggroep Diemen/ 

Duivendrecht 

ondersteunen 

 Netwerkborrels ZO 

 Samenwerking 

Medzzo inhoudelijk 

meer vorm geven 

 Actief lid van Alliantie 

 Start Coalitie ‘Samen 

Gezond in Zuidoost’  

 

Organisatie Complexe zorg 

Integrale 

complexe zorg  

Patiënten die frequent 

komen, hoge 

gezondheidsrisico’s en 

problemen in meerdere 

domeinen hebben, 

adequate begeleiding 

bieden. 

 Invoering Krachtige 

Basiszorg in HD, KG, 

VP en GN 

 Versterken 

verbindingen GGZ 

 Samenwerking met 

wijkteams  

 Uitwisselen kennis en 

ervaringen  

 Huisartsenpluspunt in 

ZO met tenminste 2 

specialisten 

 Scholingen 

persoonsgerichte zorg 

 JZOJP o.a. meer 

verwijzingen naar 

Amstelland 

 

Ouderenzorg 

Verbeteren van 

ouderenzorg vanuit de 

huisartsenpraktijk. Pro-

actief in beeld, 

samenwerking, goede 

zorg. 

 

 

 Alle centra hebben 

een POH-ouderen 

 Intervisiegroep voor 

POH-O  

 Samenwerkings-

partners in kaart 

 Pilot met C-boards 

Toekomst 

EHealth 

Verbeteren digitale 

mogelijkheden voor 

communicatie en 

gegevensuitwisseling. 

Verhogen gebruik. 

Servicedoelstelling en 

efficiëntie verhogen 

 Meer consultatie 

specialisten via 

zorgdomein 

 Groei in thuis-

metingen bloeddruk 

 Implementatie VIP 

 Groei aantal beeldbel 

werkplekken 

 Afname telefonie  en 

consulten door groei 

gebruik portaal 

 Pilot portaal 

gezond.nl 

Gezondheids-

centrum van de 

toekomst 

Voorbereid zijn op een 

toekomst met grotere 

zorgvraag, personeels -

tekorten in 

veranderende 

omgeving. Ruimte voor 

nieuwe initiatieven. 

 Samenwerkingsover-

eenkomst met AMC 

voor innovatief nieuw 

centrum in Amstel3. 

 Intentieovereenkoms

t met gemeente 

 Uitwisseling ‘anders 

werken’ door 

differentiatie in 

aanbod en 

stroomlijnen aanbod 

(bijv. meer 

spreekuren assistent, 

meer via portaal) 

Missie 

GAZO is dé aanbieder van kwalitatief hoogwaardige, georganiseerde en geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg voor de bevolking van Amsterdam Zuidoost en Diemen. Met de huisarts als 

kerndiscipline en werkend vanuit een flexibel netwerk 

Ambitie 

Verbeteren van de gezondheidszorg in Amsterdam Zuidoost en Diemen 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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