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SCHETS VAN DE ORGANISATIE
De Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost, oftewel GAZO, biedt huisartsenzorg in
Amsterdam Zuidoost. GAZO bestaat uit zes gezondheidscentra: Gein (GN), Holendrecht (HD),
Nellestein (NS), Reigersbos (RB), Venserpolder (VP) en Klein Gooioord (KG) en een bedrijfsbureau ter
ondersteuning van de bedrijfsprocessen. De stichting bestaat uit 95 medewerkers en verleent zorg aan
circa 45.000 inwoners van Amsterdam Zuidoost.
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. 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 heeft opnieuw een reorganisatie plaats gevonden. De fysiotherapie en apotheken zijn
verzelfstandigd en onder aansturing van een zelfstandig ondernemer gekomen. Ten grondslag aan dit
besluit lag de visie dat voor het organiseren van een integrale aanbod een netwerkorganisatie passend
is met de huisartsen als kerndiscipline. Hierin kan zorg flexibel, doelmatig en efficiënt georganiseerd
worden.

Missie
GAZO wil een aanbieder zijn van kwalitatief hoogwaardige, georganiseerde en geïntegreerde
eerstelijnsgezondheidszorg
voor
de
bevolking
van
Amsterdam
Zuidoost.

Visie
De missie waarmee GAZO is opgericht staat na 40 jaren nog
steeds overeind. Hieruit voortvloeiend is de volgende visie
geformuleerd:






GAZO richt zich op het continueren, versterken,
verbreden, verdiepen en vernieuwen van het aanbod
van een brede eerstelijns gezondheidzorg ten behoeve
van patiënten, primair in Amsterdam Zuidoost;
GAZO streeft naar een optimale verbinding tussen de
gezondheidscentra en de wijken, waarin zij gevestigd
zijn;
GAZO investeert in het optimaliseren van de
bedrijfsvoering, opdat deze maximaal bijdraagt aan
het zijn van een krachtige speler op het gebied van de
eerstelijnsgezondheidszorg in Amsterdam Zuidoost en
daarbuiten.
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Organisatiestructuur
Het uitgangspunt voor de structuur van GAZO is een zo groot mogelijk verantwoordelijkheid en
sturingsmogelijkheid laag in de organisatie.
GAZO bestaat uit zes huisartsengroepen, die als ‘zelfsturende teams’ werken. Vanuit elk centrum
wordt een coördinerend huisarts afgevaardigd naar het vakgroep overleg, waarin centraal beleid
wordt vastgesteld en organisatorische zaken worden afgestemd. De assistententeams worden
aangestuurd door een leidinggevend assistent of direct door een huisarts. In 2018 is de functie van
praktijkmanager gecreëerd, in 3 centra zijn leidinggevend assistenten hiernaar doorgegroeid.
In het bedrijfsbureau zijn alle staf- en ondersteunende diensten ondergebracht, die nodig zijn om het
primaire werk vlot en vloeiend te laten verlopen (ICT, financiën, P&O, facilitair management,
kwaliteitsfunctionaris en secretariaat). Er is een tweehoofdige directie: een directeur bedrijfsvoering
en directeur zorg.
Belangrijke centrale overlegstructuren (naast de overleggen in de centra en op bedrijfsbureau) zijn het
maandelijkse huisartsenoverleg van de coördinatoren, per kwartaal een bilateraal overleg tussen
directie en coördinerend huisarts en maandelijkse bijeenkomst van hoofdassistenten. Tweemaal per
jaar vindt een financieel overleg plaats met de huisartsen. De directie vergadert wekelijks.

Figuur 1: organogram Stichting GAZO 2018
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Samenstelling Bestuur en Toezicht
Raad van Bestuur
Naam
Dhr. drs. A.F. Keck
Mw. drs. F. Francke - de Rijke

Functie
per datum
directeur zorg
november 2014
directeur bedrijfsvoering mei 2015

Raad van Toezicht
Naam
Dhr. mr. dr. R.J. de Folter
Dhr. drs. C.E. van der Post
Dhr. drs. A. I. Leemhuis
Mw. drs. G.C. Anbeek

Functie
voorzitter
lid
lid
lid

per datum
januari 2012
oktober 2013
juli 2015
juli 2015
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PATIËNTENZORG EN DIENSTVERLENING
Populatie
De inwoners van Amsterdam Zuidoost zijn relatief jong, het merendeel is van niet westerse afkomst
(met name 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
gezondheidsterrein.
Tabel 2: Demografische gegevens

Aantal inwoners
% niet Westerse allochtonen
% Jongeren (< 18 jaar)
% Ouderen (> 65 jaar)
Gemiddeld besteedbaar inkomen per
huishouden (x€1000, -)
% bijstandsuitkeringen levensonderhoud

Zuidoost (%)

Amsterdam (%)

87999
63.3
20.2
11.6
29.1

854316
35.4
17.4
12.3
36.8

8.1

5

Bron Onderzoek, Informatie en Statistiek Amsterdam stadsdelen in cijfers 2018
Tabel 3: Gezondheidssituatie Amsterdam Zuidoost

Ervaren gezondheid zeer goed
1 of meer chronische ziekten
Lichamelijke beperking
Ernstige psychische klachten
Ernstige eenzaamheid
Weinig regie
Overgewicht
Beweegnorm
Roken
Overmatige drinker

Zuidoost (%)
67
46
21
11
19
14
55
52
23
7

Amsterdam (%)
76
42
14
8
13
10
40
65
27
10

Bron Amsterdamse gezondheidsmonitor 2016
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Centra
Op 31 december 2018 waren 44.679
mensen ingeschreven als vaste patiënt
bij GAZO, waarvan 43.992 verzekerd.

Klein
Gooioord;
7793

Venserpolder
; 7155

15
18%
Dat zijn er ongeveer net zoveel als eind
2017. De grootste stijger is
Reigersbos;
8712
Venserpolder met circa 280. Een
19
22%
Gein; 9782
belangrijke oorzaak hiervan is
nieuwbouw in de buurt van dit
8
centrum. Naar verwachting zal het
18
aantal inwoners in de komende jaren
Nellestein;
Holendrecht;
3464
verder stijgen in Amsterdam Zuidoost.
7773
Gooioord daalde met 100 patiënten,
Figuur 2 Verdeling patiënten over de centra
voornamelijk door wisselingen van huisarts.

Tabel 4: patiënten opbouw in de centra

%
Patiënten <65
Patiënten 65-75
Patiënten >75

GN
86%
10%
3%

HD
82%
12%
7%

KG
88%
8%
3%

NS
80%
13%
7%

RB
86%
10%
5%

VP
91%
6%
4%

Mutaties
Er zijn 3732 patiënten vertrokken en 3732 nieuwe patiënten hebben zich ingeschreven, verhuizing blijft
hiervan de belangrijkste reden. Deze cijfers geven een indicatie dat circa 16% van het bestand muteert.
NS en HD hebben de hoogste mutatiegraad met resp. 21 en 20%, GN de laagste met 13%.
In Holendrecht zijn de meeste patiënten overleden (72) en in Gein de meeste pasgeborenen
ingeschreven (71).
Tabel 5: in- en uitstroom

Instoom
Uitstroom
mutatie

2017
3044
3811
15%

2018
3501
3732
16%
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Huisartsenzorg
GAZO doet mee op alle relevante gebieden van huisartsgeneeskundig zorg. De kwaliteit van zorg is van
hoog niveau, de accreditatie is in alle centra behaald en de beoordeling door patiënten in het ECB was
goed. Vier centra leveren ook huisartsenzorg in een verzorgingshuis. GAZO doet ook de
huisartsgeneeskundige verzorging van intramuraal wonende patiënten met psychiatrische
problematiek en verstandelijke beperking. Traditioneel is GAZO sterk in het samenwerken rond de
patiënt met andere zorgaanbieders in en om de gezondheidscentra.
Scholingen worden door GAZO georganiseerd voor de regio, samen met zorggroepen MEDZZO en
Diemen/Duivendrecht. De onderwerpen waren: samenwerking met de geriater in de wijkkliniek, het
specialistisch advies consult, kernwaarden huisartsenzorg, diabetes mellitus en COPD.
Werkdruk
Werken als huisarts in Amsterdam Zuidoost is relatief zwaar. Er zijn meer gezondheidsproblemen 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. Dit jaar is er dan ook veel
aandacht besteed aan het thema werkdruk. Vier centra zijn overgegaan naar 15 min. spreekuur,
huisartsen zijn positief, de ervaren druk is hierdoor minder geworden. Vaak wordt deze werkwijze
gecombineerd met een uitloopspreekuur voor de kleine kwalen aan het einde van de dag.
Tabel 6: Aantallen patiënt contacten in de centra in 2018

Aantal patiënten
Consulten (kort en lang)
Visites (kort en lang)
Email consult
POH-GGZ consulten
Telefonische consulten
Aantal telefoontjes
Gemiddeld aantal
contacten

GN
9679
25484
706
1075
1773
10266
38196
8

HD
7691
23680
1092
264
1192
11969
37685
9,9

KG
7697
19381
646
111
1795
9577
35061
8,6

NS
3358
8338
285
235
760
3471
15275
8,4

RB
8471
25413
1058
794
1098
10877
38317
9,2

VP
6936
18768
867
181
1239
11290
34062
9,6

eHealth
Sinds enkele jaren heeft elk gezondheidscentrum een patiënten
portaal en een app, waarin in een beveiligde omgeving een
afspraak gemaakt kan worden, een vraag kan worden gesteld of
herhaalmedicatie kan worden aangevraagd. Van onze patiënten is
27% online, een percentage wat ruim boven het landelijk
gemiddelde ligt. Voor 2019 is het doel het gebruik van het portaal
verder te laten stijgen.
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Chronische zorg
GAZO levert multidisciplinaire zorg voor patiënten met Diabetes Mellitus (DM), COPD, persisterend
astma en cardio vasculaire risico’s. In gesprek met de praktijkondersteuners bleek dat, naast aandacht
voor de zorguitkomsten, meer aandacht nodig is voor zelfzorg van onze patiënten. De scholingen, die
hierover in de laatste jaren zijn gevolgd hebben onvoldoende effect, om de wensen over behandeling
en begeleiding van de patiënten meer centraal te stellen. Besloten is om kennis te maken met het
programma “persoonsgerichte chronische zorg” dat bij de zorggroep ROHA wordt ingezet, om te kijken
welke onderdelen voor GAZO nuttig kunnen zijn.
CVRM
In 2018 is de behandeling van patiënten met CVRM voortgezet in de huisartsenpraktijk. Cardiologen
uit het AMC verwijzen patiënten na een myocardinfarct actief terug naar de huisartsen in Amsterdam
Zuidoost voor verdere behandeling, in het kader van de gewenste beleid van substitutie van zorg van
de 2de naar de 1ste lijn.
POH-GGZ
De centra leveren samen met de POH GGZ zorg voor patiënten met sociale problematiek, angst en
depressie. Ook is er een consulterend psychiater beschikbaar. In de centra worden preventieve
cursussen georganiseerd met als onderwerpen: mindfullness (4x), stress en piekeren(1x) en beter
slapen (2x). Er waren in totaal 51 deelnemers, waarvan ruim 60% uit gezondheidscentrum Reigersbos
komt.
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Samenwerking met longartsen OLVG
Met de specialisatie van de academische ziekenhuizen en de sluiting van het Slotervaart ziekenhuis is
het OLVG het meest aangewezen ziekenhuis voor samenwerking met de 2de lijn in de volgende jaren.
In het kader van de ketenzorg COPD/ Astma hebben de huisartsen GAZO, Medzzo en Diemen kennis
gemaakt met de longartsen. Afspraken zijn gemaakt over onderlinge samenwerking en communicatie.
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Samenwerking en wijkgerichte zorg
Onder één dak
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: fysiotherapie,
diëtetiek, psychologen, wijkverpleging, podotherapie, MEE, ATAL medisch diagnostisch centrum,
pedicures, verloskundigen, apotheek, logopedie, sociaal loket van het stadsdeel, tandarts en
jeugdgezondheidszorg.
Dit jaar zijn opnieuw in alle centra huurders overleggen gehouden, waarin praktische zaken over het
gezamenlijk werken in een pand worden besproken. De inhoudelijke samenwerking vindt veelal plaats
rondom specifieke patiënten. Zorgverleners lopen bij elkaar naar binnen of spreken elkaar bij
gezamenlijke koffie/thee momenten. Ook worden regelmatig multidisciplinaire overleggen en
presentaties gehouden om de zorginhoud af te stemmen. Daar waar in de eerstelijns gezondheidszorg
weer opnieuw gesproken wordt over de noodzaak van multidisciplinair samenwerken, blijft GAZO
voorop lopen.
Samenwerkingspartners
Met ATAL Diagnostisch centra worden Diagnostisch Toets overleggen gehouden. Hierbij worden
aanvragen van onderzoek per arts teruggekoppeld en informatie verstrekt over medisch zinnig en
zuinig aanvraagbeleid.
Tijdens Multi Disciplinair Overleg over
Kwetsbare Ouderen bespreken huisartsen
praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen en
maatschappelijk werk casuïstiek en stemmen af
over
mogelijke
interventies.
Andere
hulpverleners bij voorbeeld uit het sociale
domein schuiven op uitnodiging aan bij dit
overleg.
In 2018 is gestart met doorverwijzen naar
‘welzijn op recept’. Via Welzijn op Recept
kunnen
huisartsen
en
andere
eerstelijnszorgverleners
patiënten
met
psychosociale problemen verwijzen naar een
welzijnscoach. Deze coach gaat met de patiënt
op zoek naar activiteiten die bij de hulpvraag
passen. Er zijn een tiental patiënten verwezen,
bedoeling is dat de bekendheid groeit en hieruit
meer verwijzingen zullen komen.
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Projecten en zorgverbetering
Krachtige Basiszorg in HD
Gezondheidscentrum Holendrecht heeft extra middelen ontvangen om het programma Krachtige
Basiszorg te gaan implementeren. De aanpak Krachtige basiszorg is ontwikkeld door St. Overvecht
Gezond (Utrecht) en effectief gebleken op de triple aim doelen. Tevens is een verlaging van de werklast
en verhoging van het werkplezier onder de huisartsen en andere professionals in de praktijk, het
centrum en de wijk ervaren. Holendrecht krijgt, samen met 10 andere praktijken in Amsterdam, Den
Haag, Rotterdam en Utrecht, voor 2 jaar extra middelen van Zilveren Kruis en achterstandsfonds. Doel
is om vanuit een gezamenlijke visie tussen medisch en sociaal gezamenlijk het proces rondom de
kwetsbare inwoners met complexe problematiek anders te organiseren en gezamenlijke prioriteiten
te stellen. In 2018 is gestart met het aannemen van extra personeel, met structuren voor de
organisatie, inventariseren van knelpunten in samenwerkingsrelatie en een eerste plan van aanpak.
Teven is GAZO breed een werkgroep gevormd, om de verbeterde aanpak van complexe zorg breder te
kunnen uitrollen.
Symposium
Ook dit jaar organiseerde GAZO een symposium voor alle collega’s, huurders en andere
samenwerkingspartners. Het thema was Krachtige Basiszorg, waarbij de doelstelling was informatie en
inspiratie door voorbeelden uit de praktijk in Utrecht Overvecht. Het symposium is door bijna 100
personen bezocht (40% GAZO, 60% netwerk). In de evaluatie geven bijna alle deelnemers aan het een
zeer relevant onderwerp te vinden en geïnspireerd te zijn tot verdere samenwerking. In het bijzonder
kan de samenwerking met het sociaal domein worden verbeterd, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij
de wijktafels. Uit discussie blijkt dat elkaar persoonlijk kennen en een effectieve manier van overleg
vinden van groot belang blijft als mede het bijhouden van een beperkte sociale kaart.

Uitzending Zembla
In maart heeft een filmploeg van Zembla 2 dagen meegelopen in gezondheidscentrum Gein. Naar
aanleiding van eerdere media berichten wilden zij een rapportage maken over de werkdruk van
huisartsen in achterstandswijken en het ontbreken van voldoende middelen hiervoor. Alle aandacht
heeft uiteindelijk geleid tot aanpassing van de achterstandsfinanciering voor 2019.
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Spreekuren seksuele gezondheid
In 5 centra wordt een spreekuur seksuele gezondheid aangeboden. In 2018 zijn in totaal 842 fysieke
en 459 telefonische consulten gedaan door de Better Safe than Sorry (BSS) medewerkers. Dit is meer
dan in 2017, waar in totaal 999 contacten hadden plaats gevonden. In alle centra was een stijging te
zien, het meeste in Gooioord vanwege een meer stabiel team. Ook hebben alle centra meegedaan met
de HIV testweek, waarbij gratis tests werden aangeboden. De assistenten en POH die deze spreekuren
verzorgen worden bijgeschoold middels intervisie, een digitale leeromgeving van SOA aids Nederland
en het bijwonen van het congres Soa Hiv Seks. Deze dienstverlening is gestart als innovatie, maar
behoort inmiddels tot de reguliere zorg van GAZO.

Ouderenzorg
In 2018 is het project Ouderenzorg (Beter Oud in Amsterdam BOA) in Reigersbos voortgezet. Er is
ingezet op een cyclus van selecteren van de kwetsbare oudere patiënt en het optimaal samenwerken
met de hulpverleners en de mantelzorgers van de patiënt. Tijdens multidisciplinair overleg wordt
gekeken naar de medische en sociale aspecten. Patiënten worden gevraagd hun wensen over
behandeling en begeleiding in de toekomst te bespreken, waarna we gemaakte afspraken in het
dossier opnemen. In de fase na een acute ziekteperiode is steeds weer nodig om afspraken met en
rond de patiënt aan te passen.
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Kwaliteit en veiligheid
Klachten en Veilig Incident Melden (VIM)
Tabel 7: klachten

Er zijn in 2018 totaal 20 klachten
binnengekomen. In gezondheidscentrum Gein
Gein
27
14
4 en Klein Gooioord is het aantal klachten
Reigersbos
4
6
4 aanzienlijk minder. Een verklaring is mogelijk
Holendrecht
3
3
3 dat het m.n. in Klein Gooioord erg onrustig was
Nellestein
8
2
1 voorgaande twee jaren vanwege een groot
Venserpolder
1
6
2 aantal zieke werknemers. Er waren weinig vaste
Klein Gooioord
3
15
6 huisartsen en centrumassistenten. In 2018 zijn
Totaal
46
46
20 er 3 huisartsen aangenomen en is het
assistententeam stabiel. In de andere centra,
behalve in gezondheidscentrum Holendrecht, deze is gelijk gebleven, zijn de klachten ook iets
afgenomen. De meeste klachten waren gerelateerd aan het handelen van een zorgverlener (10).
Patiënten voelden zich bijv. niet gehoord, hadden een klacht over bejegening of behandeling.
Daarnaast gingen 8 klachten over organisatie, bijv. over bereikbaarheid en beschikbaarheid, afspraak
maken, patiënten portaal, betaling of inschrijving.
Centrum

Aantal
2016

Aantal
2017

aantal
2018

Tabel 8: VIM meldingen

Gezamenlijk hebben de centra 153 VIM
meldingen gedaan. Vorig jaar waren dit er 80.
Gein
8
17
24 Een aanzienlijke verbetering van het aantal
Reigersbos
6
18
13 meldingen. Klein Gooioord had vanwege de vele
Holendrecht
5
25
29 personele veranderingen geen meldingen
doen
vorig
jaar.
In
dit
Nellestein
9
12
35 kunnen
Venserpolder
17
8
29 gezondheidscentrum is het veel stabieler en dat
Klein Gooioord
22
0
23 zie je terug in het aantal meldingen. In alle
Totaal
67
80
153 centra, behalve in Reigersbos, zie je een stijging
van het aantal meldingen. In Nellestein
hanteert men een andere VIM methode met als doel om laagdrempeliger te melden. In de
gezamenlijke ruimte hangt een whiteboard. Deze worden tijdens het huisartsen assistenten overleg
besproken en genotuleerd. Aan het aantal meldingen 35 dit jaar en 12 vorig jaar, ziet men dat het
aantal meldingen is toegenomen. Nadeel van deze methode is, dat er geen goed overzicht is van de
aard van de meldingen. De kwaliteitsmedewerker en de VIM-dokter in Nellestein zullen voor volgend
jaar een oplossing proberen te vinden hiervoor.
Centrum

Aantal
2016

Aantal
2017

aantal
2018

De meeste VIM meldingen hebben te maken met menselijk handelen of communicatie tussen
zorgverleners (65%), een klein deel met organisatie of richtlijnen (8%) en de rest had diverse oorzaken.
In 2019 zal minimaal twee maal per jaar VIM Meldweken worden gehouden.
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Datalekken
Er is in 2018 aandacht besteed aan wat valt onder datalekken en hoe dit gemeld moet worden. Dat
heeft geresulteerd in de melding van 7 data incidenten/lekken, waarvan er twee gemeld zijn bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Het betrof altijd individuele gevallen, waarbij 3 gevallen informatie bij
een verkeerde zorgverlener terecht kwam, 1x is informatie van een ander bij een patiënt terecht
gekomen, 2x een verkeerd adresetiquette gebruikt (zonder consequenties voor de bezorging) en 1x
vertrouwelijke informatie in de verkeerde papierbak terecht gekomen. Verdere bewustwording zal
naar verwachting tot een stijging leiden van het aantal meldingen.
Patiënt tevredenheidsonderzoek
Aan het jaarlijkse patiënten onderzoek hebben dit jaar 1773 patiënten meegedaan.
Tabel 9: Netto Promotor Score tevredenheidsonderzoek algemeen

NPS*
2016
2017
2018

Gein
11
12
22

Reigersbos
26
43
39

Holendrecht
35
25
11

Nellestein
29
38
25

Venserpolder
13
21
23

Gooioord
10
-12
2

* Netto Promotor Score: in hoeverre men huisarts aanbeveelt bij anderen. Score 10 – 30: passief tevreden; Score > 30:
aanrader.

In Gein ziet men terug in de stijging van de NPS dat het team stabiel is. Er is een vaste huisarts
bijgekomen. In Reigersbos, Holendrecht en Nellestein is de score lager dan voorgaande jaren.
Een verklaring hiervoor is, dat in deze centra of een vaste huisarts is vertrokken en of een huisarts
langdurig ziek was. Gezondheidscentrum Klein Gooioord is van -12 naar + 2 gegaan. Het team is dan
ook veel stabieler. Patiënten zijn over het algemeen tevreden met de zorg en dienstverlening in onze
centra. We zien nog steeds een kleine stijgende lijn bij de telefonische bereikbaarheid en medewerker
balie. Een kleine dalende lijn zien we bij informatie via de website. Daar waar er vorig jaar nog klachten
waren over het patiënten portaal is dat nu aanzienlijk minder geworden.
Nieuw dit jaar was dat we de patiënten vragen hebben gesteld over de Chronische Zorg.
Tabel 10: Netto Promotor Score Chronische Zorg

2018
Gein Reigersbos Holendrecht Nellestein Venserpolder Gooioord
Respons
60
30
42
23
26
21
NPS
10
43
-4
-7
-14
-7
In totaal hebben maar 202 patiënten de lijst ingevuld (zie tabel). aan de uitkomsten kunnen we geen
harde conclusies trekken. Maar wat dan zien is dat de NPS score van Reigersbos heel goed is. Gein net
de score “passieve aanrader” heeft. De andere centra in de min scoren.
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Tabel 11: uitkomsten ECB

Informatie website
Telefonisch afspraak maken
Bereikbaarheid
Medewerker balie
Wachtkamer
Waarnemer
Samenwerking

Gemiddelde 2018
7,5
7.4
8,4
7,9
7.5
7.9
7,8

Landelijk gemiddelde
7,8
7,5
7,9
7,8
7,7
7,7
7,8

Onderzoek en opleiding
Ook in 2018 is de samenwerking met het onderzoeksnetwerk van (HAG-net) van het AMC voortgezet.
Voor onderzoek werd geanonimiseerde data aangeleverd. Aan verschillende onderzoeken is
meegewerkt, waarbij huisartsen worden gevraagd om patiënten met bepaalde aandoeningen te
informeren over het onderzoek en aan te melden. De onderzoeken hebben vaak het doel om de
behandeling van aandoeningen in de huisartsenpraktijk te verbeteren. Voorbeelden zijn onderzoek
naar de werkzaamheid van antidepressiva of de rol van de huisarts bij de behandeling van darmkanker.
Elk centrum (behalve Gooioord) heeft 1 of 2 huisartsen in opleiding begeleidt ook hebben in alle centra
coassistenten stage gelopen.

16

ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING
Personele zaken
In- en uitstroom
Op 31 dec. 2018 stonden er 102 medewerkers op de loonlijst van GAZO. Er zijn 18 nieuwe
medewerkers in dienst gekomen en 17 medewerkers zijn vertrokken dit jaar. Vanwege openstaande
vacatures is echter ook een deel van het werk gedaan door (vaste) waarnemers bij zowel assistenten
en huisartsen. Zo zijn er 4 nieuwe huisartsen aangetrokken in 2018, die pas op 1 januari 2019 in
loondienst zijn gekomen. Een deel van het personeel in dienst betreft ook tijdelijke krachten,
studenten die na verloop van tijd hun studie vervolgen (6 van de 18 nieuwe medewerkers). Van de
uittreders hebben 7 personen een andere baan gevonden, waarbij soms persoonlijke omstandigheden
(reisafstand, thuissituatie) een rol speelde en soms een andere uitdaging werd gezocht, 5 personen
vertrokken vanwege vervolgstudie en van 4 is afscheid genomen om andere redenen. De meeste
wisselingen vonden plaats in HD (5 weg en 7 nieuw, dit betrof ook studenten). In KG zijn er 5 nieuwe
medewerkers bijgekomen.
Arbeidsmarkt
In 2018 hebben maar liefst 9 nieuwe huisartsen zich aan de gezondheidscentra van GAZO verbonden,
waarvan 5 in Gooioord en Holendrecht. Waar er in 2017 zorgen waren over continuïteit van zorg door
huisartsen die zich willen vestigen, is er eind 2018 nog één vacature over. De huisartsen die voor GAZO
kiezen doen dit veelal omdat de populatie in Zuidoost hen aanspreekt en zij met collega’s in een
centrum willen werken. In mindere mate wordt bewust gekozen voor loondienst verband, maar soms
is juist het feit dat een deel van de bedrijfsvoering wordt overgenomen een motivatie. Voor assistenten
is de arbeidsmarkt krapper en naar verwachting zal dit doorzetten. Vacatures blijven lang open staan,
deze worden vaak tijdelijk vervuld door geneeskunde studenten die een pauze in hun studie hebben.
Ingezet wordt daarom ook op het aanbieden van stageplaatsen, maar ook op digitalisering en
functiedifferentiatie, zoals het aantrekken van een administratief medewerker.
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Kerncijfers personeel
Tabel 12: Kerncijfers personeel

Aantal medewerkers
Aantal fte
Gemiddelde leeftijd
Gemiddelde
deeltijdfactor
Gemiddelde
dienstjaren
Instroom
Uitstroom

Eind 2018
95
67.6
46.3
0.71

Eind 2017
95
66.8
45
0.71

Eind 2016
95
71,3
45
0.73

Eind 2015
99
74
45
0.72

10.2

10.5

10

11

18
18

23
23

8
14

14
69
(reorganisatie)

Tabel 13: FTE per afdeling op 31 dec.

Afdeling
Bedrijfsbureau
Administratief ondersteuning
centra
Gein
Holendrecht
Gooioord

2018
7.06

2017
6.7
1.05

2016
7,21

2015
7,8

2014
9,56

13.08
11.33**
12.88*/

12.8
11.2
10.8

14,98
12,54
12,39

14,35
12,45
12,35

15,28
14,91
11,43

4.46
10.34
9.66

4,57
10,76
8,91

5,13
10,43
9,56

6,00
12,65
12,11

***

Nellestein
Reigersbos
Venserpolder

3.84*
10.6*
8.81**

* vacature huisarts/ingevuld door waarnemer(s)
** vacature assistent(en)/ingevuld door waarnemer(s)
*** 3 langdurig zieken, die op termijn niet naar centrum terug gaan

een ondersteunende medewerkers).
Ziekteverzuim
Met 7.97% lag het ziekteverzuim in
2018 opnieuw hoog, maar iets lager
dan in 2018. De verzuimfrequentie ligt
op 1.33. Circa 13 personen waren (ten
dele) langdurig ziek in 2018 veelal door
fysieke
of
persoonlijke
omstandigheden. Drie van de langdurig
zieken komen vanuit KG, vanuit een
crisissituatie in 2018.
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MTO
In 2018 is een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden, wat door 64% van de
medewerkers volledig is ingevuld. De algemene tevredenheid is door medewerkers met een 7.3
gewaardeerd. Eén op de twintig medewerkers is ontevreden (5%) en bijna één op de tien medewerkers
is ‘zeer tevreden’ (9%). Op onderliggende aspecten blijkt dat de OR gemiddeld het minst gewaardeerd
wordt van alle gemeten aspecten. Verder zijn medewerkers kritisch over het klimaat (temperatuur,
luchtvochtigheid); faciliteiten op de werkplek; de ervaren werkdruk en de communicatie tussen de
centra. Van de gemeten aspecten zijn medewerkers het meest te spreken over de sfeer tussen
collega’s, trots op het werk wat men doet, het gevoel welkom te zijn bij de organisatie (veiligheid) en
de samenwerking met collega’s. Aan de hand van de uitkomsten van het MTO is een verbeterplan
opgesteld en de benodigde acties ondernomen.

ICT
In 2018 is begonnen met een betere inrichting van de ICT beheerorganisatie vorm gegeven. Veel tijd is
gestoken in analyses, de aanpak van verbeterpunten vergt nog meer stappen. Er is veel overleg
geweest met de HIS leverancier Promedico. Met nieuwe releases bleken een aantal functionaliteiten
verslechterd. Eind 2018 is veel hiervan opgelost. Met ICT leverancier, RAM-IT, is na marktonderzoek
een nieuw contract afgesloten voor drie jaren.
AVG
De nieuwe privacywet (AVG) is in 2018 ingegaan. GAZO voldoet gestelde eisen: er is een (externe)
Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Verwerkingsovereenkomsten zijn getekend en
een verwerkingsregister is opgesteld. De privacyverklaring is vernieuwd en gepubliceerd. Juist omgaan
met privacy vereist bewustzijn, soms een gedragsverandering van medewerkers en het evt. aanpassen
van structuren. In 2018 is regelmatig gecommuniceerd over zaken als veilig mailen; werkomgeving;
gebruik van datadragers; gesprek in openbare ruimte etc. In alle centra is een aandacht functionaris
voor privacy aangesteld. De FG heeft hen geïnterviewd en aan de hand van deze inventarisatie een
verbeterplan opgesteld, wat in 2019 verder opgepakt zal worden.
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Intranet
In 2018 is een intranet ontwikkeld en in gebruik genomen. Het belangrijkste doel hiervan is snel kunnen
vinden van informatie en het delen van nieuws.

Gebouwen en facilitaire dienstverlening
Door uitbreiding van de diensten in de huisartsenpraktijken en huurders is in verschillende centra
gebrek aan ruimte ontstaan. In Holendrecht en Reigersbos zijn er, met een kleine verbouwing, extra
kamers gerealiseerd. In Gooioord en Gein is een nieuwe balie opgeleverd, die meer werkplezier en
meer privacy moet geven. In vier centra is de verlichting aangepast, waardoor nu alle centra LED
verlichting hebben. Veel tijd en energie ging zitten in de aanpak van een enorme lekkage in Gooioord,
waardoor een deel van het pand tijdelijk niet bruikbaar was.
Facilitair en personeelszaken hebben samen een RI&E uitgevoerd, die extern getoetst is. Aan de hand
van de uitkomsten is een verbeterplan opgesteld. Naar aanleiding hiervan wordt o.a. elk centrum
informatie en advies over werkplekken aangeboden, sommige procedures zijn aangescherpt (bijv.
gebruik veilige naalden) en anderen opnieuw onder de aandacht gebracht (bijv. agressieprotocol)
Tenslotte zijn alle BHV draaiboeken in orde gemaakt en zijn er oefeningen gehouden in elk centrum.
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Verslag Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is in 2018 4x bij elkaar gekomen, de auditcommissie heeft 2x overlegd met de
RvB. Reguliere onderwerpen als financiën, kwaliteit, jaarplan en stand van zaken namen uiteraard een
belangrijke plaats in op de agenda. Daarnaast is een risicoanalyse opgesteld en besproken en is de
governance code voor de zorg doorgenomen. Strategisch is meegedacht over samenwerking in de
regio, financiering Ondersteuning en Infrastructuur; mogelijkheid tot nieuwbouw, lobby
achterstandsfinanciering en de opzet van het programma Krachtige Basiszorg. Ook de OR heeft een
keer met de RvT vergaderd. Eind 2018 heeft de medisch bestuurder aangegeven met zijn functie te
gaan stoppen. De RvT zal hiervoor een vacature stellen in 2019.
WNT-verantwoording 2018 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,Functie (s)

F Francke

AF Keck

Directeur

Directeur

Totaal bezoldiging

€ 66.725

€ 45.275

Toepasselijk WNT-maximum

€ 74.264

€ 49.725

Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1
Functie(s)
Totaal bezoldiging
Toepasselijk WNT-maximum

RJ de Folter

CE vd Post

AI Leemhuis

GC Anbeek

Voorzitter RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

€ 9.000

€ 7.250

€ 7.250

€ 6.000

€ 18.150

€ 12.100

€ 12.100

€ 12.100
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Adviesorganen
OR
De ondernemingsraad bestond in 2018 uit 4 medewerkers (van bedrijfsbureau en
gezondheidscentrum Gein) Zij komen maandelijks bij elkaar en circa eens per 2 maanden is er een
bijeenkomst met directie. Onderwerpen die o.a. besproken zijn:















Kwartaalcijfers
Begroting
Jaarverslag
Stand van zaken GAZO
RI&E en MTO
Functieprofiel praktijkmanager
Implementatie AVG
Scholingsbeleid
Ontmanteling cao gezondheidscentra
Fietsregeling
Personeelsbeleid
Ziekteverzuimbeleid
Samenwerking Diemen
ICT problematiek

Cliëntenraad
De Cliëntenraad (CR) GAZO is 4 keer bij elkaar geweest. Na ruime discussie hebben we definitief
werkreglement opgesteld. Naast de gebruikelijke zaken zoals reageren op de jaarplannen van de
GAZO, het ECB, de registratie van de klachten en VIM zijn de volgende activiteiten ontplooid door de
leden van de CR en/of volgende zaken besproken:






Personele Ontwikkelingen bij GAZO op de centra en informatie hierover richting patiënten
Krachtige Basiszorg
Zoektocht naar nieuw leden voor de CCR
Zoeken naar nieuwe methoden om patiëntervaringen voor GAZO te gaan verzamelen.
Input vanuit de cliëntenraad hoe hulpverlening aan patiënten met lage
gezondheidsvaardigheden verbeterd kan worden.
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Financiën
Het exploitatieresultaat over 2018 is €149.821, -, waarbij circa 50k vanuit reservering voorzieningen
van het resultaat is afgegaan.
In grote lijnen is het resultaat in lijn met de prognose. De inkomsten zijn circa 5 ton hoger dan begroot,
door een hoger moduletarief van de POH, een stijging in het aantal verrichtingen, meer patiënten en
meer inkomsten op enkele zorginhoudelijke projecten (bijvoorbeeld Krachtige Basiszorg).
Ook de uitgaven zijn hoger dan begroot. Dit is met name te wijten aan hogere personele kosten, door
ziektevervanging, vacatures en meer inzet. In de huisvestingskosten zit een extra, niet begrote
energierekening.
De financiële positie van GAZO is gezond en dit jaar opnieuw verbeterd. De solvabiliteit is gestegen
van 61% in 2017 naar 65% in 2018 en de liquiditeit is eveneens gestegen van 2.3 naar 2.6.
Voor 2018 is een totale omzet van 11.3 miljoen
begroot met een klein rendement van 2%.
Extra inkomsten worden verkregen door de
aangepaste achterstandsfinanciering en de
start van Krachtige Basiszorg in Holendrecht.
Vanwege de verwachte overgang van cao
gezondheidscentra naar cao huisartsenzorg is
een verhoging van de personele lasten met 3%
begroot.
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Ontwikkelingen en risico’s
Hernieuwde achterstandsfinanciering
Na jaren van lobby is in 2018 het besluit genomen de postcoderegeling voor achterstandsgelden te
herzien. In het onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg 2019- 2022 is afgesproken dat het aantal
achterstand patiënten in 2019 bijna wordt verdubbeld (naar 1.5 miljoen mensen) en het budget
verhoogd met 12 miljoen. Er vindt een herijking van de postcodes plaats en ook een aanpassing van
de criteria, bijv. wegvallen van de adresdichtheid. Dat is goed nieuws voor GAZO, was in 2018 18%
achterstandspostcode, in 2019 wordt dat 43% wat een flinke budgetverhoging betekent.
Nieuwbouw ZO
Amsterdam Zuidoost is een groeikern van de gemeente Amsterdam de komende jaren worden vele
woningen bijgebouwd in het bijzonder rondom Bijlmer Centrum en in Amstel lll. Amstel III
transformeert de komende jaren naar een gemengd woon- en werkgebied. Tot 2027 worden hier circa
5.000 woningen gebouwd. In de periode 2027-2040 kunnen hier nog eens 10.000 woningen aan
worden toegevoegd. Ook sociale voorzieningen zouden deel van de plannen moeten uitmaken en met
de gemeente wordt concreet gekeken of GAZO hier een nieuw gezondheidscentrum kan gaan starten.
In 2019 zal dit plan concreter moeten worden en een besluit genomen worden of het haalbaar is.
Ondersteuning en Infrastructuur
In het inkoopbeleid van Zilveren Kruis wordt aangegeven dat er in Amsterdam één kassier moet komen
voor de organisatie en infrastructuur (O&I) gelden in de eerstelijn. De O&I is gericht op het faciliteren
en ondersteunen van aangesloten zorgverleners en moet op regionaal niveau afspraken maken met
gemeente en ziekenhuizen en zorgorganisaties. Alle gelden die de zorggroepen en gezondheidscentra
krijgen moeten naar de centrale middelen en vandaar uit herverdeeld worden. Het is aan de opgerichte
alliantie in Amsterdam zelf hoe dit gedaan gaat worden. GAZO ontvangt, met de GEZ gelden, meer
middelen dan de gemiddelde zorggroep in Amsterdam. Deze koers is, naast een versterking van de
eerstelijn, een potentiële bedreiging voor het voortbestaan van GAZO. Met de brancheorganisatie
InEen wordt in ieder geval gezocht naar een uitzonderingspositie voor loondienstcentra.
Samenwerking gezondheidscentra Diemen

De gezondheidscentra in Diemen zijn
ondergebracht in twee stichtingen. Vanuit
interne en strategische overwegingen lopen
gesprekken met GAZO om samen te gaan
werken en op termijn te fuseren. Op deze
manier kan een gezonde ondersteunende
bedrijfsvoering worden neergezet en kan de
samenwerking in de zorg verder uitgebouwd
worden. In 2019 zullen de nodige stappen
gezet worden om te komen tot
besluitvorming.
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Arbeidsmarkt
Het vinden van gekwalificeerd personeel blijft een belangrijke uitdaging in de komende jaren.
Arbeidsmarkt onderzoek toont aan dat in Amsterdam er een overschot aan huisartsen komt, in
tegenstelling tot de periferie. Wel is het uitdaging huisartsen te vinden, die zich voor langere tijd én in
loondienst willen vestigen. De arbeidsmarkt voor ondersteunend personeel is minder rooskleurig, hier
wordt een tekort verwacht. GAZO zal zich hierop moeten voorbereiden o.a. door stagiaires op te
leiden, in te zetten op digitalisering en bredere inzet van medewerkers (bijv. medisch studenten).
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