
2020 was een bijzonder jaar. De komst van corona 

heeft een grote invloed gehad op iedereen, zo ook op 

de patiënten en professionals van SHG. Naast de angst 

voor het virus en de zorg over zieke mensen, was de 

impact op onze bedrijfsvoering direct merkbaar. Er 

waren aanzienlijk minder fysieke contactmomenten en 

de benodigde maatregelen op de locaties hadden   

consequenties voor de planning en dagelijkse routines. 

Ook de inhoud van de consulten veranderde. Veel    

patiënten hadden zorgen over corona en wilden dit 

graag bespreken met hun huisarts of andere          

zorgprofessionals.  

Voor SHG lag de prioriteit in 2020 vooral op het      

behoud van kwaliteit van zorg voor onze patiënten. Zo 

is direct na de uitbraak een coronateam gestart dat de 

landelijke maatregelen en richtlijnen vertaalde naar de 

dagelijkse praktijk binnen SHG. In sneltreinvaart is de 

mogelijkheid tot beeldbellen doorgevoerd, waardoor 

zorg op afstand mogelijk werd. Met veel energie en 

inzet hebben onze medewerkers zich nieuwe (digitale) werkwijzen eigen gemaakt om de kwaliteit van zorg te 

blijven leveren aan al onze patiënten.  

Om de angst voor het onbekende te verminderen en medewerkers en patiënten zo snel mogelijk op de hoogte te 

brengen, is veel extra aandacht besteed aan interne en externe communicatie. Zo is met hoge prioriteit gewerkt 

aan een intern communicatieplatform om al onze medewerkers te kunnen voorzien van nieuws en updates. Ook is 

er opgeschakeld in patiëntgerichte communicatie over de coronamaatregelen. Tegelijkertijd is verdere invulling 

gegeven aan de besturingsfilosofie en de ontwikkelagenda. Deze kent vier centrale thema’s: 

Voorwoord 
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Op deze thema’s zijn veel mooie projecten benoemd, maar als gevolg van corona zijn enkele projecten helaas 

tijdelijk stilgelegd. Hoewel de personeelsschaarste in 2020 door omstandigheden is verminderd, is er ook een 

flinke extra belasting op medewerkers gekomen, zowel fysiek als mentaal. Dit heeft de volle aandacht: onze 

medewerkers leveren goed werk en dat willen we graag zo houden. Een speciaal woord van dank voor hun enorme 

inzet en betrokkenheid bij de patiënten en de organisatie is daarom absoluut op zijn plaats.  

Financieel gezien heeft SHG 2020 licht positief kunnen afsluiten. Hoewel de impact van de crisis merkbaar was op 

de bedrijfsvoering, hebben met name het opschorten van enkele projecten en het ontvangen van de 

continuïteitsbijdrage ervoor gezorgd dat de financiële continuïteit werd geborgd. Corona zal ook in 2021 nog 

impact hebben op de organisatie, maar SHG is sterk genoeg om deze crisis te doorstaan en zich verder te 

ontwikkelen.  

  

Nicoline van Nieuw Amerongen 

Bestuurder 

De organisatie 

SHG staat voor kwalitatief goede integrale eerstelijns patiëntenzorg en helpt patiënten antwoorden te geven op 

diverse gezondheidsvraagstukken. SHG levert huisartsenzorg, fysiotherapie, diëtetiek en farmacie. Daar waar de 

zorgvraag dit behoeft, wordt de zorg geïntegreerd aangeboden. SHG streeft naar het leveren van goede zorg, 

naar tevreden patiënten en medewerkers, tegen lagere kosten. Daarnaast richt SHG zich ook op bijzondere 

doelgroepen zoals dak- en thuislozen.  

SHG bestaat in 2020 uit acht geïntegreerde eerstelijns gezondheidscentra en zes apotheken. De zorg wordt 

geleverd door een diversiteit aan zorgprofessionals waaronder huisartsen, doktersassistenten, 

praktijkondersteuners (hierna te noemen POH’s) somatiek en GGZ, (specialistisch) verpleegkundigen, 

fysiotherapeuten, diëtisten, apothekers en apothekersassistenten. Dit gebeurt o.a. in samenwerking met externe 

partijen die als huurder aanwezig zijn in een of meerdere gezondheidscentra van SHG (o.a. arbo-arts, AVG-arts, 

besnijdeniskliniek, coaching, eerstelijns psycholoog, logopedie, dienst SZW/financiële hulpverlening, pedicure, 

podotherapeut, prikdienst/huisartsenlaboratorium, tandarts, haarwerken, kinderfysiotherapie, trombosedienst en 

verloskunde).  

De gezondheidscentra en apotheken worden ondersteund door het centraal bureau van SHG, bestaande uit de 

volgende afdelingen: bestuur, secretariaat, kwaliteit, communicatie, personeelszaken, facilitaire dienst, ICT en 

financiën (planning & control en administratie). De gezondheidscentra staan onder aansturing van 

praktijkmanagers, die zich met name richten op de bedrijfsvoering.  

Jaarcijfers 

42.816 Patiënten 

229 Medewerkers 

8 Gezondheidscentra 

6 Apotheken 

83.179 reguliere huisartsen consulten 

18.988 reguliere fysiotherapie zittingen 

Liquiditeitsratio 1,19 / Solvabiliteit 42,4% / Jaaromzet € 21.500.000 

532.952 receptregels Farmacie  

1102 patiënten / gemiddelde behandelingsduur 1,5 uur per consult 

Ontwikkelagenda  
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Thuis bij de cliënt   

Binnen het thema “Thuis bij de cliënt” zijn er verschillende onderdelen gerealiseerd. Zo is er bijvoorbeeld een   

gedetailleerde wijkscan uitgevoerd van Leidschenveen en is er een nieuwe apotheek geopend op locatie         

Spoorwijk. Daarnaast zijn er belangrijke stappen gemaakt met beeldbellen, Krachtige Basiszorg en OPEN (digitale 

inzage van patiëntendossiers).  

Actief in duurzame innovatie 

 SHG is voorstander van innovaties in gezondheidszorg wanneer deze direct de kwaliteit van patiëntenzorg 

verbeteren. 

Krachtige Basiszorg 

Een belangrijk project waar SHG met trots op terugkijkt, is Krachtige 

Basiszorg. Krachtige Basiszorg is een integrale aanpak voor mensen in 

achterstandswijken met hoge gezondheidsrisico’s en problematiek in 

meerdere domeinen. Professionals brengen de zorgvraag samen met de 

patiënt in beeld aan de hand van het 4 Domeinen (4D)-model. 

 

Dit model gaat uit van vier domeinen: 

lichaam, geest, maatschappelijk en sociaal, 

en hun onderlinge relatie. Het legt een 

verband met hoe iemand zich voelt. Naast dit 

inzicht is vooral de samenwerking met het 

sociaal domein van belang. Patiënten krijgen 

begeleiding en zorg van het netwerk van 

partners dat actief is in de wijk. Door de 

medische en sociale zorg beter op elkaar af 

te stemmen, lukt het vaak wel om complexe, 

vastgelopen hulpverleningssituaties opnieuw 

richting te geven.  

Regionale samenwerkingen 

Ook in het afgelopen jaar heeft SHG zich hard gemaakt voor regionale 

samenwerkingen. Zo is de samenwerking met Arts en Zorg geïntensiveerd. In 

het belang van de patiënt zijn verschillende nieuwe afspraken gemaakt. 

Bijvoorbeeld over het gezamenlijk optrekken in de Haagse regio, 

marktanalyses, het samen organiseren van scholingen en gezamenlijke 

projecten zoals OPEN.  

Tele– en meekijkconsulten  

In het kader van samenwerken, heeft SHG in 2020 diverse 

uitbreidingen van meekijkconsulten bij de disciplines orthopedie en 

cardiologie gerealiseerd. Zes centra van SHG starten met “Oog in 

zicht”. Ook heeft een realisatie plaatsgevonden bij meekijkconsulten 

“Hartfalen”, welke zijn uitgebreid naar een vierde SHG 

Gezondheidscentrum. SHG is eveneens gestart met teleconsultaties 

bij het HAGA ziekenhuis. De samenwerking versterkt de connectie 

tussen de eerste– en tweedelijns zorg.  

SHG Communicatieplatform 

Heldere (interne en) externe communicatie is voor SHG van groot 

belang. Ondanks de crisis in 2020 is SHG trots op de totstandkoming 

van een intern communicatieplatform. Sinds dit jaar komen alle 

medewerkers van SHG dagelijks met elkaar in contact op één platform 

waar zij de laatste nieuwsupdates, scholingen,, documenten en 

naslagwerken kunnen vinden. Ook kunnen zij op dit platform 

makkelijker met elkaar samenwerken in werkgroepen. 

 

E-Health  

SHG denkt aan de toekomst, zo komen er steeds meer slimme 

bloeddrukmeters, glucosemeters en pacemakers op de markt die de metingen 

direct kunnen verzenden naar de betrokken zorgverleners. SHG is groot 

voorstander van deze ontwikkelingen omdat niet alleen patiënten geholpen zijn 

met effectievere zorg. Ook de zorgverleners beschikken eerder over de 

informatie die ze nodig hebben. Daarom houdt SHG vandaag de dag al rekening 

met haar ICT-keuzes voor morgen, zodat we aansluiting blijven houden bij de 

mogelijkheden van de toekomst. Ook praktijkondersteuners GGZ maken 

gebruik van E-Health. Zij ondersteunen patiënten bijvoorbeeld via digitale wijze 

door het aanbieden van diverse modules. Deze modules kunnen patiënten thuis 

en in hun eigen tijd volgen.  

 

Ketenzorg 

Het totaal aantal ketenzorg patiënten in 2020 per type DBC-ketenzorg was 

als volgt: Astma: 802, COPD: 314, CVRM: 3667 en Diabetes: 2376. De 

uitkomsten van de DBC-ketenzorg worden in kaart gebracht met behulp van 

de InEen / NHG-indicatoren. Monitoring en analyse van de indicatoren vindt 

elk kwartaal plaats en tijdens de jaarlijkse landelijke benchmark. 

 
Farmacie 

In 2020 zijn in totaal 532.952 receptgeneesmiddelen verstrekt.  

Alle apotheken zijn HKZ-gecertificeerd (ISO 9001). Organisaties 

met dit keurmerk hebben intern de zaken goed op orde, stellen de 

klant centraal en werken voortdurend aan het verbeteren van de 

zorg- en dienstverlening. Om de kwaliteit van de zorg transparant 

te maken en om kwaliteitsverbeteringen te (blijven) realiseren, 

werken de apotheken met indicatoren. De apotheken van SHG 

voldoen aan de doelstellingen die de Nederlandse Farmaceutische 

Zorggroep namens diverse  apotheken met de zorgverzekeraars 

heeft afgesproken.  

 

Fysiotherapie 

In 2020 heeft de discipline fysiotherapie 18.988 

reguliere verrichtingen uitgevoerd. De 

patiënttevredenheid wordt voortdurend gemeten 

middels PREM Fysiotherapie. Alle fysiotherapeuten 

hebben het afgelopen jaar een extra “Post-COVID” 

scholing gevolgd. Hierdoor konden veel patiënten 

geholpen worden met hun revalidatietraject na het 

doormaken van het coronavirus.  

Diëtetiek 

Tot 2018 werd het aantal consulten geteld 

maar omdat de duur van een consult sterk 

varieert, geeft het aantal uren dat iemand 

wordt behandeld een beter beeld. In 2020 zijn 

1102 mensen behandeld, deels vanuit een DBC 

(457) en deels per declaratie (645). De 

gemiddelde behandelduur was 1,5 uur. De 

cijfers laten een lichte daling zien ten opzichte 

van 2019.  
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Samen aan het werk  

Binnen het thema “Samen aan het werk”, lag de focus op regionale en multidisciplinaire 

samenwerkingsverbanden. Daarbij is gelet op bereikbaarheid, efficiëntie en kwaliteit van zorg voor alle patiënten.  
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Goed in wat je doet 

Hoe kunnen werkprocessen gemakkelijker en efficiënter worden? Welke scholingen zijn van belang? SHG heeft 

zich ook in het jaar 2020 beziggehouden met dergelijke vraagstukken. Ondanks de crisis hebben verschillende 

scholingen plaatsgevonden en zijn er stappen gemaakt in het digitaliseringproces binnen de SHG apotheken.  

Fysiotherapie specialisaties 

In 2020 hebben 2 fysiotherapeuten een masteropleiding afgerond. 

Hierdoor is het mogelijk om nieuwe diensten aan te bieden zoals 

Sportfysiotherapie en Bekkenfysiotherapie. Daarnaast hebben alle 

fysiotherapeuten zich gespecialiseerd in post-COVID fysiotherapie.  

Binden & Boeien 

SHG is in 2020 een traject gestart voor betere werving 

van en binding met medewerkers. Dit heeft geresul-

teerd in diverse trainingen zoals “onboarding” en 

“uitwerking PR-campagnes”. 

 

 

Verbetering werkproces Apotheken 

De SHG apotheken zijn overgegaan naar een andere logistiek voor 

levering van medicatie. Waar eerst nog gebruik werd gemaakt van 

“Smart Filling”, is in 2020 gekozen voor “Central Filling”. Bij Central 

Filling is de medicatie nog sneller te leveren aan patiënten. Daarnaast 

is het digitaal recept als eerste ingevoerd in apotheek Spoorwijk. In 

apotheek Leidschenveen is een pilot gestart “Flow Werken”. Wanneer 

deze methode effectief blijkt, streven wij ernaar dit uit te rollen naar 

de andere locaties in 2021.  

 

Verpleegkundig specialisten 

In 2020 zijn meerdere verpleegkundig specialisten (in opleiding) gestart 

bij SHG. Om  deze nieuwe functie binnen SHG vorm te geven is gewerkt 

aan de positionering van de verpleegkundig specialisten. Hiertoe zijn 

kaders opgesteld en een opleidingsplan voor de verpleegkundig 

specialisten in opleiding uitgewerkt. 

Er is gewerkt aan de positionering van de verpleegkundig specialisten. 

Hiertoe zijn  kaders en een opleidingsplan voor de VioS (Verpleegkundige 

in opleiding tot specialist) uitgewerkt. Daarnaast is er een impuls gegeven 

aan de ontwikkeling van de rol en positie van de VS door middel van 

periodiek overleg en tussentijdse doelgerichte activiteiten.  

Raad van Toezicht 

Bestuur 

• Secretariaat 

• Kwaliteit 

• Communicatie 

• Personeelszaken 

• Facilitaire dienst 

• ICT  

• Financiën 

• Coördinator Bedrijfsvoering 

• Coördinator Huisartsenzorg 

• Coördinator Paramedische Zorg 

Gezondheidscentra 

• De Koning 

• Houtwijk 

• Lage Veld 

• Leidschenveen 

• Nieuw Waldeck 

• Spoorwijk 

• Vaillantplein 

• Veenland 

Apotheken 

• De Koning 

• Houtwijk 

• Lage Veld 

• Leidschenveen 

• Spoorwijk 

• Veenland 

Cliëntenraad 

Ondernemingsraad 

Van ketenzorg naar persoonsgerichte zorg 

Longformularium  

SHG heeft eveneens belangrijke stappen gemaakt voor het 

zorgaanbodplan Longen. Zo is er een regionaal formularium 

inhalatiemedicatie ontwikkeld in samenwerking met 

ziekenhuizen, huisartsen en apothekers in de regio. Dit 

formularium is ingebouwd in het elektronisch 

voorschrijfsysteem. Het regionaal formularium 

inhalatiemedicatie in te vinden op de website van Haagse 

Longen. om huisartsen te informeren over het regionaal 

formularium inhalatiemedicatie, hebben zij een scholing 

gevolgd. De scholing werd verzorgd door de kaderhuisarts 

longziekten. 

Ouderenzorg 

SHG is sterk op het gebied van de ouderenzorg. Er is veel kennis en kunde in de 

organisatie en het verbonden netwerk, en de zorg die SHG aan (kwetsbare) ouderen biedt, 

ligt boven het stedelijk gemiddelde. In 2020 is vooral gefocust op behoud van deze goede 

kwaliteit, door het zo veel mogelijk continueren van multidisciplinaire overleggen (MDO’s) 

en polyfarmaciegesprekken. Ook zijn alle praktijkondersteuners geschoold in het 

levenseinde gesprek. In 2021 gaan we verder met het ontwikkelen van een multidisciplinair 

eerstelijns ouderencentrum.  

Inzage digitale patiëntendossiers (OPEN) 

Steeds meer mensen hebben behoefte aan inzicht in hun medische 

gegevens. Bovendien is het vanaf 1 juli 2020 wettelijk verplicht om patiënten 

elektronische inzage in hun eigen gegevens te bieden. OPEN is het vierjarig 

versnellingsprogramma van InEen, LHV en NHG om huisartsen te helpen bij 

het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënt. OPEN werkt 

samen met huisartsen, regionale coalities en HIS-leveranciers om de online 

inzage van medische gegevens tot een succes te maken. 

SHG maakt ook gebruik van OPEN. Om deel te kunnen nemen aan OPEN, is 

SHG een coalitie gestart met Arts en Zorg. Arts en Zorg is evenals SHG een 

aanbieder van multidisciplinaire eerstelijnszorg en beschikt eveneens over 

meerdere locaties in de regio Haaglanden. SHG heeft in 2020 stappen 

kunnen zetten om OPEN van een goede start te voorzien. Zo hebben alle 

medewerkers de scholingen van Module 1 en voor een deel Module 2 

succesvol afgesloten. 

  

Videoconsult 

In 2020 is SHG gestart met digitale consulten in de vorm van 

beeldbellen. Zowel patiënten als zorgprofessionals waren zeer 

tevreden over deze digitale zorg aan huis. Hoewel deze 

ontwikkeling al enige tijd op de agenda stond, heeft corona het 

proces versneld. In zeer korte tijd zijn ontwikkelingen doorgezet 

om voor onze patiënten kwalitatief goede zorg te kunnen blijven 

leveren ook als zij niet in staat waren om naar de praktijk te 

komen.  

 

MGN (Digitaal Patiëntenportaal) 

In 2020 is SHG ook gestart met Mijngezondheid.net ofwel MGN, een 

digitaal patiëntenportaal waarbij patiënten zelf hun medische gegevens 

kunnen inzien, herhaalrecepten kunnen aanvragen en afspraken kunnen 

maken.  

Opening 6e apotheek op locatie Spoorwijk 

SHG is trots om te mogen vermelden dat er een 6e apotheek is bijgekomen in het jaar 

2020 en wel op locatie Spoorwijk! Sinds het sluiten van oude apotheek bleef er een 

grote behoefte aan een goede apotheek in de buurt. SHG wilde graag voorzien in die 

behoefte en heeft daarom een nieuwe vestiging geopend. Gezien de nauwe 

samenwerking met Gezondheidscentrum Spoorwijk, hebben veel patiënten zeer positief 

gereageerd op de komst van de nieuwe service apotheek.  

“Samenwerking, kwaliteit en tevreden patiënten, dat zijn de speerpunten waar we gezamenlijk 

aan werken. Op een hectische maandag ging de apotheek open. Wij waren er klaar voor, ondanks 

dat het feestelijk tintje werd overschaduwd door Corona en de start van de eerste lockdown in 

Nederland.” 

 Karin Niggebrugge, Praktijkmanager Spoorwijk 

“Wat fijn, eindelijk weer een apotheek in het centrum. Dichtbij huis en de huisarts 

zegt dat het met de samenwerking helemaal goed zit. Dat geeft vertrouwen!” 

Patiënt, locatie Spoorwijk 

“Krijg toegang tot je medisch dossier, zonder gedoe, waar én wanneer 

het jou uitkomt. Dat helpt ons goede zorg leveren.” 

Vikash Sewkaransing, Manager Bedrijfsvoering  

“In 2020 hebben we Krachtige Basiszorg met de komst van de POH-KB nog beter kunnen 

inbedden in de praktijk en in de wijk. Daarnaast is het KB-wijkteamoverleg voor onze huisartsen 

en andere professionals in de wijk echt van meerwaarde. Het regelmatig ontmoeten zorgt voor 

borging van het netwerk in de wijk en onderlinge kennisdeling.” 

Amber Bosman, Stafmedewerker Beleid & Communicatie  

“Een teleconsult is een elegante manier van overleg hebben met de specialist. Het is 

een verrijking van de consultatie mogelijkheden. Door goede informatie met de vraag 

mee te sturen, krijg je een beter onderbouwd antwoord. Daarnaast kan de specialist 

de vragen beantwoorden als daar een geschikt moment voor is.” 

Anne Gualtherie van Weezel, Huisarts Lage Veld  

“Ik zat diep in de put. Krachtige Basiszorg helpt mij te klimmen en omhoog te 

blijven kijken in plaats van naar beneden te kijken hoe ver ik gezonken was. Ik 

ben er nog niet, maar het heeft me vertrouwen gegeven in de toekomst.”  

Patiënt 

Huisartsenzorg 

Ontwikkelingen in de zorg en maatschappij zoals langer thuis wonen, vergrijzing, 

substitutie vanuit tweede lijn, veranderend perspectief op gezondheid en 

technologische ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de complexiteit van zorg 

toeneemt. Het behandelen en ondersteunen van patiënten, veelal complex door 

multimorbiditeit, vraagt om een andere benadering dan de ketenzorg zoals we die 

nu kennen. Binnen SHG is in 2020 een begin gemaakt met een verschuiving naar 

een meer persoonsgerichte benadering. Er is gestart met voorbereidende 

activiteiten die gericht zijn op drie pijlers: 

 

Ketenzorgprogramma’s 

door verschillende ketenzorgprogramma’s geïntegreerd aan te bieden, worden 

meervoudige zorgvragen gecombineerd. De patiënt komt bij één 

praktijkondersteuner voor meerdere aandoeningen. Er zijn voorbereidingen 

getroffen voor het samenvoegen van de vakgroepen CVRM en DM in 2021. 

Persoonsgericht individueel zorgplan 

Voorbereiding op een werkwijze die uitgaat van de individuele context van de 

patiënt en waarbij de vraag van de patiënt het uitgangspunt vormt. 

Taakherschikking 

Integratie van ketenzorgprogramma’s en een individueel zorgplan voor de meest 

complexe patiënten met chronische aandoeningen vragen om een generalistische 

benadering en gecoördineerde zorg. In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen om 

in 2021 verder te gaan met taakherschikking, waarbij de complexiteit van de 

zorgvraag bepaalt welke professional de zorg coördineert. 

Opleiden BBL’ers  

Naast het opleiden van Verpleegkundig Specialisten,   

zet SHG zich ook in voor studenten die een Beroeps 

Begeleidende Leerweg (BBL) opleiding volgen binnen de 

zorgsector. Bij een BBL–traject werken studenten 4 van 

de 5 dagen en krijgen op deze manier dus snel veel 

werkervaring. SHG vindt het belangrijk dat studenten 

een goed gevoel krijgen bij hun werkplek en daarom 

krijgen zowel studenten als praktijkmanagers vooraf de 

kans om elkaar goed te leren kennen. Zo zijn er 

bijvoorbeeld kennismakingsgesprekken gehouden in     

de vorm van speeddates.  


