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Voorwoord
“Samen voor Haagse Gezondheid”, daar hebben we ons ook afgelopen jaar veel voor
ingezet. Met elkaar is hard gewerkt aan de patiëntenzorg, wat zeker geen makkelijke
opgave was gezien de hoge werkdruk, de aanhoudende coronaomstandigheden, oplopend
ziekteverzuim en toenemende arbeidsmarktkrapte. Onze medewerkers hebben daarbij een
ongekende veerkracht laten zien en door hun inspanningen is het in 2021 opnieuw gelukt
om in alle centra kwalitatief goede patiëntenzorg te blijven leveren.

Ondanks de vele aandacht en flexibiliteit die de dagelijkse praktijkvoering vergde, is het
mooi om te zien dat er hard is gewerkt aan een aantal onderwerpen van de
ontwikkelagenda, zoals de ontwikkeling van het eerstelijnsouderencentrum, “samen
beslissen”, taakherschikking of uitbreiding van teleconsultatie met specialisten.

Hoewel de productiecijfers nog niet op het niveau liggen van vóór
corona, heeft SHG financieel gezien het jaar 2021 met positieve cijfers
weten af te sluiten. Dit geeft vertrouwen in de toekomst.

Ook in 2021 heeft “Samen voor Haagse Gezondheid” weer inkleuring
gekregen; daar ben ik bijzonder trots op. Een speciaal woord van dank
voor alle medewerkers is daarom absoluut op zijn plaats!

Nicoline van Nieuw Amerongen
Bestuurder

Hoe gaat onze

organisatie
te werk?
Stichting Haagse Gezondheidscentra (SHG) staat voor kwalitatieve integrale eerstelijns patiëntenzorg en helpt patiënten antwoorden te geven op
diverse gezondheidsvraagstukken. SHG levert huisartsenzorg, fysiotherapie, diëtetiek en farmacie. Ook aan doelgroepen die tussen wal en schip vallen,
zoals dak– en thuislozen. Daar waar de zorgvraag dit behoeft, wordt de zorg geïntegreerd aangeboden. SHG wil een organisatie zijn waarbij
eigenaarschap, samenwerking, participatie en ontwikkeling belangrijke uitgangspunten zijn. Hierbij past een cultuur waarin we meer samen doen,
gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen en oplossingsgericht werken. Zo streeft SHG ook altijd naar het behoud van hoge kwaliteit eerstelijnszorg,
lagere kosten en tevreden patiënten en medewerkers (Quadruple Aim).
SHG bestaat in 2021 uit acht 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, verpleegkundig specialisten (hierna te
noemen VS), 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) en andere partijen in de wijk.
De gezondheidscentra en apotheken worden ondersteund door het centraal bureau, bestaande uit de volgende afdelingen: directie, secretariaat,
kwaliteit, communicatie, personeelszaken, facilitaire dienst, ICT en bedrijfsvoering (planning & control en administratie). De gezondheidscentra staan
onder aansturing van praktijkmanagers, die zich met name richten op de bedrijfsvoering. Zij worden ondersteund door een centrumcoördinator. In de
gezondheidscentra zijn de centrumcoördinatoren verantwoordelijk voor de multidisciplinaire afstemming van zorg binnen hun centrum. Overkoepelend
zijn er een coördinator huisartsenzorg en coördinator paramedische zorg, die tevens participeren in het MT.
De organisatie van SHG staat onder toezicht van een raad van toezicht en wordt geadviseerd door de ondernemingsraad en een (centrale) cliëntenraad.
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Jaarcijfers 2021
221 Medewerkers

22.341 Reguliere fysiotherapie zittingen

42.433 Patiënten

521.754 Receptregels Farmacie

8 Gezondheidscentra

1.268 Patiënten Diëtetiek

6 Apotheken

Liquiditeitsratio 1,31 / Solvabiliteit 45,2%

91.177 Reguliere huisartsconsulten

Jaaromzet € 22.100.000

Van ketenzorg naar

persoonsgerichte zorg

Huisartsenzorg
De complexiteit van zorg neemt toe door ontwikkelingen in de zorg en maatschappij. Denk hierbij aan langer thuis wonende ouderen, vergrijzing,
substitutie vanuit de tweede lijn, veranderend perspectief op gezondheid en technologische ontwikkelingen. Het behandelen en ondersteunen van
patiënten, veelal complex door multimorbiditeit, vraagt om een andere benadering dan de ketenzorg zoals we die nu kennen. In 2021 is binnen SHG
verder gewerkt aan de verschuiving naar een meer persoonsgerichte benadering. Hieronder worden de ontwikkelingen rondom de
ketenzorgprogramma’s en taakherschikking beschreven:

Taakherschikking
Integratie ketenzorgprogramma’s

Bij taakherschikking bepaalt de complexiteit van de

Door verschillende ketenzorgprogramma’s geïntegreerd aan te bieden, worden

zorgvraag welke professional de zorg verleent. In 2021

meervoudige zorgvragen gecombineerd. De patiënt komt steeds vaker bij één

is de functie verpleegkundig specialist verder

praktijkondersteuner voor meerdere aandoeningen. In 2021 zijn de vakgroepen

geïmplementeerd, zijn doktersassistentes gestart als

CVRM en DM samengevoegd tot de vakgroep Cardiometabool. Ook zijn er zijn

spreekuur ondersteuner huisartsenzorg en is een

voorbereidingen getroffen voor het samenvoegen van de POH-overleggen

succesvolle pilot gehouden met de POH-

CVRM en DM.

bewegingsapparaat. Deze functies zijn er ter ontlasting
van de huisarts.

Ketenzorg
Het totaal aantal ketenzorg patiënten in 2021 per type DBC-ketenzorg was als volgt: Astma: 818, COPD: 319, CVRM: 3.753.
en Diabetes: 2.430. De uitkomsten van de DBC-ketenzorg worden in kaart gebracht met behulp van de InEen-indicatoren.
Monitoring en analyse van de indicatoren vindt elk kwartaal plaats en tijdens de jaarlijkse landelijke benchmark.

Farmacie
In 2021 zijn in totaal 521.754 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 2021 heeft de discipline fysiotherapie 22.341 reguliere verrichtingen uitgevoerd. Het aantal verrichtingen is gestegen ten opzichte van
2020. Dit komt doordat er in 2020 gedurende langere periode mensen geen fysieke afspraken mochten, konden of durfden te maken in
verband met het coronavirus. Naast de reguliere zorg van de fysiotherapie is er in 2021 veel herstelzorg geleverd aan patiënten die tijdens
hun herstel na corona veel klachten bleven houden. De patiënttevredenheid wordt voortdurend gemeten met de PREM Fysiotherapie.

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 2021 zijn 1.268
mensen behandeld, deels vanuit een DBC (499)
en deels per declaratie (769). De gemiddelde
behandeltijd in uren was 1 uur en drie kwartier.
De cijfers laten een stijging zien ten opzichte
van 2020.

Ontwikkelagenda
1. Thuis bij de cliënt
Binnen het thema “Thuis bij de cliënt” zijn er verschillende onderdelen gerealiseerd. Zo is OPEN geïmplementeerd, zijn de vakgroepen
CVRM en DM samengevoegd en is er een actiemaand Rookvrije Zorg georganiseerd. Ook zijn er stappen gezet met Krachtige
Basiszorg, het opleiden van digicoaches en de voorbereidingen om alle chronische zorgprogramma’s vanuit het HIS uit te voeren.

Krachtige Basiszorg

Inzage digitale patiëntendossiers

Krachtige Basiszorg is een integrale aanpak

Steeds meer mensen hebben behoefte aan inzicht in hun medische

voor mensen in achterstandswijken met hoge

gegevens. Daarnaast is het sinds 2020 wettelijk verplicht om patiënten

gezondheidsrisico’s en problematiek in

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

meerdere domeinen. Professionals brengen de

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

zorgvraag samen met de patiënt in kaart aan

het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënt. SHG heeft in

de hand van het 4 Domeinen (4D)-model.

2021 middels OPEN stappen gezet om digitale inzage voor patiënten

Daarnaast is vooral de samenwerking met het

mogelijk te maken. Zo is het mogelijk om online afspraken te maken,

sociaal domein van belang. Patiënten krijgen

herhaalrecepten aan te vragen en een e-consult te krijgen. Een actieve

begeleiding en zorg van het netwerk van

patiëntcommunicatie heeft zijn vruchten afgeworpen waardoor steeds meer

partners dat actief is in de wijk. In 2021 is

patiënten de weg naar hun digitale dossier vinden.

Krachtige Basiszorg verder versterkt in de wijk
Laak. Ook is gestart met voorbereidingen om
deze aanpak uit te rollen naar de
gezondheidscentra in de Schilderswijk.

Samen Beslissen
In september 2021 is de landelijke campagne
Samen Beslissen gestart. Samen Beslissen gaat

Actiemaand Rookvrije Zorg

over een openhartig – en gelijkwaardig gesprek tussen zorgverlener en patiënt. SHG

In september 2021 is door alle disciplines binnen SHG aan zoveel

vindt dit een belangrijk onderwerp en haakt aan

mogelijk patiënten gevraagd naar hun rookgedrag en hun eventuele

op deze campagne. In 2021 is de uitrol van deze

bereidheid om te stoppen met roken. Posters, zakkaartjes en een

methode met ondersteunende materialen op 3

speciale webpagina met tips vanuit alle disciplines boden patiënten

gezondheidscentra voorbereid.

concrete handvatten om te stoppen met roken.

Werken vanuit 1 HIS
Opleiding digicoaches

In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen om

In september 2021 zijn 3 medewerkers gestart met de opleiding tot digicoach. De

per 1 januari 2022 alle chronische

digicoach beschikt over digitale basisvaardigheden en heeft interesse in

zorgprogramma’s vanuit het HIS uit te voeren,

ontwikkelingen op gebied van ICT en e-health. De digicoach coacht, begeleidt en

zodat iedereen in hetzelfde systeem werkt.

schoolt collega’s om zo hun digitale vaardigheden te vergroten. Ook kan de
digicoach meedenken op organisatorisch niveau over digitale vraagstukken.

2. Samen aan het werk
Binnen het thema “Samen aan het werk” is zowel binnen SHG als in regionale en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden veel
gebeurd.

Taakherschikking
Samen met Arts en Zorg

In 2020 is gestart met taakherschikking gericht op de positionering van
verpleegkundig specialisten. In 2021 is hier vervolg aan gegeven

SHG en Arts en Zorg werken steeds meer samen op

doormiddel van een vertaling van het Denkraam van InEen naar de

o.a. de chronische zorg. Samen met Arts en Zorg

beroepspraktijk bij SHG. Tijdens een werksessie hebben

zijn gezamenlijke afspraken met het HagaZiekenhuis

praktijkmanagers en centrumcoördinatoren multidisciplinaire zorg

gemaakt voor teleconsultatie binnen de zorgpaden

nagedacht over taakherschikking op het eigen gezondheidscentrum.

cardiologie, endocrinologie en KNO. Teleconsultatie

Waar praktijkondersteuners zich voorheen toelegden op één of twee

brengt medisch-specialistische kennis en advies bij

chronische aandoeningen, zien zij nu steeds vaker patiënten met

de patiënt in de huisartsenpraktijk. Hiermee kan de

verschillende combinaties van aandoeningen. Ook is gestart met de

huisarts goede zorg blijven leveren en wordt de

positionering van de spreekuurondersteuner huisartsenzorg (SOH). Op

patiënt vaak een bezoek aan het ziekenhuis

elk centrum is er inmiddels één SOH opgeleid of in opleiding om

bespaart. Een ander mooi gezamenlijk initiatief is

bepaalde ingangsklachten zelf te beoordelen en te behandelen. Tot slot

het digitale leerplatform dat we, samen met de

is er op 1 locatie een pilot gehouden met de POH-bewegingsapparaat.

leverancier Prelum, ontwikkelen voor onze beide

Deze praktijkondersteuner ziet mensen op het spreekuur met klachten

organisaties.

aan gewrichten, spieren of pezen. Hij stelt in overleg met de eigen
huisarts het verdere beleid op. In 2022 zal het thema taakherschikking
op verschillende vlakken vervolg krijgen.

Bloedafname door assistentes
In 2021 is gestart met een pilot waarbij op twee

Samen binnen SHG

gezondheidscentra de doktersassistentes zelf bloed prikken. De
eerste resultaten zijn dat de doktersassistentes het leuk vinden

Op elk gezondheidscentrum is een centrum coördinator

om te doen en het scheelt patiënten een extra bezoek aan het

multidisciplinaire zorg benoemd. Deze coördinatoren hebben

centrum omdat ze gelijk geprikt kunnen worden. Op deze

aandacht voor de afstemming van multidisciplinaire zorg binnen

gezondheidscentra wordt samengewerkt met een andere

de centra en tussen de centra. Zij werken samen met collega’s en

aanbieder voor laboratoriumdiagnostiek. Deze samenwerking

de praktijkmanager aan zorginhoudelijke ontwikkelingen.

wordt in 2022 geëvalueerd.

Samen in de regio
In de regio staat Juiste Zorg op de Juiste Plek hoog op de agenda. Afgelopen jaar is in deze regio, samen met optometristen,
het project “Oog in Zicht” geïmplementeerd, waardoor patiënten voor veel klachten naar de optometrist kunnen in plaats van
naar het ziekenhuis. Dit scheelt veel tijd voor de patiënt (en geld). Een ander project betreft diagnostiek in de
huisartsenpraktijk, dat is gestart in één van onze centra. De reeds bestaande trajecten voor Teleconsultatie met specialisten is
uitgebreid naar alle centra van SHG en het project Hartfalen is uitgebreid naar een 4e en 5e praktijk van SHG.
De pilot POH-Jeugd GGZ, samen met de gemeente, is in 2021 gecontinueerd.

3. Actief in duurzame innovatie
Er zijn verschillende ontwikkelingen rondom duurzame innovatie waar SHG op inzet om de kwaliteit van de patiëntenzorg te
verbeteren.

Ontwikkeling eerstelijns ouderencentrum
SHG Communicatieplatform

Het aantal ouderen in Loosduinen en omgeving stijgt meer dan

Heldere interne communicatie is voor SHG van groot belang. In

gemiddeld in Den Haag. Met het groeiend aantal ouderen nemen

2021 is er daarom geïnvesteerd in een nieuw ontwerp van het

de vragen op het gebied van gezondheid en zorg toe. Om ook in

SHG Communicatieplatform. Medewerkers kunnen nu nog

de toekomst goede kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren, wil

eenvoudiger en overzichtelijker nieuwsupdates en geplande

SHG nieuwe diensten aanbieden die passen bij de behoeften van

scholingen en evenementen bekijken en daarop reageren. Het

ouderen in Loosduinen. Dit zal uiteindelijk vorm krijgen in een

communicatieplatform maakt het makkelijker om samen met

eerstelijns ouderencentrum dat werkt vanuit de principes van

andere collega’s te werken aan bepaalde onderwerpen.

waardegedreven zorg. Professionals vanuit alle disciplines hebben

Medewerkers worden gestimuleerd om nieuws en ideeën met

hier het afgelopen jaar over meegedacht en aan meegewerkt. Zo

elkaar te delen.

zijn er nieuwe zorgconcepten ontwikkeld. Deze ideeën zijn
getoetst in focusgroepen met ouderen, mantelzorgers en (zorg)
professionals uit de wijk. De daarna uitgewerkte mini-businesscases
worden voorgelegd aan verschillende gremia binnen en buiten

Inzet POH-bewegingsapparaat

SHG. Besluitvorming vindt begin 2022 plaats.

In 2021 is op 1 van onze centra de pilot POH-bewegingsapparaat
uitgevoerd. Een POH-bewegingsapparaat is een praktijkondersteuner
bij de huisarts (fysiotherapeut), die mensen op het spreekuur ziet met

Doorontwikkeling wachtkamerschermen

klachten aan gewrichten, spieren of pezen. Hij/zij ondersteunt de
huisartsen in het spreekuur en in overleg met de eigen huisarts, wordt

In het kader van externe communicatie is gefocust op het zo goed

het verdere beleid (advies, oefeningen, medicatie en/of verwijzing)

en helder mogelijk brengen van informatie naar patiënten. SHG is

afgestemd. Het doel is het ontlasten van het spreekuur van de

in 2021 gestart met het doorontwikkeling van

huisarts. Daarnaast is deze pilot onderdeel van de ‘Juiste Zorg op de

wachtkamerschermen en systemen. De verwachting is dat SHG in

Juiste Plek’, waardoor de patiënten ook door de juiste

Q2 2022 zal starten met een nieuw systeem op alle

gespecialiseerde zorgverlener zorg ontvangen. Patiënten, huisartsen

gezondheidscentra.

en assistentes zijn positief over de pilot. In 2022 wordt gekeken hoe
dit kan worden uitgerold op de andere centra.

4. Goed in wat je doet
Hoe kunnen werkprocessen gemakkelijker en efficiënter worden? Hoe kunnen we medewerkers binden en boeien? Hoe kunnen we het scholingsaanbod
beter inrichten? In 2021 heeft SHG zich met deze onderwerpen beziggehouden.

Innovatie in scholing

Binden en Boeien

Om interne en externe scholingen beter op

In 2020-2021 is een pilot met BBL-leerlingen Doktersassistent uitgevoerd. Deze

elkaar af te stemmen en te verdelen over het

doktersassistentes in opleiding gaan 1 dag per week naar school en werken 3 dagen per

jaar is een scholingsjaarplan opgesteld voor

week op het centrum voor een periode van 2 jaar. De pilot is positief geëvalueerd en zal

2022. Ook is een start gemaakt met het

worden doorgezet. De voorbereidingen voor een medewerker belevings– en

actualiseren van het scholingsbeleid per

tevredenheidsonderzoek zijn in 2021 gestart. Ook is er meer aandacht voor inwerken en

beroepsgroep, waarbij is begonnen bij de

onboarding. Tot slot is er een organisatiescan uitgevoerd door de arbodienst over de

doktersassistenten.

vitaliteit van SHG. Diverse punten worden inmiddels opgepakt.

Andere werkvormen

Online leerplatform

Bij SHG wordt sinds 2019 ingestoken op oplossingsgericht

In 2021 ondertekenden SHG en Arts en Zorg beiden een

werken. Stap voor stap raken we hier meer mee

samenwerkingsovereenkomst met Prelum. Het doel van deze samenwerking is

vertrouwd. Daarnaast wordt agile werken gestimuleerd,

het ontwikkelen van een compleet kennis- en leerplatform voor

een manier van werken om beter te kunnen inspelen op

zorgprofessionals in de eerste lijn. Een groot voordeel van het platform is de

de veranderende behoeften van de patiënt, onszelf, onze

automatisering van alle leeractiviteiten en het bijhouden van competenties.

organisatie en/of de maatschappij. Het vaker online in

Het platform biedt een toegangsportaal voor alle scholingsactiviteiten, zowel

plaats van fysiek overleggen is efficiënt en blijft een vast

zelf georganiseerde scholingen als scholingen aangeboden door

onderdeel van de werkwijze bij SHG.

externen. Het leerplatform is in 2021 opengesteld voor de doktersassistenten
en fysiotherapeuten. Implementatie bij de andere disciplines volgt in 2022.

