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Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Stichting GEZ Aalsmeer.  
 
In 2016 hebben we ons als GEZ nog beter bekend gemaakt bij externe partijen zoals de 
gemeente. Hieruit zijn leuke samenwerkingen uit voort gevloeid. 
De GEZ is meer herkenbaar en aanspreekpunt voor overige partijen in Aalsmeer. 
 
Samenwerking in de eerste lijn wordt steeds belangrijker en de GEZ heeft de eerste stappen 
gezet naar de samenwerking tussen zorg en welzijn. 
Daarnaast is er een goede samenwerking ontstaan tussen de verschillende GEZ-sen in de regio 
en we hopen met de veranderingen in 2018-2019 dat we een “koepel” GEZ gaan vormen en 
deze de eerste lijn vertegenwoordigt. 
 
Op ICT zijn we nog volop in ontwikkeling. In 2016 is de ICT een belangrijk onderwerp van 
gesprek geweest maar helaas heeft dit nog niet geleid tot verbeteringen in 2016. In 2017 gaan 
we hier zeker stappen in maken. 
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Organisatie 
 
GEZ Aalsmeer Dorp en GEZ Aalsmeer Oost zouden in 2016 fuseren. Vanaf begin 2016 hebben 
de stichtingen ook op die manier al gewerkt. Eén bestuur en 2 secondanten voor heel Aalsmeer. 
De 2 stichtingen zijn in 2016 niet gefuseerd omdat de aanlevering van de stukken zoals de 
financiële verslagen aan de notaris weer extra kosten met zich zouden meebrengen. Daarom is 
gekozen om het financieel jaarverslag 2016 te gebruiken voor de fusie. 
 
Momenteel vormen een huisarts, apotheker en fysiotherapeut het bestuur van de GEZ. Het 
bestuur wordt ondersteund door de GEZ- coördinator, die de dagelijkse activiteiten uitvoert en 
het centrale aanspreekpunt is.  
 
Het dagelijks bestuur 
Het huidige bestuur bestaat uit: 
N. Hofman, fysiotherapeut-voorzitter 
F. Göbel, huisarts, secretaris 
R. de Jong, apotheker-penningmeester 
 
Secondanten 
W.J. de Vries, huisarts 
T. v.d. Linden, apotheker 
Het bestuur wordt ondersteund door een GEZ coördinator, I.Snik. 
 
Het bestuur vergadert een keer per twee weken en indien nodig vaker. Alle leden van de GEZ 
(fysiotherapie, apotheek en huisartsen) vergaderen standaard om de 2 maanden en indien er 
behoefte is aan extra bijeenkomsten van de GEZ dan wordt dit georganiseerd. De werkgroepen 
van de zorgprogramma’s komen regelmatig bijeen om de voortgang te bespreken. 
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Evaluatie doelen 2016 

 
Positioneren binnen de 1e lijn 
De GEZ heeft een vaste plaats ingenomen betreffende de uitvoering en organisatie van 
zorgprogramma’s binnen de eerste lijn. Deze positie moet zich komende jaren meer gaan 
versterken en de GEZ moet meer gezien gaan worden als een organisatie die wil en kan 
samenwerken met de verschillende zorgverleners in Aalsmeer en in de regio.  
In 2016 heeft de GEZ zich steeds meet gepositioneerd en vooral met de gemeente is er een 
goede samenwerking ontstaan. In 2017 zal de GEZ zich ook meet moeten positioneren bij de 
wijkverpleging en thuiszorg.  
 
Samenwerking GEZ Regio Amstelland 
Binnen de GEZ-sen in de regio wordt besproken hoe zij gezamenlijk kunnen samenwerken. Hoe 
kunnen we binnen de verschillende GEZ-sen de organisatie goed opzetten, het delen van de 
zorgprogramma’s en eventueel centrale mogelijkheden voor b.v consultatie van financiële en 
juridische specialisten en een Raad van Advies. In 2016 is de masterclass “Geïntegreerde 
zorgmanagement” van Guus Schrijvers gestart. Deelnemers waren de besturen en 
coördinatoren van de GEZ-sen in regio Amstelland. Deze cursus heeft ertoe geleid dat we in 
2017 gezamenlijk beleid en een organisatie gaan oprichten die klaar is voor de veranderingen in 
2018. 
 
Samenwerking  
Aalsmeer-Oost 
Er is al concrete samenwerking met Aalsmeer-Oost en sinds 2016 zijn we 1 GEZ, tenminste in 
de uitvoering maar nog niet volgens de statuten. 
Verschillende MDO’s/nascholingen en bijeenkomsten zijn gezamenlijk georganiseerd zoals voor 
depressie en er is een start gemaakt om valpreventie te implementeren in Oost. 
 
Samenwerkingsovereenkomst deelnemende zorgaanbieders 
In 2016 zal de GEZ met de deelnemende zorgaanbieders een samenwerkingsovereenkomst 
aangaan. Helaas is dit nog niet gerealiseerd. Zal in 2017 wel worden uitgevoerd. 
 
Aalsmeer/Kudelstaart 
Voorlopig laten we deze samenwerking rusten. De GEZ wil dat de organisatie rond de GEZ goed 
georganiseerd is en dat de zorgprogramma’s goed geïmplementeerd worden met alle 0e en 1e 
lijn zorgverleners die erbij betrokken zijn. 
Wel is een arts uit Kudelstaart betrokken bij het overleg Jeugd met de gemeente. Dit overleg 
vindt elk kwartaal plaats. 
 

Klachtenregeling onafhankelijk en overige deelnemende zorgaanbieders 

De klachtenregeling van de GEZ staat op de website. Alle deelnemende partijen hebben een 
eigen onafhankelijke klachtenregeling en vanaf 2017 zullen deze aan de eisen voldoen van de 
WKKGZ. De GEZ valt niet onder de WKKGZ omdat de GEZ geen zorg verleend. 
 
Betrekken patiënt bij werkwijze GEZ Aalsmeer-Dorp 
Eind 2015 is de start gemaakt om binnen Aalsmeer een klanttevredenheidsonderzoek uit te 
voeren. De GEZ heeft de uitkomsten besproken met de betrokken disciplines. Er is op basis van 
dit klanttevredenheidsonderzoek geen plan van aanpak gemaakt omdat dit niet nodig was. Wel 
is er uitgekomen dat het parkeerprobleem in Aalsmeer Dorp groot is. De GEZ heeft de 
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gemeente hiervan op de hoogte gebracht. Het cliënten panel is voor het 1e kwartaal in 2017 
gepland. 
 
Nascholingen organiseren GEZ breed 
De GEZ heeft in 2016 de scholing “pijn” en “advance care planning” georganiseerd voor de 
eerste lijn.  
De cursus “pijn” is georganiseerd in het kader van het zp SOLK dat werd ontwikkeld in 2016. 
 
Opmerkingen evaluatie cursus: 
casus was leuk en leerzaam - heel veel informatie, erg nuttig - zeer uitgebreid en gevarieerd, 
enthousiast - fantastische leerzame cursus. 
 
Informatiebijeenkomsten organiseren zorgprogramma’s 
Binnen het centrum wilden we voor verschillende doelgroepen informatieavonden organiseren 
waar de patiënten vragen kunnen stellen aan de verschillende disciplines die betrokken zijn bij 
hun zorg.  
In 2016 zijn de eerste gesprekken geweest met de gemeente en besloten om een aantal 
informatieavonden in gezamenlijkheid te organiseren in 2017 b.v. over kwetsbare ouderen, 
beweging, gezonde voeding enz.  
Wel is er een informatieavond geweest in Oost voor de COPD patienten.  
 

Brainstorm GEZ breed/evaluatie 

Er gebeurt veel in de 1e lijn en daarom vind de GEZ het ook van belang om met de GEZ leden 
na te gaan denken over de toekomst, wat willen de zorgverleners? Hoe zien zij de toekomst van 
de eerste lijn? Veel van deze onderwerpen worden besproken op de GEZ vergadering. Daarom 
is er niet apart een bijeenkomst georganiseerd. Wel is er een brainstorm geweest met het GEZ 
bestuur.  
Alle GEZ deelnemers hebben wel een affiniteit bij een onderwerp zoals ouderen, jeugd en de 
zorgprogramma’s. Op basis van de betrokkenheid van de GEZ leden wordt er altijd al nagedacht 
over organisatie, innovatie en infrastructuur. 
 

Focus op gezondheid i.p.v. ziekte 

Binnen de GEZ willen we nadenken hoe we dit samen met andere partijen zoals de gemeenten 
0e en 1e lijn kunnen opzetten. In 2016 is dit nog niet aan de orde geweest. 
Zelfmanagement is binnen de eerste lijn een continue proces.  

GOOD governance code 

Volgens contract Z&Z moet een GEZ bij een jaarvergoeding voor de prestatie hoger dan 
250.000 dient het bestuur, het toezicht en de verantwoording vorm te geven conform de 
Zorgbrede Governancecode 2010 van de brancheorganisaties zorgorganisaties(BoZ). 
 
De regio is nog niet zover om dit gezamenlijk op te pakken. De GEZ heeft wel besloten een 
Raad van Advies te willen organiseren. Het bestuur heeft in 2016 nagedacht over wie hier 
geschikt voor zou kunnen zijn. In 2017 zal de RvA starten. 
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Kwaliteitsmedewerker 

De GEZ wil het kwaliteitsbeleid optimaal uitvoeren en toetsen. Daarom heeft de GEZ vanaf 2015 
haar eigen kwaliteitsmedewerker. De kwaliteitsmedewerker is de spil bij het uitvoeren van het 
kwaliteitsbeleid en de geleverde zorgprogramma’s. 
De volgende deeltaken maken hier een onderdeel van uit: 
 
- Het vergroten van kennis over en verbeteren van de behandeling van de GEZ 

zorgprogramma’s in de deelnemende praktijken (dus ook fysiotherapie en apotheek) in 
de ruimste zin. 

- Het verkrijgen van inzicht in de geleverde kwaliteit, deze bewaken en waar nodig 
verbeteren en toetsen aan de vigerende kwaliteitsnormen. 

- Het samenstellen en met de praktijken bespreken van het kwartaal kwaliteitsverslag en 
er op toezien dat de overeengekomen afspraken worden nagekomen. 

- Het mede opstellen van het kwaliteitsverslag het bestuur van de GEZ aan de hand van 
de afgesproken proces- en prestatie indicatoren: het doen van aanbevelingen en het 
opstellen/aanpassen van protocollen, alsmede de verspreiding daarvan voor de 
betreffende ziektebeelden. 

- Een vraagbaak zijn. 
 

Individueel zorgplan 

In 2016 hebben we het zelfmanagement en individueel zorgplan wel besproken met de GEZ 
leden. De prioriteit was erg laag. Veel zorgverleners werken al met een IZP in hun eigen ICT 
systeem en zagen op dat moment niet de meerwaarde om daar iets gezamenlijks mee te gaan 
doen. 
In de MDO’s wordt wel aandacht besteed aan de individuele zorg van de patienten en wordt dit 
ook besproken. 
 

KIS 

We werken met het KIS Topicus. De praktijk leert dat het niet gemakkelijk is om de 
verschillende zorgverleners met verschillende systemen te laten werken. De meeste 
zorgverleners hebben een eigen informatiesysteem dat speciaal ontworpen is voor hun 
discipline. Op dit moment kan het KIS alleen met het HIS van de huisarts gegevens uitwisselen. 
Voor de andere zorgverleners betekend dit dat ze een dubbele registratie moeten voeren. We 
willen, samen met de regio, kijken naar een lange termijn oplossing voor de “gezamenlijke” 
ICT. Wat is nu belangrijk, welke gegevens zijn relevant om te delen, welke indicatoren zijn 
relevant om te verwerken in rapportages? Welke oplossingen zijn er buiten het KIS? 
In 2016 zijn we tot de conclusie gekomen dat we met VIP Live samen gaan werken. Dit 
betekend dat we op HIS niveau rapportages kunnen uitdraaien, rapportages die op maat 
gemaakt kunnen worden. Daarnaast zullen we bepalen welke data de fysio en apotheek moet 
aanleveren. Deze gegevens worden dan gemaakt tot 1 rapportage. 
In 2017 zullen we verder gaan met het bekijken van communicatie oplossingen regionaal. We 
zijn er als GEZ wel achter gekomen dat als je iets nieuws introduceert dan ook IEDEREEN hier 
aan mee moet willen werken anders is het gedoemd om te mislukken. 
De GEZ heeft begrepen dat ook de 2e lijn communicatieproblemen ervaart als het gaat om de 
ouderenzorg en heropnames. De GEZ is in gesprek met de 2e lijn maar ook dit zal een moeilijk 
proces zijn om oplossingen te vinden. 
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Zorgprogramma’s 
In 2016 zijn we gestart met de ontwikkeling van het zorgprogramma chronische pijn/SOLK. 
Daarnaast zijn we gestart met een kwaliteitsproject Advanced care planning. 
De programma’s die al zijn geïmplementeerd zijn nog meer geborgd en zijn zo nodig uitgebreid 
met meerdere zorgverleners.  
 
 
Depressie 
In de praktijk blijkt dat we niet alleen depressieve patienten hebben die mogelijk in het 
zorgprogramma horen maar dat er ook heel veel patienten zijn die een hoge distress score 
hebben. Binnen de GEZ is besloten dat deze patienten en die met angst en paniek ook moeten 
kunnen instromen in het programma. Dan zal het programma omgezet worden naar het 
programma “stemmingsstoornissen”. De GEZ is van mening dat het programma dan veel beter 
tot zijn recht komt. 
 
Helaas kunnen we geen cijfers laten zien over het zp depressie omdat het KIS niet optimaal 
gebruikt werd is de data die daar in staat niet reprenstatief voor wat er daadwerkelijk aan zorg 
is geweest. 
 

DOEL Uitwerking Planning 

Jaarplanning 2016 werkgroepen Er is een jaarplanning 
gemaakt voor 2016 voor de 
werkgroepen 

done 

Afstemmen met alle zv welke 
informatie we aan de patiënt 
vertellen over het zp 

Folders zijn gemaakt. In 
procesflow bepalen wie de 
folder uitdeelt en wie wat 
verteld 

done 

Uitbreiden 
stemmingsstoornissen 

Regionaal organiseren Is nog in ontwikkeling 

Afstemming werkgroep HCA Binnen de HCA is er ook een 
werkgroep voor de GGZ. Op 
de hoogte blijven van hun 
ontwikkelingen 

doorlopend 

Gezamenlijke ICT Goede ICT ondersteuning 
voor de 
communicatie/rappportages 
enz. 

Gekozen is voor VIP Live, 
dit is een Virtueel KIS maar 
veel simpeler en iedereen 
werkt in zijn eigen ICT 
systeem 

MDO Organiseren van MDO t.b.v. 
zp stemmingsstoornissen 

done 

Mini symposium GGZ lokaal Alle betrokken zorgverleners, 
inhoudelijk programma over 
samenwerking 

Mei 2016. Niet gedaan. Wel 
met directie 
samenwerkende partijen 
bijeenkomst gehouden. We 
blijven peilen waar de 
behoefte van iedereen ligt 
en zullen hierop anticiperen 

Uitdraai Anti psychotica en 
chron med langer dan 24 per 

Inzicht in de 
patientenpopulatie 

Anti depressiva is in FTO 
besproken in 2016 
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maanden antidepressiva per 
praktijk uit te draaien 

 
 
 
 
Valpreventie 
Er zijn veel patienten die baat hebben bij het programma valpreventie.  
Er wordt een jaarplanning gemaakt voor de bijeenkomsten van de werkgroep en de HAGRO 
organiseert al 1 x per maand een ouderenoverleg.  
Valpreventie zal hier een aantal keer per jaar onderwerp zijn en zal het MDO multidisciplinair 
georganiseerd worden. 
 

DOEL Uitwerking Planning 

ICT Goede ICT ondersteuning 
voor de 
communicatie/rappportages 
enz. 

Gekozen voor VIP Live. 

Afstemmen met alle zv welke 
informatie we aan de patiënt 
vertellen over het zp 

Folders zijn gemaakt. In 
procesflow bepalen wie de 
folder uitdeelt en wie wat 
verteld 

done 

Planning 2016 werkgroep  done 

MDO MDO organiseren binnen het 
ouderen MDO met als 
onderwerp “vallen”  

done 

Samenwerking gemeente 
optimaliseren voor 
ouderenzorg. Veel problemen 
nu rond de ouderen thuis.  

Afspraak maken met 
gemeente 

done 

Samen met gemeente 
informatiemiddag organiseren 
voor de ouderen in Aalsmeer 

Bespreken met gemeente en 
andere partijen binnen 
Aalsmeer 

Q4 2016, door naar 2017 

 

 
 
GEZ zorgprogramma valpreventie resultaten 

 Tot de zomer 128 deelnemers 
 Gem leeftijd 83,2 jaar (SD 6,9 jaar) 

 Balans groter probleem dan kracht 
 Kracht ook onder gemiddeld 
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Het lijkt erop dat we te laat zijn met het includeren van de patienten in het zp valpreventie. 
Patienten stromen in met een valincident en eigenlijk moeten we dit zien te voorkomen. 
 
PACA is in samenwerking met HS Leiden en gemeente Aalsmeer (WMO), KNOP (kennisnetwerk 
ouderen en prevenite) en FTO een pilot gestart. 
 
Er is een inloop van patienten geweest die hieraan mee wilde doen. Bij deze patienten werden 
7 testen afgenomen. En gescoord middels het stoplichtmodel als stepped care model. 
 
Normscore per onderdeel 
Groen: alles gehaald 
Oranje: 1-3 normscores niet gehaald 
Rood: >3 normscores niet gehaald 
 
n.a.v. van de score van de patient werd er een advies gegeven die past bij de uitkomst. 
GEZ Aalsmeer moet nu de resultaten van de pilot gaan samenvoegen met het ZP. En daarbij de 
vraag stellen of niet ook de gemeente een grote rol speelt in de preventie. 
 
Belangrijk is dat betere nazorg betaalbaar blijft voor de deelnemers aan dit traject: 
Buurtcoaches  
Fitnestuin begeleiding 
Wandelclubjes 
Etc. 
 
Ouderenzorg 
Er wordt binnen de huisartsenzorg al veel aandacht besteed aan de ouderenzorg. We willen als 
GEZ niet alleen valpreventie maar ook alle andere aspecten van de ouderenzorg zoals 
polyfarmacie, ondervoeding en andere zaken die belangrijk zijn voor de ouderenzorg 
gezamenlijk vorm gaan geven. 
De HAGRO heeft een jaarplanning voor de MDO ouderen. 
 

DOEL Uitwerking Planning 

Kwaliteitsverbetering 
onderdelen van de ouderenzorg 
Aalsmeer breed 

Een aantal aspecten rond 
ouderenzorg uitwerken en 
structureel implementeren 

Op HAGRO en HCA niveau 
zijn er een aantal aspecten 
uitgewerkt. In 2017 verder 
oppakken 
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Astma/COPD 
 
De GEZ heeft besloten om per 1 jan 2017 de keten Astma/COPD van Oost onder te brengen in 
de ketenzorg b.v. 
 

DOEL Uitwerking Planning 

COPD patienten in beeld Uitdraai maken in 
Calculus/HIS 

done 

Nascholing Voldoen aan eisen 
nascholing copd 

doorlopend 

MDO Organiseren 2x per jaar 
MDO 

done 

Informatiemiddag COPD en/of 
Astma kinderen 

Middag organiseren voor de 
doelgroepen met als 
onderwerp zelfmanagement 
en bewegen  

done 
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Chronische pijn/SOLK 
 

DOEL Uitwerking Planning 

Ontwikkelen programma Informatie bij andere 
zorgroepen/GES-sen halen. 

Q4 2016/Q1 2017 

Implementeren programma  2016/2017 

   

   

   

 
 
Advanced care planning 
 

DOEL Uitwerking Planning 

Nascholing NHG Gepland Done 

Protocol beschreven  Done 

Proces beschrijven Proces beschrijven en 
bespreken/implementeren 
binnen de 1e lijn 

Done  

Implementatie wordt in 
2017 verder uitgewerkt.  
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Doelen 2016 

 

DOEL Uitwerking Planning 

Afspraken eerste lijn 
zorgverleners in Aalsmeer, in 
gesprek met bestuur GES 

Afspraken gaan plannen Q4 2016 

Directeur zorg zorgcentrum 
(beleidsmakers) gesprek. 

1 of 2 zorgmanagers 
(zorgbedden) 

Done, gesprekken zijn 
geweest. In 2017 verder 
oppakken 

 

 

Afspraak gemeente en GES Afspraak plannen met 
wethouder 

done 

Informele bijeenkomst 1e lijn zv 
en gemeente 

Plannen en inhoudelijk 
programma maken 

Hebben we geprobeerd te 
organiseren. Maar animo 
was erg laag. Willen in 
2017 dit weer oppakken 
maar dan per discipline. 
Misschien dat dit efficiënter 
is en meer resultaat. 

 

Organiseren van symposium 
en/of nascholingen 

Pijn 

Advantage care planning 

IZP/zelfmanagement 

Pijn en ACP zijn 
gerealiseerd. IZP niet, was 
geen behoefte aan. In 2017 
kijken of we hier toch iets 
mee willen of in elk geval 
de prioriteit verhogen bij de 
1e lijn 

Samenwerking regionale GES  Doorlopend, masterclass en 
eerste stappen tot 
koepelvorming gerealiseerd 

Samenwerkingsovereenkomsten 
samenwerkende zorgverleners 

Moeten nog gemaakt 
worden 

Q3 2016 

Bespreken in 
ledenvergadering daarna 

Opsturen en aanbieden 

Niet gedaan. In 2017! 

MDO organiseren Per zp MDO organiseren, 
minimaal 2 per jaar 

done 

 

klachtenregeling In 2017 
geschillencommissie. GES 
coördinator is bezig met 
aansluiting te vinden  

GEZ hoeft niet te voldaan 
aan de WKKGZ. Eigen 
klachtenregeling op de 
website 
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Cliëntenplatform Afronding Q2 2016 
patiënttevredenheid, daarna 
organiseren cliëntenplatform 

done 

Informatiebijeenkomsten 
zorgprogramma’s Aalsmeer 

Vallen 

Astma/copd 

Beweging/voeding 

Q4 2016 

Is preventie, oppakken in 
2017 samen met gemeente 

 

Brainstorm GES Aalsmeer Plannen met GES leden Bestuur begin december, 
brainstorm leden hebben 
we bewust niet 
georganiseerd 

Jaarplanning werkgroepen  done 

Individueel zorgplan  Q4 2016 door naar 2017 

zelfmanagement  Q4 2016 door naar 2017 

patiëntenportaal  Q4 2016 Geen KIS door 
naar 2017 

ICT  Voor nu gekozen voor VIP 
Live 

Jaarplan/begroting 2017  15 aug 2016 done 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


