Jaarverslag 2017

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van Gezondheidscentrum Camminghaburen over het jaar 2017. In dit jaarverslag leggen bestuur en directie van Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening Camminghaburen verantwoording af over het gevoerde beleid in 2017. In het
jaarverslag worden de activiteiten en de organisatie van het Gezondheidscentrum Camminghaburen
op een toegankelijke manier beschreven, om u op deze wijze een goed inzicht te bieden in wat zich
binnen de organisatie afspeelt.
Het Gezondheidscentrum Camminghaburen heeft continu aandacht voor het verbeteren en optimaliseren van zijn dienstverlening. In Gezondheidscentrum Camminghaburen werken verschillende disciplines op een gestructureerde manier met elkaar samen, zodat de wijken Camminghaburen en
Blitsaerd daarmee over een in onze regio unieke voorziening beschikken. De volgende disciplines
waren in het Gezondheidscentrum aanwezig; huisartsenzorg, apotheek, fysiotherapie, geestelijke gezondheidszorg, kinderfysiotherapie, jeugdgezondheidszorg, psychologie en diëtetiek. Met het sociaal
wijkteam en de thuiszorgorganisaties was er regelmatig overleg. Directie en bestuur zijn continu bezig
om te kijken welke disciplines eventueel kunnen worden toegevoegd om zo de dienstverlening aan u
nog verder te optimaliseren.
Waar nodig en kwaliteit verhogend, werken de zorgverleners in het belang van de patiënt gestructureerd samen, om met elkaar tot een zo optimaal mogelijke zorg te komen. Kennis en kunde worden
gedeeld en samengebracht, in het belang van de patiënt. In dit jaarverslag kunt u lezen hoe de zorgverleners hieraan concreet vorm geven en hoe de kwaliteit van de zorg wordt gewaarborgd. Daarnaast
merken wij op dat er uiteraard ook gestructureerd overleg plaatsvindt met externe zorgverleners en instanties.
In 2017 hebben er audits plaatsgevonden. Bij de huisartsenpraktijk, de apotheek en fysiotherapiepraktijk zijn opnieuw accreditaties afgegeven, waarmee vaststaat dat de kwaliteit van de dienstverlening is gewaarborgd.
Directie en bestuur zijn het afgelopen jaar op zoek gegaan naar de invulling voor de vacature voor
een huisarts. Deze vacature is ontstaan in verband met pensionering van huisarts mw. Elske van Zanden, begin 2018. Ondanks alle negatieve berichten in de media, zijn wij er toch in geslaagd voor het
Gezondheidscentrum Camminghaburen een nieuwe huisarts aan te trekken en daar zijn wij best trots
op. Vanaf deze plaats bedankt het bestuur Elske van Zanden voor haar jarenlange inzet voor het Gezondheidscentrum Camminghaburen en wij wensen haar het beste toe voor de toekomst.
Eind 2017 hebben wij afscheid genomen van onze directeur, die ruim 18 jaar in dienst is geweest voor
het Gezondheidscentrum Camminghaburen. Vanaf deze plaats wordt ook Jaco Meurs bedankt voor
haar jarenlange inzet en eveneens wensen wij haar het beste voor de toekomst. In Machteld Pronk
hebben wij een goede vervanger gevonden en vanaf deze plaats wensen wij haar heel veel succes in
de nieuwe functie. Het bestuur waardeert de wijze waarop zowel de vertrekkende, als nieuwe directeur het Gezondheidscentrum Camminghaburen hebben aangestuurd en hebben gezorgd voor de
meest optimale condities waaronder de vakdisciplines hun zorg kunnen bieden.
Door de inzet van allen stond Gezondheidscentrum Camminghaburen ook in 2017 garant voor een optimale dienstverlening aan de inwoners van de wijken Camminghaburen en Blitsaerd.

Wij nodigen u van harte uit kennis te nemen van dit jaarverslag.
Namens het stichtingsbestuur,
Mr. drs. P. Rijnsburger, Secretaris
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Organisatie

Organisatie
Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening Camminghaburen,
verkorte naam en verder vernoemd als Gezondheidscentrum, hanteert als missie: ‘Het leveren van een
breed aanbod van eerstelijnsgezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, met name aan de
inwoners van de wijken Camminghaburen en Blitsaerd. De zorg is erop gericht dat patiënten zo veel
mogelijk hun eigen verantwoordelijkheden blijven nemen en zo lang mogelijk hun zelfstandigheid
blijven behouden. We willen hen daarbij helpen door hun gezondheidsproblemen zo breed mogelijk te
benaderen en te begeleiden.’

Werkgebied
Het Gezondheidscentrum, opgericht eind 1981, ligt in de wijk Camminghaburen in het noordoosten
van Leeuwarden en grenst aan de wijk Blitsaerd. Het aantal inwoners van Camminghaburen en Blitsaerd bedroeg in 2017 rond de 11.180 inwoners.
Ongeveer 55% van de wijkbewoners van Camminghaburen maakt deel uit van de huisartsenpraktijk.
Bij de apotheek ligt dit percentage wijkbewoners rond de 90%.
Bevolking wijk Camminghaburen en Blitsaerd in 2017
Leeftijd 0-14
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Bron: GBA Gemeente Leeuwarden, bevolkingsgegevens per 1-1-2018

De huisartsenpraktijkomvang was eind 2017 6081 patiënten.
Vrijwel heel 2017 is de huisartsenpraktijk, door formatiebeperking en ruimtegebrek, gesloten geweest
voor nieuwe patiënten.

Organisatiestructuur
In het onderstaande organogram wordt de organisatiestructuur van het Gezondheidscentrum weergegeven.
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Kwaliteit
De hoofdlijnen van het inhoudelijke beleid zijn gezamenlijk uitgewerkt en verwoord in het zorgaanbodplan 2016 en 2017 van het Gezondheidscentrum en afgestemd met De Friesland Zorgverzekeraar.

Kwaliteitskenmerken
Gezondheidscentrum Camminghaburen voldoet aan alle kwaliteitskenmerken voor gezondheidscentra,
zoals opgesteld door de landelijke brancheorganisatie InEen en volgt voor de medewerkers in loondienst de CAO gezondheidscentra/AHG.

De apotheek en de fysiotherapiepraktijk zijn HKZ-gecertificeerd. De huisartsenpraktijk is NHG-geaccrediteerd.

Arbeidsomstandigheden
Het Gezondheidscentrum is aangesloten bij de gecertificeerde Arbodienst Zorg van de Zaak.
Er zijn in 2017 geen meldingen geweest bij de interne vertrouwenspersoon. Ook de externe vertrouwenspersoon, via GIMD, heeft geen meldingen van medewerkers in loondienst bij het gezondheidscentrum Camminghaburen ontvangen.
Het verzuimpercentage (excl. zwangerschaps- en/of bevallingsverlof) was in 2017 4%, met een meldingsfrequentie van 1,26.

Scholing
Medewerkers volgen cursussen en nascholing om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen
en inzichten. Elke beroepsgroep draagt zorg voor de benodigde scholing om geaccrediteerd/geregistreerd te blijven.
Jaarlijks biedt het Gezondheidscentrum studenten van de opleidingen voor apotheekassistent, opleiding tot apotheker of huisarts, praktijkondersteuner huisartsen en doktersassistent de mogelijkheid
in het centrum stage te lopen.

Privacy
Het Gezondheidscentrum beschikt over een privacyregeling van toepassing op alle medewerkers die
in loondienst zijn bij het centrum.

Klachtenbehandeling
De procedure omtrent de klachtenbehandeling verloopt via de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen
Zorg (Wkkgz).
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Patiënttevredenheidsonderzoeken
Voor zowel de huisartsenpraktijk, de apotheek als de fysiotherapie wordt de patiënttevredenheid gemeten. Deze continue metingen worden door Qualiview uitgevoerd.

Score, schaal 0-10

huisartsenpraktijk
8,6

apotheek
8,5

fysiotherapie
8,3

Cliëntenraad/medezeggenschap patiënten
Cliëntenparticipatie krijgt vorm via de cliëntenraad. De cliëntenraad adviseert het bestuur en de directie over wat de raad van belang acht voor de gebruikers van het Gezondheidscentrum.
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Verantwoording van de geleverde
prestaties van het zorgaanbod 2017
Huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk
Kwaliteitsmanagement
NHG praktijkaccreditatie
Met het gehele team is samengewerkt om te blijven voldoen aan de normen en eisen van de NHG
praktijkaccreditering. In drie accreditatiebijeenkomsten zijn verbeteracties besproken en vervolgens
geïmplementeerd.
Medisch inhoudelijk lag het speerpunt dit jaar bij de zorg voor de CVRM patiëntengroep.
In december 2017 werd de her-accreditatie voor de 10e maal toegekend. Tijdens de audit zijn geen afwijkingen vastgesteld.
In 2017 zijn de verbeteracties met het volgende resultaat afgesloten:
• NHG risicoscan: Tijdens het accreditatieoverleg wordt jaarlijks één potentieel risico besproken. In
2017 was het thema: medewerkers ervaren een te hoge werkdruk.
Door de hoge werkdruk komen de Centrum Assistentes (CA) niet toe aan aspecten van het kwaliteitsbeleid zoals het evalueren van de protocollen. Ook het zorgprogramma wondzorg vraagt een
extra tijdsinvestering. Het assistentenspreekuur is dagelijks volgeboekt.
In het voorjaar is door de directeur extra tijd beschikbaar gesteld voor de CA en de Praktijkondersteuners (POH) om diverse projecten te kunnen afronden. In de begroting 2018 is de formatie
voor CA en POH structureel uitgebreid. Achterliggend knelpunt is echter onvoldoende ruimte in
het centrum.
• OPT-IN: percentage van de patiëntenpopulatie dat succesvol is aangemeld bij LSP
December 201418%
December 201525%
December 201629%
December 201735%

•

In 2017 bleef bij de benadering van patiënten de focus liggen op patiënten die vaak gezien worden en een uitgebreid dossier hebben. Formulieren worden door de CA en POH gericht uitgedeeld.
Daarnaast wordt bij de aanvraag van een visite gekeken of de patiënt al toestemming heeft gegeven. Zo niet dan neemt de huisarts een formulier mee op huisbezoek.
Toegankelijkheid. De module online afspraken maken werd in januari 2017 operationeel. Met
uitzondering van enkele spoedplekken werd de agenda volledig open gezet. De patiënten worden
via het wachtkamerscherm en de tekst op het telefoonbandje geattendeerd op het online afspraken maken.
Monitoring online
afspraken maken
E. van Zanden
T. de Vries
E. Graff
S. van der Schaaf

•

April 2017

September 2017

19
19
17
20

108
100
124
157

De verwachting dat door het online afspraken maken de belasting op de telefoon zou afnemen
bleek echter niet het geval te zijn.
Door de patiënten is aangegeven dat de toegankelijkheid is toegenomen van 3.0 naar 3.4 eind 4e
kwartaal 2017.
Het gehele team heeft een bijdrage geleverd aan het actualiseren van de protocollen en procedures uit het kwaliteitshandboek.
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•

Borging labeling dossiers: in de dossiers zijn alle brieven en uitslagen gekoppeld aan een episode.
December 201373%
December 201480%
December 201580,2%
December 201680,1%
December 201779,4%

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Ook in 2017 heeft het gezondheidscentrum deelgenomen aan de NIVEL eerstelijnszorgregistratie. Anoniem verzamelde gegevens worden gebruikt voor onderzoek en spiegelinformatie
naar de deelnemende zorgaanbieders.
Pilot zorgprogramma wondzorg: Het algemene kader is beschreven. De uitwerking van dit
kader heeft geresulteerd in een registratieformulier, een lijst met standaard aanwezige behandelmaterialen, afspraken over tetanusprofylaxe en afspraken over communicatie en voorlichting naar
de patiënten.
Pilot zorgprogramma laaggeletterheid: Het algemene kader is vastgelegd. Middels casefinding
wordt zicht verkregen op de laaggeletterde patiënten in het gezondheidscentrum. Alle medewerkers zijn geschoold in het herkennen van de signalen.
Na dossierscreening worden per januari 2017 de astma patiënten die nu structureel bij de praktijkverpleegkundige onder controle zijn, geleidelijk aangemeld bij Ketenzorg Friesland.
De centrumassistenten zijn geschoold in het triageren, nadat de herziene versie van de triagewijzer in het najaar 2016 was verschenen.
De procedure uitschrijven patiënten is vastgesteld. Het inscannen oude dossiers heeft in verband met bezettingsproblemen geen prioriteit gekregen.
Begonnen is met het opschonen van de Z-schijf/huisartsen, zodat protocollen en procedures
enkel in het kwaliteitshandboek staan.
Daarnaast zijn er diverse werkafspraken met betrekking tot de praktijkorganisatie gemaakt. Deze
werkafspraken worden jaarlijks tijdens het accreditatieoverleg geborgd.
De voorbereidingen voor de herinrichting van de behandelkamer hebben plaatsgevonden.

Veilig Incidenten Melden
In 2017 werden 77 incidenten door alle medewerkers van de huisartsenpraktijk Camminghaburen gemeld. Er is een sterke toename in het aantal gemelde incidenten in vergelijking met het aantal meldingen in 2016. Met name de meldingen over processen die niet liepen zoals het de bedoeling was, laten
dit verslagjaar een duidelijk patroon zien. Agenda beheer en aandacht voor patiënten die even moeten wachten zijn aandachtspunten. Mogelijk speelt de onderbezetting bij de centrumassistentes en
het werken noodzakelijkerwijs met tijdelijke assistentes hierbij een rol.
De incidenten worden besproken op het accreditatieoverleg. De voorgestelde verbeteracties worden
jaarlijks op het accreditatieoverleg geëvalueerd cq geborgd.
Analyse van de VIM liet het volgende zien:
Categorie melding
Proces
Medisch inhoudelijk handelen
Communicatie,overleg,
samenwerking
Materiaal,apparatuur,logistiek
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Aantallen
2013
41
9
7

Aantallen
2014
41
16
11

Aantallen
2015
52
13
3

Aantallen
2016
25
13
3

Aantallen
2017
58
17
5

2

1

4

1

2
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Module geïntegreerde eerstelijns zorg (GEZ)
In 2017 werden de zorgprogramma controle inhalatietechniek en monitoring therapietrouw bij
astma/COPD patiënten, depressie, nierinsufficiëntie, urine incontinentie en doelmatig verwijzen
voortgezet. De voortgang wordt gemonitord door 2 tot 3 maal per jaar de resultaten van de beschreven indicatoren uit te draaien en te bespreken met de praktijkverpleegkundigen en op het MDO met
het voltallige team.
De resultaten zijn beschreven in de jaarrapportage 2017 aan De Friesland Zorgverzekeraar.
Chronisch zieken in ketenzorg.
In 2017 zijn de chronisch zieken Diabetes Mellitus, COPD, Astma, CVRM ondergebracht bij ketenzorg
Friesland.
De procesindicatoren worden twee maal per jaar besproken met de praktijkverpleegkundigen. Aandachtspunten worden benoemd en besproken in het MDO.
Multi Disciplinair Overleg
In 2017 zijn naast patiënten casuïstiek de volgende thema’s besproken:
• Wondzorg
• Zorgaanbodplan 2018-2020
• Depressie
• Ouderenzorg
• Cardiovasculair risicomanagement
• Urine incontinentie
• Doelmatig verwijzen
• Inhalationmanager
Griepvaccinaties
Omschrijving
% patiënten met een indicatie
% gevaccineerde patiënten
% gevaccineerde 60+ patiënten
% gevaccineerde 60- patiënten

Resultaten
GCB 2013
27,5%
63,9%
60,6%
63,7%

Resultaten
GCB 2014
28.2%
62.1%
58.6%
41.4%

Resultaten
GCB 2015
29.0%
56.2%
62.2%
40.3%

Resultaten
GCB 2016
31.2%
53.9%
56.6%
50%

Resultaten
GCB 2017
26.5%
70%
80.1%
19.6%

Er is geen verklaring voor het verschil in percentages met 2016.
FarmacoTherapeutisch Overleg
De FTO groep is er in geslaagd om in 2017 FTO niveau 4 vast te houden. De volgende onderwerpen
zijn behandeld:
• Katheters
• Inhalationmanager
• Maagklachten en protonpompremmers
• DOACs
• Fluor vaginalis
• Osteoporose
• Nachtelijke beenkrampen en restless legs
• Boezemfibrilleren
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De praktijkverpleegkundige (POH-S)
In het Gezondheidscentrum zijn vier praktijkverpleegkundigen somatiek (POH-S) werkzaam, ieder
met een eigen deskundigheidsgebied.
In deze functie wordt medisch gedelegeerde geprotocolleerde zorg voor chronische aandoeningen geboden. De patiënt categorieën waar de POH zich op richt zijn: Diabetes Mellitus Type 2, Cardiovasculair risico management (primair en secundair), Astma/COPD en ondersteuning bij het stoppen met
roken.
De verpleegkundigen hebben een eigen taakverantwoordelijkheid zoals beschreven in competentieprofiel Praktijkondersteuners van de Landelijke Huisartsen Vereniging. De zorg wordt administratief
en educatief ondersteund door Ketenzorg Friesland en is gebaseerd op de recente NHG-standaarden.
De zorg voor senioren wordt vormgegeven volgens de module Kwetsbare ouderen, van De Friesland
Zorgverzekeraar.
Over de geleverde zorg wordt verantwoording afgelegd aan de hand van zorginhoudelijke prestatieindicatoren. Deze verantwoording betreft alle aangeboden zorgprogramma’s.
Naast de geprotocolleerde zorg zijn de praktijkverpleegkundigen binnen het gezondheidscentrum actief betrokken bij de griepvaccinatie, de NHG-praktijkaccreditatie, het maken en borgen van protocollen, MDO en FTO en de begeleiding van stagiaires van de post hbo-opleiding Praktijkondersteuning
van NHL/Stenden. Ook worden op verzoek van deze opleiding gastlessen gegeven in het eigen deskundigheidsgebied. Bij ketenzorg Friesland is er afvaardiging in de expertgroep diabetes.
De eigen deskundigheid van de praktijkverpleegkundigen wordt bijgehouden door het volgen van
(verplichte) scholingen via ketenzorg en scholingen/ symposia passend bij het aandachtsgebied van
de verpleegkundige. De verpleegkundigen staan geregistreerd in het BIG register en in het kwaliteitsregister V&V.

Diabetes zorg
Totaal aantal patiënten geregistreerd als T90.02 ( Diabetes Mellitus type 2) zijn 281 waarvan 250 de
huisarts als hoofdbehandelaar hebben. Van deze groep worden er 41 personen buiten ketenzorg begeleid.

CVRM
Totaal aantal patiënten geregistreerd als HVZ (hart - en vaat ziekten) bedraagt 258.
798 patiënten staan geregistreerd met VVR (verhoogd vaatrisico).
Op de peildatum waren 227 patiënten niet in zorg bij de praktijkverpleegkundige. In deze groep bevinden zich ook personen die wel de betreffende ICPC code hebben, maar geen medicatie gebruiken.
CVRM
Totaal aantal patiënten

1056

Geïncludeerd
ketenzorg
514

Buiten ketenzorg
153

Onder controle bij
specialist
112

Astma/COPD
Totaal aantal patiënten met de diagnose astma (ICPC R96) ouder dan 16 jaar bedraagt 680.
Het totaal aantal patiënten met de diagnose COPD (ICPC R95) is 89.
Aantallen van astma en COPD patiënten die buiten ketenzorg gezien worden door de praktijkverpleegkundige, kunnen niet exact weer gegeven worden. Door een nieuwe wijze van markering kan
over 2018 een nauwkeurige inschatting van deze groep gemaakt worden.

Totaal aantal patiënten astma (>16 jaar)
Totaal aantal patiënten COPD

680
89

Huisarts als
hoofdbehandelaar*
95
63

Opgenomen in
ketenzorg
100
45

*: geregistreerd op peildatum, verdere registratie volgt in 2018
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Stoppen met roken
Van de 6081 ingeschreven patiënten hebben 698 patiënten een ruiter R+ of ICPC code P17, dit betreft
dus een percentage van 11%. In totaal zijn er 25 patiënten begeleid bij een stop roken poging. Daarvan zijn er 12 die op 31-01-2017 nog steeds niet rookten (48%).

Ouderenzorg
In totaal zijn er 315 patiënten boven de 75 jaar ingeschreven.
Kwetsbaar hiervan zijn de patiënten met een GFI > 4. Dit betreft 182 personen. Dit aantal is echter
niet representatief omdat de administratieve overgang naar passende ICPC code nog niet helemaal is
verwerkt. Het betreft de groep patiënten met ICPC code A05 die of wel kwetsbaar zijn of die via andere spreekuren door praktijkverpleegkundigen worden gezien.
Niet kwetsbaar zijn 64 personen die in 2017 zijn benaderd door de praktijkverpleegkundige en de
nieuwe ICPC A49.01 code hebben gekregen.
In 2017 zijn uit de doelgroep 10 patiënten overleden en 9 verhuisd of opgenomen in een zorginstelling.

De POH-GGZ
De POH-GGZ is in loondienst bij GGZ Friesland, werkt middels een detacheringsovereenkomst in het
Gezondheidscentrum en valt onder de verantwoordelijkheid van de huisartsen. De POH-GGZ heeft
een eigen verantwoordelijkheid voor de taken die zij verricht.
De inzet van een POH-GGZ is een middel om een sterkere, meer samenhangende GGZ te realiseren,
waarmee patiënten sneller de zorg krijgen die zij nodig hebben. Dit is zowel goed voor de patiënten,
als goed voor het versterken van de rol van de eerstelijnsgezondheidszorg op het gebied van GGZ. De
POH-GGZ heeft als taak het bieden van gepaste GGZ-zorg in de huisartsenpraktijk c.q. eerstelijn. De
POH-GGZ zal pas verwijzen naar de Basis-GGZ of de Gespecialiseerde-GGZ wanneer dit nodig is.
Een POH-GGZ houdt zich bezig met
• ondersteuning van de huisarts
• probleemverheldering en uitvoeren van screeningsdiagnostiek
• opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan
• geven van psycho-educatie
• begeleiden/ondersteunen van zelfmanagement
• interventies gericht op verbetering in functioneren van de cliënt met psychische klachten
• geïndiceerde preventie
• zorg gerelateerde preventie
• terugvalpreventie
• casemanagement/coördinatie van zorg
• onderhouden van het netwerk
• indirect cliëntgebonden zorg, zoals bijvoorbeeld contact leggen met een school.

Resultaten 2017
In 2016 zijn door de huisartsen 273 patiënten verwezen naar de POH-GGZ. De patiënten zijn in
hoofdgroepen naar problematiek in te delen:
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Groep

Aantal begeleid

Kind & Jeugd (K&J)
problematiek
Volwassenen
Ouderen> 65 jaar
Nazorg of terugval preventie

1
231
41
niet gescreend

Doorverwezen
BGGZ

Doorverwezen
SGGZ

Doorverwezen
overige

17
2

23
3

15
2

De POH-GGZ werkt regelmatig samen met medewerkers van het wijkteam. Overige instanties waar de
POH-GGZ mee samenwerkt of naar verwijst zijn het opvoedpunt, Talant/ Wil, Fiom, Revalidatie Friesland, medische psychologie MCL, Fier en VNN.
In 2017 zijn er 24 patiënten volgens het zorg-programma depressie behandeld.
De e-health module Minddistrict is in 2017 64 keer ingezet bij behandeling van overspanning/ burnout; depressie/ stemmingsklachten; slaapstoornissen; piekeren; spanningsklachten;
angstklachten/stoornissen.
Er hebben 826 contacten plaatsgevonden Dit betekent dat het aantal contacten per patiënt gemiddeld
3,01 is. Naast de persoonlijke afspraken waren er nog 64 telefonische consulten en de (niet-geregistreerde) e-health contacten. Er was 49 keer sprake van no show.

De POH-GGZ Jeugd
De POH-GGZ Jeugd is vanuit Accare voor 6 uur per week verbonden aan het Gezondheidscentrum.
Er wordt gewerkt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. Over de eigen taken heeft de POHGGZ jeugd haar eigen verantwoordelijkheid.
De POH GGZ Jeugd ondersteunt de huisartsenpraktijk in de zorg voor patiënten tot 18 jaar met psychische en/of psychosociale problemen die zelf, of via hun ouders/begeleiders een beroep doen op
hun huisarts.
Dit gebeurt door middel van
• Probleemverheldering en uitvoeren van screeningsdiagnostiek
• Opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan
• Geven van psycho educatie
• Begeleiden en ondersteunen van zelfmanagement
• Interventies gericht op verbetering in functioneren van de patiënt met psychische klachten
• Geïndiceerde preventie
• Terugvalpreventie
• Organiseren en vormen van netwerken (Sociaal Wijkteam, JGZ, scholen)

Resultaten 2017
Er zijn 36 patiënten verwezen vanuit de huisarts in de leeftijd van 5 tot 18 jaar, waarvan 17 jongens
en 19 meisjes.
Er hebben 130 consulten plaatsgevonden. Elf maal is er verwezen naar SGGZ/BGGZ of een andere
vorm van zorg zoals een diëtiste.
De problematiek betrof klachten ten gevolge van een scheiding, eet-slaap problemen, angst- en stemmingsklachten of aandachts-concentratieproblemen.
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Apotheek

Apotheek
De farmaceutische patiëntenzorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt. Deze zorg zien de medewerkers van de apotheek als een continu proces, waaraan door middel
van zorgactiviteiten inhoud wordt gegeven. Het team probeert dit zoveel mogelijk in de dagelijkse
werkzaamheden te integreren, met als doel de gezondheid en de kwaliteit van leven te verbeteren
door het correcte gebruik van de geneesmiddelen en/of hulpmiddelen te bevorderen, de keuze van
het juiste geneesmiddel en/of hulpmiddel te bewerkstelligen en de patiënt te helpen bij de omgang
met de ziekte.
Een belangrijk onderdeel van deze taak is het geven van de juiste voorlichting aan de patiënt. Alle patiënten moeten naar behoefte geïnformeerd zijn over de werking en mogelijke bijwerkingen van hun
medicijnen. Daarnaast heeft de patiënt altijd de ruimte om eigen vragen te stellen. De patiënt wordt
actief gewezen op het bestaan van een spreekkamer en er zijn zitbalies ingericht die uitnodigen voor
een langer gesprek.
Veel aandacht wordt besteed aan het voorkomen en signaleren van bijwerkingen en ongewenste geneesmiddelinteracties door deze te signaleren en door mogelijke contra-indicaties te herkennen. De
apotheek heeft daarnaast aandacht voor de afspraken met andere zorgverleners, het verrichten van
medicatieanalyses, het geven van gebruiksinstructies, thuiszorgbegeleiding, voorlichting en adviesgesprekken en documentatie. De patiënt neemt in dit geheel een centrale plaats in en bepaalt altijd
samen met de medewerkers van de apotheek wat voor hem/haar de meest optimale zorg is.

Beleid, beheer en exploitatie
De apotheker is opgenomen in de WGBO en daardoor medebehandelaar. Uit het HARM-onderzoek
blijkt dat er jaarlijks 19.000 geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnames zijn. De helft hiervan is
potentieel vermijdbaar. Medicatieveiligheid en de opzet van ketenzorg zijn speerpunten in het beleid
van de apotheek. In samenwerking met de huisartsen van het Gezondheidscentrum is actief beleid gemaakt om de apotheek inzicht te geven in de nierfunctie van de patiënt. Een verminderde nierfunctie
blijkt in 10% van de gevallen de oorzaak te zijn van medicatieafhankelijke ziekenhuisopnames. Indien
de apotheek op de hoogte is van de nierfunctie, kan gerichter advies worden gegeven met betrekking
tot aanpassing van de dosering van het geneesmiddel.
De apotheek is aangesloten op de Nexus Medicatie Check (NMC). Dagelijks wordt de apotheekpopulatie gescreend op een groot aantal geneesmiddelgerelateerde problemen en verbeterpunten (onder
andere de landelijk samengestelde lijst MFB’s (Medisch Farmaceutische Beslisregels). Door gebruik te
maken van deze webapplicatie zijn de zorginterventies systematisch af te handelen en ook aantoonbaar voor andere zorgverleners. In 2017 zijn 1469 signalen afgehandeld (peildatum 23-01-2018).

Medicatiebeoordeling
De polyfarmaciegesprekken zijn in 2017 georganiseerd volgens de methode van de Periodieke Individuele Analyse Farmacotherapie (PIAF) van het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy. De
apotheker heeft hier een opleiding voor gevolgd. In de opzet volgens de PIAF methode heeft de apotheker eerst een anamnesegesprek met de patiënt. Zodoende komen de problemen met medicatie, onverwachte bijwerkingen en vragen van de patiënt duidelijk aan bod. Daarna wordt door de apotheker
een farmacotherapeutisch behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt besproken met de arts en
teruggekoppeld aan de patiënt.
Bij alle bezochte patiënten, 31 in totaal, zijn farmacotherapeutische aandachtspunten geconstateerd.
Een opvallende trend is hoe jonger de polyfarmacie patiënt hoe meer farmacotherapeutische aandachtspunten.

Astma/COPD-carrousel
In samenwerking met de huisartsenpraktijk is gekozen voor een astma/COPD-carrousel. Op uitnodiging bezoekt de patiënt zowel de praktijkondersteuner als de apotheek op één dag. De apotheker legt
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de nadruk op werking en bijwerking van de diverse inhalatiemiddelen en gaat samen met de patiënt
de inhalatietechniek na. In dit gesprek wordt de patiënt gemotiveerd om de medicatie goed te gebruiken. Over de bevindingen vindt een evaluatie plaats met de praktijkondersteuner astma/COPD.
De samenwerking astma/COPD-verpleegkundige/huisarts/apotheek blijkt erg veel verbetervoorstellen op te leveren. In de gesprekken in 2017 is bij meer dan 90% van de patiënten een advies gegeven
over aanpassing van de inhalatietechniek.
Tevens is in 2017 het inhalatieproject gecontinueerd. Met een specifiek inhalatie-apparaat wordt, in
samenspraak met de praktijkverpleegkundige, gecontroleerd waar de inhalatiemedicatie in de longen
terecht komt.
Dit project richt zich op astma/COPD-patiënten die zowel een poederinhalator en een dosis-aerosol
gebruiken (twee verschillende inhalatietechnieken vereist) of één of meer stootkuren met een corticosteroïd hebben gehad, ondanks behandeling met een luchtwegbeschermer.
Alle patiënten zijn besproken met de POH astma/COPD en indien van toepassing met de longarts. Dit
project is onderwerp geweest op het FTO en het MDO.

Therapietrouw
De apotheek blijft in samenwerking met de huisartsen actief bezig om de therapietrouw bij de patiënten te bevorderen. Uit het HARM-onderzoek blijkt dat therapie-ontrouw een belangrijke (onafhankelijke) factor is voor niet-geplande ziekenhuisopnames. Patiënten met chronisch medicatiegebruik
halen vaak diverse malen per 3 maanden geneesmiddelen op. Dit kan leiden tot onoverzichtelijk medicatiegebruik, verwarring en therapieontrouw. Synchronisatie kan een belangrijke rol spelen bij de
therapietrouwbevordering.
In 2013 zijn we gestart met de proactieve herhaalservice, deze service is in 2017 gecontinueerd. De
service houdt in dat de patiënt voor de (gesynchroniseerde) chronische medicatie elke drie maanden
bericht van de apotheek krijgt dat de medicatie voor komende drie maanden kan worden afgehaald.
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Naast het over- en ondergebruik van medicatie vraagt de apotheek naar het actuele medicijngebruik
van de patiënt. Als een patiënt met een recept voor een nieuw geneesmiddel komt, wordt tevens gevraagd of er een geneesmiddel gestaakt moet worden. Een nieuwe patiënt krijgt een gerichte informatiefolder uitgereikt. Hierin zijn de actuele medicatiegegevens opgenomen, zo heeft de patiënt een
duidelijk overzicht van zijn geneesmiddelen. Alle gegevens zijn vastgelegd in een persoonlijk elektro-
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nisch farmaceutisch dossier. Dat dit effect heeft op de therapietrouw blijkt onder andere uit de landelijke data van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). De therapietrouw van onze patiënten
behoort bij bijna alle geneesmiddelengroepen tot de beste 10% van Nederland.

percentages therapietrouw 2017 apotheek GHC Camminghaburen.
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Website
Gezondheidscentrum Camminghaburen heeft een website voor alle disciplines (www.gc-camminghaburen.nl). In 2017 is de website verbeterd. Patiënten kunnen nu informatie vinden over hun medicijnen en het juiste gebruik daarvan. Daarnaast is expliciet vermeld dat patiënten met vragen altijd
contact kunnen opnemen met één van de apotheekmedewerkers en welke apotheekassistent welke
specialisatie heeft.
Patiënten ontvangen een e-mail als de medicatie klaar staat, besteld is of bezorgd wordt.

Informatievoorziening
Het is belangrijk dat een patiënt op een begrijpelijke manier over zijn/haar behandeling met medicijnen wordt voorgelicht. Daarom is in 2017 de informatievoorziening verder geoptimaliseerd, met name
omtrent de tweede uitgiftebegeleiding. Naast de gebruikelijke voorlichting, wordt uitgebreide begeleiding in de spreekkamer met behulp van verschillende gesprekshulpen gegeven. De apotheek beschikt
over twee spreekkamers voor de informatiegesprekken.
Om het publiek te wijzen op goed en veilig geneesmiddelengebruik hangt in de publieksruimte een digitaal informatiescherm. Op dit scherm verschijnt naast informatie over actuele zaken ook de mogelijkheid om een gesprek te hebben met een van de apothekers. Van deze mogelijkheid wordt bijna
dagelijks gebruik gemaakt.

Jaarverslag Gezondheidscentrum Camminghaburen

19

Onderwerp gesprek

Aantal gesprekken 2017 (2016)

EUB cholesterol/DM2/Angina Pectoris
EUB maag/slaap/RR
Depressie
Astma/COPD
Incontinentie

41 (41)
111 (139)
20 (25)
268 (296)
319 (415)

(cijfers aantal maskers in EPD 2017 met als codes EU, EU3, EUB (de 3 eub’s), INH, INHV (inhalatie EU en vervolg) en INCH (incontinentie))

FarmacoTherapeutisch Overleg (FTO)
In het FTO, het overleg tussen huisartsen en apothekers, worden afspraken gemaakt over geneesmiddelen, ziektebeelden en de begeleiding van de patiënt ten aanzien van deze geneesmiddelen.
Naast de farmacotherapeutische begeleiding van de patiënt ontvangt de huisarts spiegelinformatie in
hoeverre het voorschrijfbeleid voldoet aan de landelijke NHG-standaarden. De spiegelinformatie
wordt aangeboden in de vorm van patiëntenoverzichten met bepaalde medicatie of het ontbreken
daarvan. Deze overzichten worden besproken op het farmacotherapeutisch overleg (FTO).
Door structureel in het FTO te evalueren, is het niveau door het IVM (Instituut voor Verantwoord
Medicijngebruik), ook in 2017 beoordeeld op het hoogste niveau.

Samenwerking thuiszorg
In Camminghaburen is er sprake van een multidisciplinaire samenwerking tussen apotheker, huisarts
en wijkverpleegkundige. Maandelijks worden patiënten besproken met de diverse wijkverpleegkundigen. In 2017 zijn er uitvoerige gesprekken gevoerd over 30 patiënten met de wijkverpleegkundigen.
Van 114 patiënten is bekend dat zij thuiszorg ontvangen.

HKZ-certificering
Sinds eind 2005 is de apotheek van Gezondheidscentrum Camminghaburen HKZ-gecertificeerd. In de
daarop volgende jaren is het kwaliteitssysteem verder ontwikkeld. Als onderdeel hiervan vinden elk
jaar drie audits plaats. In februari 2017 heeft de certificatie volgens de norm HKZ 2015 plaatsgevonden. Deze audit is afgesloten met het resultaat uitmuntend.

SEMH-keurmerk
De SEMH is een onafhankelijke stichting die leveranciers van medische hulpmiddelen die hoogwaardig kwaliteitswerk leveren, erkent. In november 2013 is de apotheek opgenomen in het SEMH-register. De her-certificering heeft in november 2017 plaatsgevonden.
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Fysiotherapie

Fysiotherapie
In het Gezondheidscentrum werken drie fysiotherapeuten: twee reguliere fysiotherapeuten en een
kinderfysiotherapeut. De laatste is in loondienst bij Skrep Kinderfysio in Hurdegaryp.
De fysiotherapeuten in het Gezondheidscentrum hebben een individuele professionele verantwoordelijkheid. Patiënten staan ingeschreven op naam van de fysiotherapeut. Ze komen op verwijzing van
een arts of op eigen initiatief. De zorgverlening is van preventieve, curatieve en consultatieve aard.
Aan de hand van beschikbare gegevens en anamnese verricht de fysiotherapeut onderzoek, stelt een
behandelplan op en voert dit uit, evalueert de resultaten en stuurt zo nodig bij. De fysiotherapeut
geeft informatie, instructie en advies aan patiënten, en adviseert over (de aanschaf en aanpassing
van) kunst- en hulpmiddelen. De fysiotherapeut houdt de verwijzer op de hoogte van de ontwikkeling van de patiënt. De daarbij behorende geautomatiseerde patiëntadministratie wordt door de fysiotherapeut uitgevoerd. In 2017 is de overstap gemaakt naar Intramed als totaalsysteem. Voorheen
maakten we naast Intramed gebruik van Fysioroadmap voor de inhoudelijke verslaglegging.

Zorgverzekeraars
In 2017 heeft de afdeling fysiotherapie, net als in voorgaande jaren, met alle zorgverzekeraars een
contract afgesloten. Het merendeel van de patiënten (63%) is verzekerd bij De Friesland Zorgverzekeraar. Voor patiënten die in 2017 niet verzekerd waren voor fysiotherapie, zijn de tarieven van De
Friesland Zorgverzekeraar 2017 gehanteerd.

Verrichtingen
Het totaal aantal verrichtingen in 2017 komt op 3108. Hiervan is een deel (ongeveer 12%) geriatriefysiotherapie.
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Aantal behandelingen per leeftijdscategorie

2206 patiënten komen binnen via een verwijzing, 903 patiënten via directe toegankelijkheid.

Scholing en netwerken
De praktijk heeft in 2017 deelgenomen aan twee kennisnetwerken: het regionale Netwerk Geriatrie,
en het netwerk Neurologie Fysiotherapeuten Fryslan. Eén van de fysiotherapeuten is geregistreerd
geriatriefysiotherapeut. De ander is in opleiding voor manueel therapeut.

Zorgprogramma’s
Binnen het Gezondheidscentrum werken we met zorg-programma’s. Fysiotherapie participeert hierin
waar mogelijk.
Bij het zorgprogramma Kwetsbare ouderen is de geriatrie-fysiotherapeut betrokken. De geriatrie-fysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. Het doel van de behandeling is in de meeste gevallen behoud van zelfstandigheid.
Verwijzingen lopen via de huisarts of de praktijkondersteuner Ouderenzorg. Tevens is er een (kleine)
rol voor de fysiotherapie bij de zorgprogramma’s urine-incontinentie, CVRM en depressie.
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Sinds 2014 maakt fysiotherapie deel uit van het COPD-programma van Ketenzorg Friesland. De zorgproducten die de fysiotherapeut hiervoor kan leveren zijn deelname aan multidisciplinair overleg, advisering beweeggedrag (beweegconsult), bewegingsonderzoek en controleconsulten. Bij een
inspanningstolerantie MRC > 2 kan de patiënt voor fysiotherapeutische behandeling worden doorverwezen. De financiering van die behandeling valt niet onder ketenzorg.
De fysiotherapeuten hebben regelmatig onderling overleg voor het maken, evalueren en bijstellen van
werkafspraken. Ook worden beleidsdoelen geëvalueerd. Twee keer per jaar en ad hoc is er overleg met
de huisartsen voor patiëntbesprekingen.
Eenmaal per maand neemt de fysiotherapie deel aan het multidisciplinair overleg (MDO). Hier komen
de zorgprogramma’s aan de orde, onder leiding van een externe voorzitter. Eén van de fysiotherapeuten neemt deel aan het teamoverleg van het Gezondheidscentrum.

Certificering
De hercertificering voor de HKZ-norm Extramurale Fysiotherapiepraktijken is in 2017 goed doorlopen. Punten om het systeem te verbeteren zijn opgenomen in de auditrapportage. Deze verbeterpunten zijn door de fysiotherapeuten verwerkt.
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Samenwerkingsverbanden
Sociaal Wijkteam Noordoost
Vanaf april 2014 is Sociaal wijkteam Noordoost in Camminghaburen actief. Vanuit het sociaal wijkteam zijn er twee sociaal werkers verbonden aan het Gezondheidscentrum. De verbonden sociaal werkers werken nauw samen met de huisartsen en de praktijkondersteuners. Maandelijks is er een
overleg met de huisartsen, met een praktijkondersteuner wanneer dit nodig blijkt en tevens is de sociaal werker op afroep beschikbaar voor het multidisciplinaire overleg. Huisartsen en praktijkondersteuners kunnen de sociaal werker direct benaderen voor vragen of aanmeldingen.
Het sociaal wijkteam werkt volgens het principe: ‘een gezin, een plan, een sociaal werker’. Er wordt
een laagdrempelige, eerstelijnsondersteuning aan bewoners geboden die op een of meerdere leefgebieden in een situatie terecht zijn gekomen waar ze niet meer alleen uit kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van welzijn, werk, inkomen, wonen of opvoeden van kinderen. De
sociaal werker stimuleert de zelfredzaamheid van de bewoner en zet in op samenwerking binnen het
sociale netwerk. Wanneer blijkt dat de bewoner extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt in overleg met de bewoner specialistische (tweedelijns)ondersteuning ingezet. De sociaal werker zal dan een
passende indicatie aanvragen, een taak die sinds 2015 bij het sociaal wijkteam is komen te liggen.
Daarnaast is het sociaal wijkteam actief in de wijk, waarbij ‘verbinden’ centraal staat. Er wordt samengewerkt met verschillende organisaties, zoals het wijk-panel, de kerk, politie en woningbouw.
Binnen de sociale wijkteams is er kennis en ervaring op het gebied van financiën, dagbesteding, werk,
huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke en lichamelijke gezondheid, verslavingsproblematiek, eenzaamheid en veiligheid. Tevens zijn de teams verantwoordelijk voor Wmo, Jeugdwet en Participatie.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak, kan er telefonisch of via de mail contact worden opgenomen met het sociaal wijkteam, of met de aan het Gezondheidscentrum verbonden sociaal
werkers. De sociaal werker kan een huisbezoek afleggen of een afspraak op kantoor maken. Tevens is
er dagelijks een inloop bij het sociaal wijkteam (locatie Heechterp-Schieringen). Aan het sociaal werk
zijn geen kosten verbonden (het is een algemene voorziening) en men kan er zonder verwijzing terecht.

Generalistische Basis GGZ
In het Gezondheidscentrum is elke woensdagochtend een gezondheidszorgpsycholoog van Psychologenpraktijk “De eerste lijn” aanwezig. In grote lijnen is iedere behandeling door de psycholoog gericht
op het verschaffen van inzicht in het ontstaan en de instandhouding van klachten en deze vervolgens
leren te verhelpen of zo mogelijk te hanteren.
De psychologie kent verschillende vormen van therapie. Het combineren van therapievormen levert
veelal de beste resultaten op, omdat dan vanuit verschillende invalshoeken naar oplossingen kan
worden gezocht. Ook kan een specifieke therapievorm ingezet worden voor de behandeling van bepaalde klachten.
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Bij de behandeling van een DSM-5 stoornis wordt een keuze gemaakt voor een kort, middellang, intensief of chronisch traject. De keus is onder meer afhankelijk van de ernst van de problematiek. Als
er geen sprake is van een DSM-5 stoornis en er vindt wel behandeling plaats dan wordt dat Overig
Product genoemd.
In het Gezondheidscentrum is er sprake van:
Kort traject
Middellang traject
Intensief traject
Chronisch traject
Overig Product (OVP)

4
10
19
2
1

De huisartsen van het Gezondheidscentrum hebben in totaal 22 keer naar de psycholoog verwezen. In
13 gevallen loopt de behandeling in 2018 door. De overige 9 behandelingen zijn in 2017 afgesloten.
Van de in 2016 gestarte behandelingen werden er 27 in 2017 afgesloten. Bij de in 2017 afgesloten behandelingen gaat het om:
Stemmingsstoornis
Angststoornis
Pervasieve ontwikkelingsstoornis
Persoonlijkheidsstoornis
Somatisch-symptoomstoornis
Geen DSM-5 stoornis

9
23
1
1
1
1

Het gaat bij deze behandelingen om individuele gesprekken. Afhankelijk van de klachten is gewerkt
vanuit (een combinatie van) de gedragstherapie, de cognitieve therapie, de non-directieve therapie en
met behulp van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).

GGD – Jeugdgezondheidszorg
In het Gezondheidscentrum is ook een team van de GGD gehuisvest. Dit team richt zich op veilig en
gezond opgroeien en biedt preventieve zorg aan alle kinderen van 0-19 jaar en hun ouders.
Consultatiebureau
Het GGD team dat het consultatiebureau verzorgt bestaat uit twee jeugdverpleegkundigen, twee
jeugdartsen en een consultatiebureauassistente.
Naast de reguliere bezoeken aan het consultatiebureau kunnen ouders bij vragen of problemen contact opnemen met de jeugdverpleegkundige. Tot de mogelijkheden behoren dan telefonisch advies,
een extra bezoek aan het consultatiebureau of één of meerdere huisbezoeken. Dit laatste kan met de
programma’s Stevig ouderschap of Pedagogische thuisbegeleiding.
Aantal geboortes

Leeuwarden
Camminghaburen
Friesland
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2017

2016

2015

1235
180
5972

1196
166
6071

1093
157
61200
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Onderwijs
Op de vier basisscholen in Camminghaburen worden alle kinderen in groep 2 en groep 7 onderzocht
door de verpleegkundige, arts en assistente op de school. Ook adviseert de GGD scholen over gezondheidsvraagstukken.

Opvoedpunt
De gemeente Leeuwarden heeft via de GGD een zogenaamd Opvoedpunt ingericht.
Elke 2e woensdag van de maand kunnen ouders tijdens het inloopspreekuur (live, digitaal per mail of
chat) informatie en advies krijgen over opvoeding, bijvoorbeeld over slecht slapen of eetgedrag van
peuters, pesten op school, hoe maak ik mijn kind mediawijs, omgaan met een echtscheiding of moeilijk gedrag van pubers.

GGD Team Camminghaburen

2017

2016

2015

Aantal geboorten
Aantal huisbezoeken
Stevig ouderschap
Pedagogische begeleiding

180
281
8
17

166
238
9
27

157
228
5
26

Samenwerking
Het GGD-team werkt samen met de partners in het Gezondheidscentrum, maar ook daarbuiten zoals
het wijkteam van de gemeente Leeuwarden en instellingen in de tweedelijnszorg waaronder VNN,
GGZ of het MCL. Twee keer per jaar is er overleg met de locaties van kinderopvang en peuterspeelzalen.

Thuisverzorging en -verpleging
Inwoners van wijk Camminghaburen willen graag thuis zijn en blijven. Soms lukt dat niet (helemaal)
op eigen kracht. Thuiszorg biedt zorg aan voor af en toe een helpende hand in huis, tot 24 uur per dag
verpleging of specialistische zorg.
Een Friestalige Zorgcentrale is 24/7 beschikbaar voor alarmering of vragen en met een serviceorganisatie die bemiddelt naar activiteiten en kortingsdiensten thuis. Thuiszorg Het Friese Land is grootschalig met een compleet aanbod en kleinschalig dankzij een wijkgerichte aanpak met persoonlijk
hulp en zorg op maat. Naast zorg thuis verleent Thuiszorg Het Friese Land ook zorg op afstand. Zorg
op afstand houdt in dat er via beeldtelefoon of via een zorgtelefoon contact met een patiënt kan worden gezocht. Hierdoor kan het gevoel van eenzaamheid verminderd worden, het kan structuur bieden
en de mogelijkheid van toezicht op medicijngebruik wordt vergroot.
In 2017 zijn de thuiszorgmedewerkers van Noorderbreedte in dienst gekomen van Thuiszorg Het
Friese Land. Daarnaast is er eind 2017 een initiatief ontwikkeld om een Zorgcoöperatie Friesland op te
richten. Door een intensieve samenwerking tussen alle regioaanbieders van wijkverpleging kan er ook
in de toekomst wijkverpleging aangeboden blijven. Onderdeel hiervan zal zijn een kenniscentrum dementiezorg.
Thuisverzorging en -verpleging maakt onderdeel uit van het reguliere zorgaanbod van Gezondheidscentrum Camminghaburen.
Het Friese Land werkt nauw samen met de huisartsen, apothekers en met de praktijkverpleegkundigen (POH) van de huisartsenpraktijk van het Gezondheidscentrum.
De wijkverpleegkundige is het gezicht van Het Friese Land binnen het Gezondheidscentrum. Zij
neemt deel aan de teamvergaderingen en de patiëntbesprekingen met huisartsen en apothekers. Ook
heeft de wijkverpleegkundige goede contacten met het sociaal wijkteam en helpt mee met het organiseren van activiteiten in de wijk Camminghaburen.
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Diëtist
Diëtist Nynke van der Bij heeft als zelfstandige al een aantal jaar een samenwerkingsverband met alle
disciplines van het Gezondheidscentrum zoals de huisartsen, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten.
Goede voeding levert een belangrijke bijdrage aan het behoud en bevordering van gezondheid van
mensen. Zowel als je gezond bent, als bij ziekte. Bij ziekte kunnen aanpassingen in de voeding een rol
spelen om de gezondheid te ondersteunen. Denk aan diabetes mellitus type 2, darmklachten, te hoog
cholesterol, ondervoeding, kanker, overgewicht, hartfalen, nierproblemen. De diëtist is dé deskundige
op het gebied van voeding en dieetadvisering.
Op verwijzing van een huisarts, specialist of de tandarts kunnen mensen met voedings- en dieetvragen bij de diëtist terecht in het Gezondheidscentrum. In 2017 werd dieetadvisering voor 3 uur vergoed vanuit de Basisverzekering. Ook is het mogelijk om via de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek op
eigen initiatief een consult aan te vragen.
Voor de zorg aan mensen met diabetes mellitus, cardiovasculair risicomanagement en COPD zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de diëtist en Ketenzorg Friesland. Binnen deze ketenzorg
wordt ook de dieetadvisering vergoed.
In 2017 zijn er op het spreekuur 437 consulten uitgevoerd door de diëtist waarvan er 100 nieuwe aanmeldingen waren. Daarnaast zijn er in Camminghaburen nog zo’n 36 huisbezoeken gedaan. Dit is
noodzakelijk wanneer het voor de persoon niet mogelijk is om op het spreekuur te komen.
De diëtist is ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging
voor Diëtisten.
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Gezondheidscentrum Camminghaburen
Havingastate 1, 8925 AZ Leeuwarden
Telefoon: 058 267 2000
www.gezondheidscentrumcamminghaburen.nl
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