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Inleiding 

 

Ook dit jaar heeft de coronapandemie veel invloed gehad op het Gezondheidscentrum. 

Voor de doktersassistentes was het zwaar om aan iedere patiënt steeds opnieuw de nodige 

uitleg te geven.  

Na de afname van het aantal besmettingen bleek er een groep patiënten te bestaan met 

langdurige klachten, long covid, wat veel zorg met zich mee bracht en verder moest de 

uitgestelde zorg weer “ingehaald” worden.  

De fysiotherapie had door de angst voor corona-besmetting minder gewone patiënten, 

maar dat werd later gecompenseerd door de corona-revalidatie, waar de fysiotherapie 

veel aandacht en tijd aan besteed heeft. 

 

Het jaar heeft ook in het teken gestaan van de afbouw van het werken als huisarts door 

dokter van Meer, mede veroorzaakt door de langdurige gevolgen van de Covid 

besmetting in oktober 2020. Dankzij belangrijke waarnemers, en vooral de steun van 

dokter Slockers en zijn aios heeft dokter van Meer per 1 januari 2022 een gezonde 

praktijk kunnen overdragen aan haar opvolgster, dokter Nikcheh Farahani. 

 

Op 16 november is dokter Slockers gepromoveerd op zijn proefschrift : “Sterfte, ziekte 

en zorg voor dak- en thuislozen”. De promotie zelf was geweldig en heeft de landelijke 

pers gehaald, en op dezelfde middag vond er een bijzonder inspirerend “straatdokters-

symposium” plaats. 

Het afgelopen jaar was er toenemend een parkeerprobleem rondom het 

Gezondheidscentrum. In ons gebied is betaald parkeren ingesteld, met een laag tarief 

voor korte bezoeken, zoals bij het Gezondheidscentrum. 

 

Aan het pand hoefde dit jaar weinig gedaan te worden; behalve gewoon 

onderhoudsschilderwerk en kleine reparaties aan de dakpannen (na de storm) werd het 

dak goed genoeg gevonden om vernieuwing uit te stellen. Wel zal er binnen een betere 

isolatie komen. De financiën van het centrum zijn stabiel, met een redelijke reserve. 

 

We zien het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet, en hopen met elkaar dat het 

Gezondheidscentrum haar rol in de gezondheid van de wijk kan blijven vervullen. 

 

 

Het bestuur van het GC DWL-DE Esch.  

R. Bikker, arts voorzitter 

H. Wiersma, penningmeester  

H. Stenfert Kroese, bestuurslid 
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Hoofdstuk 1:  Visie en doelstellingen 

 

1.1 Visie op kwaliteit 

 

Wij hebben de patiëntenzorg hoog in het vaandel staan. 

In de visie van het gezondheidscentrum wordt de patiënt een kwalitatief goede zorg 

geboden door in te spelen op ontwikkelingen in de eerstelijns- en huisartsenzorg, door 

zorgvuldig onderling overleg, door adequate na- en bijscholing, door gestructureerde 

patiëntenraadpleging, door deel te nemen aan de kwaliteitscyclus van de accreditering 

volgens de normen van het NHG, door ons toetsbaar op te stellen, door een efficiënte 

klachtenregeling en door een goed contact met de bewoners en hun organisaties in de 

wijk. 

Onze basisregels zijn: 

- goed doen, 

- niet schaden, 

- respect hebben voor de wensen van het individu, 

- en daarbij ook de gemeenschap niet bovenmatig belasten. 

 

  

1.2 Doelstellingen van het Gezondheidscentrum. 

 

De primaire doelstelling van de praktijk is de patiënten van de wijk DWL- de Esch een 

kwalitatief goede medische zorg te bieden. 

Overige doelstellingen zijn: 

* laagdrempelige toegankelijke zorg leveren, 

* evidence-based eerstelijnsgezondheidszorg aanbieden, 

* de werkdruk voor de medewerkers gezond houden, 

* het opleiden van nieuwe eerstelijnsgezondheidswerkers, met name huisartsen,  

doktersassistenten, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten, 

* innovatieve ontwikkelingen faciliteren. 
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Hoofdstuk 2: Organisatie van het Gezondheidscentrum 
 
2.1  Historie 

 
Rond 1870 kwamen cholera en tyfus veel voor in Rotterdam. De mensen haalden hun 

drinkwater uit de singels. Hierdoor raakten ze besmet. De enige manier om dit te stoppen 

was het drinkwater te verbeteren, wat ook gebeurde. Er werden drinkwaterbekkens 

gebouwd, die het water uit de rivier zuiverden. Voor een constante druk waren een 

pompgebouw en een watertoren nodig. Zo is het DWL-terrein ontstaan. Deze historische 

panden zijn gelukkig bewaard gebleven voor de wijk. 

De voormalige directeurswoning werd verbouwd tot het huidige gezondheidscentrum. In 

1987 konden de huisarts en een tandarts van hun tijdelijke woningwetwoning verhuizen 

naar het nieuwe pand.  

In het voorjaar van 1994 is het gezondheidscentrum uitgebreid met een aanbouw. 

Hierdoor kon er meer zorg geboden worden. Het team werd uitgebreid met een diëtiste, 

praktijk ondersteuner, huisarts in opleiding, en er kon meer fysiotherapie gegeven 

worden.  

Intussen waren we weer uit ons pand gegroeid. De uitbreiding en verbouwing in 2014 

hebben ons extra werkruimte gegeven. Maar ook nu lopen we weer tegen ruimtegebrek 

aan! 

 

 

2.2 Organisatievorm 

 
Gezondheidscentrum DWL-de Esch is een stichting, waarin de diverse medewerkers in 

het gezondheidscentrum participeren. In het gezondheidscentrum werken huisartsen met 

drie  praktijkondersteuners,  drie doktersassistentes, fysiotherapeuten, haptotherapeut, 

tandarts met tandartsassistente, mondhygiënist, orthodontist en tandprotheticus, 

logopedist en diëtist. Personeel van het huisartsenlaboratorium komt 5 dagen per week 

een half uur om bloed af te nemen. 

 

Er is een extern bestuur. 

Het bestuur vergaderde in 2021 over onder andere de volgende thema’s: 

- energie 

- financiën 

- wijkontwikkeling 

- zonnepanelen 

- covid-19  

- veiligheid pand 

- parkeren  

 

 

 

De klachtencommissie heeft geconstateerd dat er in 2021 geen klacht is binnengekomen. 
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2.3 Personele bezetting 
Huisartsen:   M.M.P. van Meer 

    M.T. Slockers 

Huisarts in dienst:  F.N.E. Engberts (per 1 maart 2021 tot 1 oktober 2021) 

S.A. Slockers (tot 1 november 2021) 

    S. Imami (tot 1 augustus 2021) 

    N. Nikcheh Farahani (per 1 november 2021) 

Huisarts in opleiding:             I.C.M. Sluijsmans (per 1 maart 2021) 

Praktijkmanager huisartsen: T. Keçeli-Yöney 

Praktijkondersteuners: T. Keçeli-Yöney, somatiek 

    S. Pavkovic-Petricevic, somatiek, ouderen 

    E. Uysal-Akgün, somatiek 

    N. van Voorst, ggz (tot 1 augustus 2021) 

    E. Leoné, ggz stagiaire (per 1 september 2020) 

Doktersassistentes:  E. Uysal-Akgün 

C. van Marlen-Bos  

B. Kuijpers-de Ridder 

F.S. Duyar-Arslan  

Fysiotherapeuten:  E.L. Francke 

    R. Kanner  

                                                C.A. Hofman 

    M. Bosloper  

Haptotherapeut:             I. van Arendonk 

Logopedie:   T. van Schaik-‘t Hart 

    L. Wisse 

Diëtist:    E.M. Jacobs  

Wijkverpleegkundigen: S. Ramsaransing* 

Tandartsen: M. Zahedi                                                                              

 K. Honardar 

 E. Vaziri 

 H. Badakhshan 

Prothetisch medewerker: B. Dianatkhah 

Preventie assistenten:  B. Dianatkhah 

    A. Ghavari  

Tandartsassistentes: F. Guduk                                                                                        

 N. van Drunen 

 A. Esmailzadeh 

 M. Mirzaei Roudposhti 

 A. Chatzipetros 

 S. Kan 

Praktijkmanager tandartsen: S.M. Mirhossini 

* in dienst van Thuiszorg Rotterdam 

In het bestuur van het gezondheidscentrum zitten: 

Voorzitter:   R. Bikker, huisarts  

Penningmeester:  H. Wiersma 

Algemeen lid:   H.E. Stenfert Kroese 



 7 

2.4 Praktijkvorm van de huisartsen 

 

In het gezondheidscentrum is een duo-huisartsenpraktijk gevestigd, bestaande uit een 

mannelijke huisarts (M.T. Slockers) en een vrouwelijke huisarts (M.M.P. van Meer). 

Sinds 2000 wordt het team versterkt door een huisarts-in-opleiding. Deze arts werkt in de 

praktijk mee, in 2021 onder supervisie van huisarts Slockers. Sinds oktober 2009 werkt in 

de praktijk 2 dagen in de week voor huisarts van Meer een waarnemend huisarts. Tevens 

maken een praktijkmanager, twee praktijkondersteuners somatiek, een 

praktijkondersteuner ggz, en een praktijkondersteuner ggz stagiaire, vier uur 

praktijkondersteuner ouderen, drie doktersassistentes deel uit van het team. De huisartsen 

hebben samen een kostenmaatschap. Dat wil zeggen: aparte praktijken met eigen 

patiënten, maar gedeelde kosten, personeel en computersysteem.  

Wij werken al jaren met het huisartseninformatiesysteem (HIS) Microhis, waarbij we wat 

de hardware betreft ondersteund worden door FuTec. We maken deel uit van het ASP-

systeem van FuTec, waarbij de centrale computer onze gegevens beheert, door middel 

van back-ups, updates, onderhoud en indien nodig probleemoplossing. Er is gezorgd voor 

goede beveiliging, zodat de privacy van de patiëntgegevens goed gewaarborgd is. Tevens 

hebben we een beveiligde toegang tot internet. 

Sinds 2009 is het mogelijk via de website (www.gezondheidscentrumdwl.praktijkinfo.nl) 

herhaalreceptuur aan te vragen. Ook is er de mogelijkheid tot e-consult, en kunnen 

patiënten via de website zelf afspraken inplannen. Er kan informatie ingewonnen worden 

over reizigersadvisering, met een invulformulier. Aan de hand daarvan kan de 

praktijkondersteuner een advies formuleren dat dan geaccordeerd wordt door de huisarts. 

Op de website staat actuele informatie over campagnes, bijvoorbeeld de griepvaccinaties, 

vakanties van de artsen en ander nieuws. Tevens zijn er een aantal links geplaatst naar 

sites, die betrouwbare medische informatie geven. 

In 2020 is, mede door de coronacrisis, het beeldbellen ingevoerd. Hier is incidenteel 

gebruik van gemaakt, met name door de poh-ggz. 

 

 

 

NHG-praktijkaccreditering 

 

Onze praktijk is sinds 2005 geaccrediteerd door de NHG en opnieuw in 2018. Wij 

voldoen aan de kwaliteitseisen, die hiervoor gesteld worden. De praktijk is voor drie jaar 

geaccrediteerd. 

De protocollen en voorraadbeheer worden jaarlijks nagelopen en geactualiseerd. 

 

Daarnaast zijn we continu bezig met vernieuwing en verbetering. 

Wij zijn trots op het kwaliteitskeurmerk van de NHG. Hiermee kunnen we ook naar 

buiten toe aantonen, dat verbetering van kwaliteit hoog in ons vaandel staat. 

 

 

 

 

 

http://www.gezondheidscentrumdwl.praktijkinfo.nl/
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Serviceverlening 

 

De praktijk is 5 dagen per week zonder onderbreking geopend en zonder beperkingen te 

bellen gedurende 52 weken per jaar. Patiënten kunnen tussen 08.00 en 17.00 uur terecht 

om vragen te stellen en afspraken te maken. Zij komen tijdens reguliere openingstijden 

niet ‘voor een dichte deur te staan’.  

De praktijk voert een gevalideerd klanttevredenheidsonderzoek uit en maakt resultaten 

via de praktijkwebsite bekend. Hierin zijn uitkomsten opgenomen over de ervaren 

telefonische bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijden in de huisartsenpraktijk. 

Op grond van de resultaten van de ervaringen worden verbeteringen doorgevoerd. De 

resultaten en de verbeteringen worden vermeld op de praktijkwebsite. 

De praktijk biedt de mogelijkheid van e-mail consult en het online aanvragen van 

herhaalmedicatie. De praktijk volgt voor het emailconsult de NHG richtlijn ‘Online arts-

patiënt-contact’. 

Digitaal afspraken maken: patiënten van de praktijk kunnen online rechtstreeks een 

afspraak plannen tijdens het reguliere spreekuur van de huisarts. Hiervoor zijn 

dagelijks in het spreekuur van een normpraktijk minstens 10 afspraakmogelijkheden 

beschikbaar. Daarnaast is het telefonisch maken van een afspraak via de assistente 

natuurlijk ook 

gewoon nog mogelijk. Patiënten kunnen minimaal 5 werkdagen vooruit afspraken 

vastleggen. 

Ochtend-, avond-/weekendspreekuur. (OAW): Patiënten van de praktijk kunnen buiten 

reguliere openingstijden in de ochtend of avond voor een spreekuur in de praktijk terecht.  
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Hoofdstuk 3 Het primaire product 

 

3.1 Wijkopbouw  

 

Voor een overzicht van gegevens over de wijkopbouw verwijzen we naar de bijlage. Er 

zijn geen meer recente gegevens beschikbaar. 

Er deden zich geen grote veranderingen voor in de opbouw van de wijk. 

 

3.2 Huisartsenpraktijk 

 

3.2A Kwantiteit van de huisartsenpraktijk 

 

Opbouw van de praktijkpopulatie: 

Leeftijdsgroep 
M.T. Slockers M.M.P. van Meer 

  0 tot   4 jaar               3,9 %                 5,2 % 

  5 tot 14 jaar               7,1 %                 8,2 % 

15 tot 24 jaar             10,2 %               11,9 % 

25 tot 44 jaar             31,7 %               29,5 % 

45 tot 64 jaar             27,2 %               26,9 % 

65 tot 74 jaar             12,6 %               10,4 % 

75 jaar of ouder               7,3 %                 7,9 % 

Totaal personen            2.785              1.986 

 
 
In- en uitstroom van patiënten: 

         M.T. Slockers         M.M.P. van Meer 

     2018    2019   2020   2021    2018  2019  2020   2021 

Geboortes         12       10     4       8       11      11       9        7 

Sterfte         39       20    20      21       19      20     17      15 

 

      

Medische verrichtingen assistentes: 

      2016      2017     2018     2019    2020  2021 

Beide praktijken      2652      2669     2820     2588    2257  2353 

 

 2018  2019  2020 2021 2018   2019   2020   2021 

Visites   577    434    444    379    380     358     285     240 

Consulten <   5 min 2954  3252  3400  3663  2141   2152   2132   2070 

Consulten < 20 min 7643  8052  6642  6955  6235   5179   5013   4742 

Consulten > 20 min   573    712    885    991    813     671     926   1132 

Intensieve zorg     36      40     141    116      35       57       50       20 

Totaal 11783 12490 11512 12104  9604   8417   8406   8204 

   M.T. Slockers        M.M.P. van Meer 
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3.2 B Praktijkondersteuning en chronische aandoeningen  

 

Sinds 2009 zijn de huisartsen aangesloten bij  het regionale samenwerkingsverband, Izer, 

voor de geprotocolleerde zorg voor patiënten met diabetes, astma/copd, hart- en 

vaatziekten en ouderenzorg. Hierdoor is een goede samenwerking mogelijk tussen 

eerstelijns- en tweedelijnsvoorzieningen, kan gebruik gemaakt worden van de kennis en 

expertise van huisarts-kaderartsen in de verschillende domeinen, en werken we continu 

aan goede verslaglegging, waardoor de kwaliteit van onze zorg gemonitord en verbeterd 

kan worden. We zijn tevreden met VIP Live als informatiesysteem voor de ketenzorg. 

 

 

Diabetes Mellitus 

In 2020 is de inzet van de praktijkondersteuners om diabetespatiënten te begeleiden ook 

bij insulinebehandelingen succesvol gebleken. We hebben 27 (36 in 2020) patiënten, die 

insulineafhankelijk zijn, bij de huisartsen onder behandeling. Een manier om de 

resultaten te objectiveren, is te kijken naar de gemiddelde waarde van het HbA1c: een 

waarde in het bloed, die aangeeft hoe de suikerspiegel over een langere periode geregeld 

is. Het doel is het HbA1c onder de 53 mmol/mol  te krijgen bij patiënten die <70 jaar 

zijn. Bij patiënten >70 jaar met een diabetes korter dan 10 jaar is het streven naar een 

HbA1c ≤ 58 mmol/mol, bij patiënten >70 jaar diabetes langer dan 10 jaar ≤ 64 mmol/mol. 

Uit de tabel hieronder blijkt dat deze doelstelling wat betreft de gemiddelde waarde voor 

onze diabetespatiënten benaderd wordt. Steeds duidelijker wordt ook, dat diabetes niet 

alleen een ziekte van de stofwisseling is, maar ook een vaatziekte. De richtlijnen voor de 

overige risicofactoren voor vaatziekten, zoals bloeddruk en cholesterolwaarden, zijn 

strenger geworden. Onze gemiddelde waarden voor cholesterol in het bloed, die 

overigens berekend zijn op alle cholesterolbepalingen, niet alleen bij diabetespatiënten, of 

andere hoog risicopatiënten, zijn ook opgenomen in de tabel. 

In 2021 er 353 (2020 357) mensen met diabetes in de huisartsenpraktijk. 

Het is duidelijk dat er zich een diabetes epidemie voltrekt ook in onze wijk. Een relatief 

hoog aantal Hindoestanen, een bevolkingsgroep waar door genetische factoren diabetes 

veel voorkomt, levert een groter percentage op dan verwacht zou worden. Via de 

zorggroep Izer is het mogelijk om doelmatig en protocollair te werken. Relatief simpel is 

het na te gaan wie zijn jaarlijkse controle bij huisarts, oogarts of voetcontrole heeft 

gekregen en wie voldoende is ingesteld. 

Bij de benchmark diabetes (vergelijking tussen deelnemers aan de diabetes zorggroep) 

bleek dat wij relatief veel diabetespatiënten met insuline aan het begeleiden zijn; in totaal 

2x zoveel als gemiddeld. De benchmark laat zien hoeveel diabetespatiënten het relatief 

goed of slecht doen wat betreft onder andere oog- en voetcomplicaties. 

             

                                 M.T. Slockers                     M.M.P. Van Meer 

Aantal  2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Streefwaarde 

Diabetes 212  215  219 221 223  126  134  120 136  130    

Bloeddrukmeting 95,3    99  96,2  91  92  88,4   97  94,2  89,2  91,3   90% 

Funduscontrole 73,3    70  78,8  84,8  83  72,3   74  87,5  86,5  77,9   70% 

Voetcontrole 30,4  76,4  83,4  78,1 80,8  23,2   82  85,6  95,5  73,0   80% 

BMI 95,3  94  97,8  94,4 95,1  92  100 99  90,1  91,3   90% 
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Astma en copd 

In 2013 is de geprotocolleerde zorg voor COPD patiënten uitgebreid. 

Dit helpt ons gestructureerder onze longpatiënten te vervolgen.  

In 2015 is het controle protocol voor COPD veranderd: het blijkt voldoende te zijn bij 

stabiel COPD 1 of 2 maal per jaar te controleren, in plaats van 4 keer per jaar. Dit is te 

zien in de getallen van de verrichtingen van de POH.  

Ook van astma is het protocol aangepast; bij stabiele ziekte hoeft de spirometrie niet 

herhaald te worden, alleen als diagnosticum gebruikt. 

 

     

Hart- en vaatziekten 

De NHG-standaard CVRM (cardiovasculair risico management) biedt een systematisch 

kader voor het in kaart brengen van patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten. 

Dit leidt tot zorgvuldiger behandeladviezen. Samen met de zorggroep Izer is het Zorgpad 

CVRM ontwikkeld, en zijn we in 2015 begonnen met de implementering in onze 

praktijk. Vanuit het HIS zijn mensen geselecteerd met cardiovasculaire diagnoses in de 

voorgeschiedenis, zoals hartinfarct, beroerte, hypertensie, hypercholesterolemie.  

Deze mensen worden gestructureerd in kaart gebracht en aan de hand van anamnese, met 

name rookgedrag, leefstijl, en familiaire belasting, en metingen zoals bloeddruk, lengte, 

gewicht, glucose, cholesterol, en nierfunctie, wordt een risico-inschatting gemaakt, en zo 

nodig de behandeling aangepast. Een controle schema wordt afgesproken aan de hand van 

de risico-inschatting. De verwachting is, dat er tussen de 300 en 400 mensen per praktijk, 

in aanmerking komen voor deze benadering (zie tabel). 

 

 

 
                           M.T. Slockers        M.M.P. van Meer 
 2017 2018 2019  2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Cholesterol  5,1  5,2   5,3     5,1   5,1 5,1   5,1   5,2   5,1   5,1 

Hba1C 55,4 56,5  58   55,7 56,1  53,6  54,6  58,5 56,4 56,1 

 

 

 

 

Medische verrichtingen praktijkondersteuner: 

      2016     2017    2018  2019 2020 2021 

Doppler          18        23        22     19     24     38 

Stoppen met roken POH          33        18        35     30     16     31 

Diabetescontroles        932          1016   938   400   446 

Astma/COPD begeleiding        314             648    423   232   227 

24 uurs bloeddrukmeting          36        54        30      57     55     84 

CVRM       991            836   764   295   108 

Totaal      2321        2587 2231 1022   934 

 

In verband met COVID hebben onze praktijkondersteuners veel minder contacten gehad 

in 2021. 



 12 

Stoppen met roken 

We hebben al jaren een stop-roken-programma, dat door onze praktijkondersteuners 

wordt aangeboden. Mensen die hier gebruik van maken, komen 4 à 5 keer langs voor 

inventarisatie van rookgedrag en motivatie, en ter ondersteuning bij het stoppen. 

 
   2014 2015 2016 2017 2018  2019 2020 2021 

Gestopt       10       8    13     3      9      4      8     6 

Niet gestopt      19     15    19     9    19     13      7    13 

Onbekend        3       3      3     2      4       8      1      7   

Totaal      32     26    33   14    32     25     16    26 

 

 

 

Kwetsbare ouderen 

 

De zorg voor kwetsbare ouderen is een speerpunt van de huisartsenpraktijk. De 

praktijkondersteuner heeft 9 uur per week ter beschikking, om de problemen van 

kwetsbare ouderen in kaart te brengen middels gestructureerde vragenlijsten, het 

opstellen van zorgplannen, en de ouderen te vervolgen. De belangrijkste 

aandachtsgebieden zijn valneiging, cognitieve stoornis, algehele achteruitgang en 

(overbelasting van) het mantelzorgsysteem rond een oudere. Zij heeft goede contacten 

ontwikkeld met verschillende thuiszorgorganisaties, met casemanagers dementie, met 

ergotherapeuten, en welzijnsorganisaties, actief in onze wijk. Overleggen  met de 

apotheker, in de vorm van polyfarmaciebesprekingen, de fysiotherapeuten in het kader 

van valpreventie en behoud van mobiliteit, de wijkverpleging in de vorm van MDO 

(multi disciplinair overleg) maken dat we optimale zorg kunnen leveren aan onze 

ouderen. 

Huisarts van Meer heeft in 2015 haar kaderopleiding ouderengeneeskunde afgesloten. 

Als kaderarts houdt zij zich vooral bezig met onderwijs aan huisartsen in opleiding en 

opleiders.  

In 2016 is een MDO ouderen opgestart, met medewerking van de specialist 

ouderengeneeskunde. Voor consultatie is een specialist ouderengeneeskunde beschikbaar. 
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3.2 C POH GGZ 

 

De praktijkondersteuner van de huisarts voor geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) 

geeft kortdurende behandelingen aan patiënten met psychische klachten of lichamelijk 

onverklaarbare klachten. Wij hebben 2 Praktijkondersteuners Geestelijke Gezondheid 

(POH-GGZ) in dienst en zij hebben een psychologische achtergrond. N. van Voorst is nu 

sinds 3 jaar in dienst en is tevens systeemtherapeut in opleiding (gezins- en 

relatietherapeut) inmiddels per 1 augustus 2021 uit dienst. E. Leoné is vanuit haar stage 

(sinds september 2020) bij ons in dienst gekomen na de afronding van haar opleiding 

Toegepaste Psychologie en werkervaring binnen het GGZ werkveld.  

 

Werkwijze 

Na interne verwijzing door de huisarts vindt er op korte termijn een intakegesprek plaats 

met de patiënt(e). Naar aanleiding daarvan wordt er een beschrijvende diagnose opgesteld 

en samen met de patiënt(e) worden er doelen voor de behandeling opgesteld. Hierna zal 

of de behandeling starten bij de betreffende POH-GGZ of er wordt zo nodig een 

verwijzing naar een GGZ organisatie of psycholoog of andere hulp biedende organisatie 

gemaakt. Bij wachtlijsten, kunnen patiënten in de tussentijd voor steunende gesprekken 

bij de POH-GGZ terecht.  

Daar de wachttijden van de GGZ instellingen langer dan gemiddeld is, in combinatie met 

aanmeldstoppen, zien wij een toename aan trajecten gericht op overbrugging naar de B of 

S-GGZ. Ook is er een significante toename aan complexiteit in de problematiek, 

waardoor laag frequente gesprekken niet haalbaar blijken. De gemiddelde wachtlijst van 

de POH-GGZ ligt tussen de 3 en 4 weken. 

Het doel van de behandeling is om psychische klachten te verminderen en daarmee de 

kwaliteit van leven te verbeteren. Dit gebeurt door middel van een kortdurend 

behandeltraject (5-12 behandelgesprekken). Het intakegesprek duurt 45 minuten. De 

opvolgende behandelgesprekken duren 30 minuten. De POH-GGZ gaat indien nodig of 

wenselijk ook op visite bij patiënten. Bijvoorbeeld wanneer patiënten verminderd mobiel 

zijn of vanwege redenen verbonden aan het psychische klachtenbeeld, of vanwege 

afspraken met gezinnen.  

Door middel van gesprekken en opdrachten werkt de POH-GGZ samen met patiënten aan 

herstel. Opdrachten zijn altijd in het kader van de behandeling en gericht op het aanleren 

van nieuwe of versterken van bestaande vaardigheden. In de behandeling wordt onder 

andere gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie, motiverende- en ondersteunende 

gespreksvoering. De POH-GGZ behandelt patiënten met diverse klachten en problemen. 

Ook preventieve zorg vinden wij belangrijk. Binnen de patiënten groep van de POH-

GGZ horen ook patiënten met chronische (psychiatrische) aandoeningen, die worden 

gemonitord en gesteund door de POH-GGZ op langere termijn.  

 

Kosten  

De behandeling valt onder huisartsenzorg, en daarmee binnen het basispakket. Dit 

betekent dat de behandeling vergoed wordt en dat het eigen risico niet aangesproken 

wordt.   
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Verrichtingen POH-GGZ                  M.T. Slockers           M.M.P. van Meer 

 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Consult <  20 minuten     9    13     9    26      16      9    16    36 

Consult >  20 minuten 341 377  468  671   320   284  405  603 

Visite    >  20 minuten    6     1      2      3      0       0      1      2 

Telefonisch consult    8  123    28    32      8      79    29    42 

Totaal 365 514   507  732   344   372  451  683 

 

 

 

 

3.2 D Programmatische preventie 

 

Griepvaccinaties 

We hebben in 2021 1150 van onze patiënten die behoren tot de doelgroep voor de 

griepvaccinatie kunnen bereiken. Dit is 95% van de doelgroep. Landelijk wordt 68% 

gevaccineerd. Het vertrouwen in de overheid c.q. wetenschappers lijkt wel minder dan in 

het verleden, zoals in alle autoriteiten, maar het persoonlijke contact dat wij hebben met 

onze patiënten maakt, dat hun vertrouwen in ons als huisartsen groot is. Dit leidt tot een 

zeer bevredigend resultaat. De vaccinatie graad is in de loop der jaren stabiel gebleven. 

 

  2016    2017   2018  2019  2020   2021 

aantal  1000    1000   1050  1090  1123   1150 

 

Adviezen voor reizigers 

Al jaren zijn beide huisartsen actief in advisering aan reizigers naar (sub)tropische 

gebieden. We worden op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen door de 

LCR (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering). Beide huisartsen zijn ook 

ingeschreven in een speciaal register voor huisartsen die reizigersadvisering in hun 

takenpakket hebben, op grond van bewezen kennis en ervaring met deze problematiek. 

Wij vinden het belangrijk ons hiermee bezig te houden, omdat de medische 

voorgeschiedenis belangrijk is bij de te geven adviezen. Ook na de reis is het belangrijk 

dat wij op de hoogte zijn van eventuele gevolgen. Door het gebruik van een 

standaardformulier kunnen we gestructureerd advies geven.  

In 2007 hebben wij de vergunning verworven om zelf gele koorts vaccinatie toe te 

dienen. Het gele koortsvaccin 0 x in 2021 (0x in 2019) is levend vaccin, erg instabiel, en 

opslag ervan vereist speciale behandeling. Door goede afspraak met de apotheek kunnen 

we de ‘cold chain’ zoals die vereist is, garanderen.  

Twee assistentes hebben cursussen gevolgd in het voorbereiden van de adviezen, en de 

artsen schrijven de recepten uit en geven eventueel aanvullende adviezen. 
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Chlamydia screening  

Elke werkdag wordt bij bijna 2 patiënten een soa onderzoek in de huisartsenpraktijk 

uitgevoerd. Recente literatuur laat niet alleen een groot risico zien ten gevolge van 

chlamydia op buitenbaarmoederlijke zwangerschap en onvruchtbaarheid, maar ook op 

perinatale sterfte en vroeggeboorte. Er lijkt een afname van het aantal soa’s in de 

huisartsenpraktijk te zijn. 

 

 

 

  2016    2017      2018     2019    2020 2021 

Bloedafnames  3486    3779      5475     5142    3991 4241 

Chlamydia&gonorrhoe    624      696        764       730      549   355 

Chlamydia positief      41        42          27         42        29     31 

Gonorrhoe positief        5          5            5         13         9       6 

 

 

 

3.3E Palliatieve Zorg 

 

In de deelgemeente Kralingen-Crooswijk werken huisartsen en wijkverpleegkundigen 

mee met het project Palliatieve Zorg. Via afspraken rond het stervensproces tussen 

wijkverpleegkundige en huisarts probeert het project onvolkomenheden vóór te zijn rond 

het sterfbed. Zo wordt onrust, delirant gedrag en pijn beter geregistreerd. Daarnaast is in 

2011 een project gestart ter verbetering van de palliatieve zorg in het laatste jaar vóór 

overlijden: het PaTz ( Palliatieve Thuiszorg). Via een gesystematiseerde methode met 

kleurencodes worden palliatieve patiënten op een lijst gezet en iedere zes weken 

besproken in een team van huisartsen, wijkverpleging en consultatief verpleegkundige en 

specialist ouderengeneeskunde. De bedoeling hiervan is te anticiperen op te verwachten 

problemen in deze fase van het leven. In 2021 (2020 20) zijn er 41 patiënten besproken.  

Met name wordt er stilgestaan bij het vastleggen van markeringsgesprekken rondom het 

sterven. Markeringsgesprekken zijn belangrijk bij familiegesprekken, het bespreken van 

gewenste plaats van sterven, mogelijkheden van palliatieve zorg en overdracht naar de 

huisartsenpost. 

In 2015 is een nieuwe ICT applicatie in gebruik genomen, waarin patiënten worden 

geregistreerd, die besproken worden op het Patz overleg. Hierin worden afspraken 

vastgelegd. Deze applicatie is ook toegankelijk voor andere zorgverleners, zodat deze kan 

dienen als communicatiemiddel voor de hulpverleners rond een palliatieve patiënt. 

Tevens heeft deze applicatie een vergaderfunctie, waardoor vergaderingen beter 

voorbereid kunnen worden, beter vastgelegd. Hoewel we niet blij zijn met weer een ander 

registratiesysteem, naast ons huisartseninformatiesysteem, begint de functionaliteit van 

het systeem zich langzaamaan te bewijzen. Een goede koppeling met het HIS zou 

natuurlijk het mooiste zijn. 
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3.2 F Relatie Erasmus Universiteit 

  

Als geaccrediteerde praktijk ontvangen we al 26 jaar coassistenten en de laatste 20 jaar 

huisartsen-in-opleiding. Daarnaast vullen we wekelijks enquêtes in en leveren we 

gegevens aan over patiënten om therapieën vanuit het Erasmus MC te helpen evalueren 

bij wetenschappelijk onderzoek. Ook geven we al 25 jaar gastcolleges aan de Medische 

faculteit. We hebben twee studentenflats in de wijk en hebben afspraken over 

internationale MBA studenten zodat zij als passant snel geholpen kunnen worden. 

Sinds oktober 2009 is dokter van Meer aan het Huisartsen Instituut van de Erasmus 

Universiteit verbonden als universitair docent. 

In deze functie geeft zij twee dagen per week onderwijs aan een groep AIOS (artsen in 

opleiding tot huisarts) en begeleidt hen bij hun ontwikkeling tot huisarts. Speerpunt in het 

werk op het Instituut naast de begeleiding, is het stroomlijnen van de onderwijslijn 

Ouderenzorg. 

Twee dagen in de week wordt zij sindsdien vervangen door een waarnemend huisarts. 

 

 

 
 
3.3 Fysiotherapie en manuele therapie  

 

Verrichtingen  

    2015     2016   2017     2018  2019  2020 2021 

E.L. Francke     3329     3669   3989     3434  2553  2549 2790 

R. Kanner    4033     3838        3391  3446  2900 3634 

C.A. Hofman                   1238  2366  2208 2661 

 

 

 

In 2021 mochten fysiotherapiepraktijken, ondanks dat het land meerdere keren in 

Lockdown ging, openblijven. Dit moest echter wel met de juiste maatregelen om 

verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. 

 

Op het moment van opening zijn de fysiotherapeuten gaan werken met een 

protocol welke gericht is op: 

    • Hygiëne, 

    • waar mogelijk wordt 1,5 meter afstand gehanteerd, 

    • maximaal 4 personen in de oefenzaal, inclusief de therapeut, 

    • vragenlijsten voordat cliënten naar de praktijk komen en 

    • persoonlijke beschermingsmiddelen.  

Op deze manier probeert Fysiotherapie de Esch zo veel mogelijk bij te dragen aan het 

voorkomen van verspreiding van het COVID-19 virus. 
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De diagnosevergoeding Revalidatie na Covid-19 is in 2021 verlengd door de 

zorgverzekeraars waardoor cliënten met een hulpvraag na Covid-19 op verwijzing van 

huisarts of specialist terecht kunnen voor fysiotherapie.  

De cliënten met klachten na aanleiding van het thuiswerken of thuis studeren zijn in 2021 

aan de orde. 

  

 

Fysiotherapie E.L. Francke 

Cursussen en nascholingen die gevolgd zijn door Fysio/manueeltherapeut E.L. Francke in 

2021: 

-Eerstelijns revalidatie na corona 

-Cursus ademhaling: Meer dan in-en-uit 

-Webinar ademhaling 

-Fysiotherapie na Covid-19 

-Sarcopenie: van diagnose naar behandeling 

-Spanningshoofdpijn 

  

  
Fysieke cursus Ademtraining werd gevolgd in Maassluis. Deze cursus is gericht om 

inzichten te vergroten in het ademhalingsmechanisme. Tijdens deze cursus werden de 

nieuwste inzichten en behandelingsmogelijkheden voorgedragen. Het 

ademhalingssysteem is van essentieel belang in o.a. revalidatie na COVID. 

  

Fysiotherapie C.A. Hofman 

Fysiotherapeute C.A. Hofman is 28 mei tot en met 31 december 2021 met 

zwangerschapsverlof geweest. Voor die tijd heeft M. Bosloper waargenomen. 

 

C.A. Hofman heeft in 2021 de volgende onlinecursussen gevolgd: 

-Lage rugklachten: bent u op de hoogte? 

-Bekkenproblematiek in de reguliere fysiotherapiepraktijk. 

-Adequaat handelen bij scoliose. 

-Inzicht in neuromusculaire aandoeningen: therapeutische mogelijkheden. 

-De ziekte van Parkinson: therapeutische behandeling. 

-De elleboog onder de loep. 

-Spanningshoofdpijn. 

-Een helder zicht op duizeligheidsklachten. 

-Fysiotherapie na COVID-19 

-Loopscholing als therapie: nadere bestudering van het fenomeen ‘automatisch 

overschakelen’. 

-Myokines, de boodschappers van de spieren. 

-Fysiotherapeutische behandeling van maag-darmziektes. 

-Medicatieovergebruikshoofdpijn. 
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-Kijk op fascia vanuit functioneel perspectief. 

-Een gezond beweegpatroon is meer dan sporten 

 

 

Fysiotherapie R. Kanner 

R. Kanner heeft in 2021 de volgende cursussen gevolgd: 

-Kinetic Control: Coordination Efficiency. 

-Sarcopenie: van diagnose naar behandeling 

-Optimaal motorisch leren: nieuwe vaardigheden laten beklijve 

-Fysiotherapie na COVID-19 

-Fysieke training van ouderen 

-Beter lopen door krachttraining- revalidatie van kwetsbare 

-Balanscontrole bij ouderen: meten en trainen 

-Online workshop KNGF richtlijn fysiotherapeutische dossiervorming 

 
 
 

 

 

 

3.4 Haptotherapie, complementaire therapie, coaching 

 

Er zijn geen veranderingen ten opzichte van 2020. 

 

 

 

 

 

 

3.5 Voeding en Leefstijl 

 

Er zijn geen veranderingen ten opzichte van 2020. 
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3.6 Logopedie 

In dit jaar werden er gemiddeld 10 cliënten per week behandeld. 

Er is dit jaar een wachtlijst geweest van ongeveer drie maanden. 

Hieronder volgt een schema van de stoornisverwijzingen van 2021: 

Stoornis                                                                               2016   2017 2018 2019  2020 2021 

Stoornis stem     15%       15% 20%   10%  10% 

Stoornis afwijkende  

mondgewoonten 

            

    15%             

     

     

 

  5% 

 

10% 

     

30%                            

                 

35%                 

Stoornis spraak/taal     65%      65% 60% 50% 35% 

Stoornis in de  

auditieve verwerking 

          

     5% 

       

 

 

15% 

      

10%        

         

10% 

     

20%      
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3.7 Samenwerkingsvormen 

 

Interne overlegvormen: 

De kern van ons gezondheidscentrum is het voortdurend in contact staan met elkaar, 

waardoor effectieve zorg geleverd kan worden. De dagelijkse contacten in de gangen en 

de koffiekamer zijn essentieel.  

Daarnaast hebben we een aantal gestructureerde overlegvormen. 

• Huisartsenoverleg: gestructureerd overleg met de praktijkondersteuners, de 

huisarts-in-opleiding en onderling overleg vindt regelmatig plaats. Dagelijks 

overleg met elkaar en met de assistentes is vanzelfsprekend. 

• Patz overleg: zes wekelijks overleg met verpleeghuisarts en verpleegkundige 

• Multi Disciplinair Overleg ouderen: zes wekelijks overleg met verpleeghuisarts 

en verpleegkundige 

 

Externe overlegvormen: 

• Overleg met Gemeente: Er is geen overleg geweest met de gemeente. 

• Relatie met huisartsenpost: De waarneming tijdens de avonden en nachten in 

het weekend en van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. De diensten worden 

vanuit de centrale huisartsenpost Sint Franciscus gedraaid. Hier zijn altijd 

doktersassistentes, huisartsen en taxichauffeurs aanwezig. 

De overdracht van de contacten tijdens de diensten vindt plaats door toezending 

via Lifeline (een elektronische postbusservice) naar het computersysteem van de 

desbetreffende huisartsen. Wij ondersteunen het LSP, omdat we denken, dat dit de 

veiligheid in patiëntenzorg zal verbeteren. Wij zijn minder bang voor privacy 

problemen, mede omdat we dit goed uitleggen aan de patiënt. In 2021 had 

huisarts Slockers 66%  aanmeldingen en huisarts van Meer 75%.   

• Overleg met de apotheek: Apothekersoverleg: het gezondheidscentrum werkt 

samen met de apotheek, gevestigd in het winkelcentrum.  

Er vinden regelmatig besprekingen plaats met de apotheker over ontwikkelingen 

en problemen. Daarnaast participeren huisartsen en apotheker in het 

farmacotherapieoverleg, door de HAGRO en verschillende apotheken. 

Samen met de apotheek is bij ongeveer 65 (vorig jaar 50) patiënten door middel 

van een gestandaardiseerd concept tussen huisarts en apotheker ingegaan op 

polyfarmacie. Elke patiënt is uitvoerig besproken en de zin van therapievormen en 

combinaties per individu zijn uitgebreid geëvalueerd en per patiënt indien nodig 

teruggekoppeld. De expertise van apotheek en huisarts, gekoppeld aan 

automatiseringssystemen van huisarts en apotheek, leverde veel informatie op. 

• Overleg in intervisiegroep: M.T. Slockers en M.M.P. van Meer zijn ieder actief 

in hun eigen intervisiegroep voor huisartsen. De leden van deze groep komen 1 x 

per 3 maanden bij elkaar 
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Hoofdstuk 4 Interne en externe deskundigheidsbevordering 

 
Door alle medewerkers van het gezondheidscentrum is actief geparticipeerd in 

verschillende nascholingsactiviteiten.  

Als team blijven we ons ontwikkelen en staan we open voor nieuwe inzichten. 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Activiteiten buiten het gezondheidscentrum 
 

 

5.1 Daklozenproject zie bijlage 

 

 

5.2 Huisartsenopleiding 

 

Huisarts Van Meer zit al jaren in de selectiecommissie voor artsen die zich aanmelden 

voor de huisartsenopleiding, de laatste jaren, sinds zij werkzaam is als docent en 

groepsbegeleider bij de opleiding tot huisartsen aan het Huisartseninstituut van het 

Erasmus MC, als vertegenwoordiger van het instituut. 

We merken dat de belangstelling voor de opleiding toeneemt, alsook de kwaliteit van de 

kandidaten. Jaarlijks kunnen in totaal 126 mensen starten op twee startdata: 1 maart en 1 

september. De aanmeldingen voor deze plaatsen zijn de afgelopen jaren ruim voldoende 

geweest, zodat we goed kunnen kiezen op kwaliteit.  

Het is verheugend, dat zoveel goedgekwalificeerde basisartsen ons weten te vinden, en 

opvallend, dat ook steeds meer mensen, die in een ander vakgebied gepromoveerd zijn, of 

al (een deel van) een andere specialistenopleiding gevolgd hebben, uiteindelijk toch voor 

het huisartsenvak kiezen. 

Dit is denk ik mede te danken aan de positieve aandacht, die door de intensieve 

samenwerking tussen de LHV en het ministerie leidt tot betere beeldvorming van ons 

vak. 
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Hoofdstuk 6 jaarverslag van Tandartsenpraktijk De Esch 

 
Er zijn geen veranderingen ten opzichte van 2020. 

 

 

Hoofdstuk 7 Financiën 

 
Het Gezondheidscentrum DWL-de Esch is een onafhankelijke, niet-gesubsidieerde 

stichting. 

De verschillende professionals hebben het pand in verschillende appartementen in 

eigendom.  

Wij zijn altijd onafhankelijk gebleven van subsidiegevers, waardoor we ook nooit 

pijnlijke aanpassingen hebben hoeven doen, als subsidie wegviel. Dat de service en zorg 

die wij bieden, op hoog niveau staat, wordt uitgedrukt in het feit dat wij al enkele jaren 

een pluspraktijk zijn. 

Dat betekent dat we nog steeds op eigen kracht, op eigen kosten en met eigen 

tijdsinvestering vormgeven aan de samenwerking. Wij zijn dankbaar geleid te worden 

door een enthousiast bestuur, op vrijwillige basis maar op hoog professioneel niveau. 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Tot slot 
 
 
Wij verzorgen een mooi product, in dit verband feitelijk een onmogelijk begrip, omdat 

wij tegen verdere commercialisering zijn. 

Wij willen ook dit jaar in het bijzonder ons bestuur bedanken. 

 

We bedanken verder iedereen die met ons het werken en samenwerken in 2021 mogelijk 

heeft gemaakt! 

Voor mensen zorgen is niet alleen een mooi vak maar geeft ook voldoening! 
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Bijlagen. 

 

 
Gastcolleges en spreekbeurten 2021 
-27 januari 2021: afdeling longartsen SFG; longaandoeningen bij dak- en thuislozen, 
Presentatie deels zoom (30 longartsen/in opleiding en co- assistenten). 
-18 februari; huisartsenopleiding Rotterdam; herkennen en omgaan met LVB; samen 
met 
Michiel Vermaak, zoom (12 huisartsen opleiders). 
-4 maart 2021: Nederlandse vereniging voor psychiatrie (NVvP); Hoezo geen psychiatrie, 
primair verslaving, zoom college; lessen van de straat, zoom (285 psychiaters en 
Verslavingsartsen). 
-9 maart 2021: EMC-thema onderwijs Volksgezondheid en gezondheidszorg: 
Toegankelijkheid van zorg, college online met daklozen (280 derdejaars studenten). 
-6 april 2021: Coassistenten symposium Leidse Co-Raad; epidemieën en de straatdokter 
Zoom presentatie (Leidse co- assistenten). 
-17 juni 2021; 
file:///D:/Marcel/Docs/community%20project%20SEH%20onverzekerden.pdf 
Hoka community project; Toegankelijkheid van acute zorg voor onverzekerde dak en 
thuislozen en de bijbehorende subsidieregeling; L.H. van Aerta,, L.E. Guerrinia., C.N.G. 
Lansera., J.A.R. Moonena, S. Oueddana, B. Qiana 
-8 juli 2021: Internationale zesde Summer School in het AMC  georganiseerd 
geneeskundestudenten van de vereniging IFMSA-UvA; 8 juli 2021 online spreker: 
International healthcare improvements and difficulties: Disaster management, 
healthcare systems and human rights; internationale zoom bijeenkomst 
-16 augustus 2021: coschap kwetsbare groepen  in samenleving ; twee groepen 5e jaars 
medisch studenten 
-28 september 2021; EMC minor public health streetwise met de straatdokter; Erasmus 
School of Health Policy& Management, met ervaringsdeskundige (60studenten). 
-13 oktober 2021: presentatie voor Stichting Rotterdamse ziekenhuizen SRZ 
-14 oktober 2021: internisten dagen Maastricht; samen met ervaringsdeskundigen; 
epid17 juni 2021 epidemieën op straat;100 internisten (deels in opleiding)  
-1 november 2021: EMC-college 1e jaars samen met daklozen/ervaringsdeskundigen; 
zorg aan de rand van de samenwerking (420 eerstejaars studenten). 
-2 november 2021: EMC-huisartsenopleiding; college herkennen omgaan met LVB, met 
Michiel Vermaak, presentatie (70 huisartsen in opleiding). 
-16 november 2021: promotie  
Mortality, Health Problems and Access to Care for Homeless People: Sterfte, ziekte en 
toegang tot zorg bij dak- en thuislozen: Proefschrift ter verkrijging van de graad van 
doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Marcel Slockers. 
Promotie terugzien: 
https://youtu.be/MnqrOIyxOig 
-16 november Symposium: Dakloos En Toegang Tot Zorg 

file:///D:/Marcel/Docs/community%20project%20SEH%20onverzekerden.pdf
https://youtu.be/MnqrOIyxOig
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Presentatie met  ervaringsdeskundigen: Dakloosheid en onverzekerd: feiten en 
verbeteringen 
Symposium Terugzien: 
https://www.youtube.com/watch?v=UCgS_giHTfQ 
(Inclusief de film nobody sleeps outside). 
 
 
In media en tijdschriften over straatdokter werk 
-9 juni 2021 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/09/bewijs-a4046532?t=1655672220 
ikje in NRC 
-23 augustus 
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/23/zelfs-geen-bed-meer-in-de-nachtopvang-
a3971039 
 
-25 augustus 2021 
https://food010.nl/2021/08/25/waarom-belanden-arbeidsmigranten-op-straat-in-
rotterdam-ze-zitten-liever-hier-in-de-problemen-dan-in-polen-rtv-rijnmond/ 
 
Radio 5: programma Sander de Kramer 6 november 2021 zorg  voor dak- en thuislozen; 
file:///D:/Marcel/Docs/HAP%20Rijnmond_HAPtiek_0119_Zorg-aan-
onverzekerden%20(1).pdf 
 
 
Artikel Haptiek; huisartsenposten Rotterdam: Zorg aan onverzekerden, hoe zit het met 
de financiën? Erna van der Linden, triagiste SFG en Marcel Slockers, huisarts 
-16 November 2021 artikel 
https://brechtjekeulen.nl/straatdokter-marcel-slockers/ 
We sluiten de kwetsbaarste mensen uit van zorg; Brechtje Keulen, Vrij Nederland,  
-22 november 21: artikel In Medisch Contact 
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/onverzekerdenkwestie-
lijkt-veel-op-toeslagenaffaire.htm 
 
 
-26 november 2021; NPO 1 tv 
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/meldpunt-voor-onverzekerde-daklozen-werkt-
onvoldoende-mensen-overlijden-onnodig-jaren-eerder/ 
Meldpunt voor onverzekerde daklozen werkt onvoldoende, mensen overlijden onnodig 
jaren eerder – EenVandaag 
 
-december 2021 
https://dejongespecialist.nl/wp-content/uploads/2021/12/2021-djs04-lr.pdf   
Dokter van de straat, artikel in de Jonge Specialist december 2021 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UCgS_giHTfQ
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/09/bewijs-a4046532?t=1655672220
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/23/zelfs-geen-bed-meer-in-de-nachtopvang-a3971039
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/23/zelfs-geen-bed-meer-in-de-nachtopvang-a3971039
https://food010.nl/2021/08/25/waarom-belanden-arbeidsmigranten-op-straat-in-rotterdam-ze-zitten-liever-hier-in-de-problemen-dan-in-polen-rtv-rijnmond/
https://food010.nl/2021/08/25/waarom-belanden-arbeidsmigranten-op-straat-in-rotterdam-ze-zitten-liever-hier-in-de-problemen-dan-in-polen-rtv-rijnmond/
file:///D:/Marcel/Docs/HAP%20Rijnmond_HAPtiek_0119_Zorg-aan-onverzekerden%20(1).pdf
file:///D:/Marcel/Docs/HAP%20Rijnmond_HAPtiek_0119_Zorg-aan-onverzekerden%20(1).pdf
https://brechtjekeulen.nl/straatdokter-marcel-slockers/
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/onverzekerdenkwestie-lijkt-veel-op-toeslagenaffaire.htm
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/onverzekerdenkwestie-lijkt-veel-op-toeslagenaffaire.htm
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/meldpunt-voor-onverzekerde-daklozen-werkt-onvoldoende-mensen-overlijden-onnodig-jaren-eerder/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/meldpunt-voor-onverzekerde-daklozen-werkt-onvoldoende-mensen-overlijden-onnodig-jaren-eerder/
https://dejongespecialist.nl/wp-content/uploads/2021/12/2021-djs04-lr.pdf
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https://www.cvd.nl/wp-content/uploads/2022/04/Jaarverslag-2021-voor-digitaal-met-
jaarrekening.pdf 
 

Artikelen 
-9 juni 2021 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/09/bewijs-a4046532?t=1655672220 
ikje in NRC 
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/slavernij-in-nederland.htm 
blog; Medisch Contact; 21 juni 2021;Slavernij in Nederland 
 
https://www.ntvg.nl/artikelen/zorg-voor-dak-en-thuislozen 
Zorg voor dak- en thuislozen, Klinische praktijk 
21 JULI 2021; Marcel T. Slockers, Malou van Hintum, Rob van Valderen-Antonissen; 
Nederlandse Tijdschrift Geneeskunde 2021;165: D5732 
 

 
 
 

 

5.1 Bijlage Daklozenproject  

 

CVD Havenzicht Nachtopvang, Herstel- en Verpleegafdeling en Beschermd Wonen 

CVD Havenzicht heeft naast een nachtopvangvoorziening (42 bedden) ook een herstel- 

en verpleegafdeling van 21 bedden en een beschermd wonen voorziening met 17 bedden. 

De kracht en het unieke van CVD Havenzicht blijkt vooral uit het samenbrengen en 

onderling uitruilen van diverse expertises. Passanten, patiënten en bewoners kunnen 

gebruik maken van voorzieningen die anders voorbehouden zouden zijn aan een van de 

drie onderdelen; nachtopvang, verpleegafdeling of wonen. Denk hierbij aan zaken als 

activiteitenbegeleiding, maatschappelijk werk, de straatdokter, de pedicure. 

Samenwerken en communicatie zijn hierbij de sleutelwoorden. Vooral CVD Havenzicht 

wonen en CVD Havenzicht herstel- en verpleegafdeling brengen medische zorg bij de 

mensen die, versterkt door overige (niet medische) problematieken, elders vaak niet de 

juiste zorg kunnen ontvangen. De aard en zwaarte van deze zorg kan variëren; van een 

ontregelde suikerziekte tot aan terminale zorg. 

 

Dit stukje is deels overgenomen uit het jaarverslag van CVD. 

https://www.cvd.nl/wp-content/uploads/2022/04/Jaarverslag-2021-voor-digitaal-met-

jaarrekening.pdf  

 

 

 
 

De Herstel- en verpleegafdeling heeft een capaciteit van 21 bedden. Het gemiddelde 

aantal ligdagen  in 2021 is nagenoeg toegenomen aan eerdere jaren. 

 
 

https://www.cvd.nl/wp-content/uploads/2022/04/Jaarverslag-2021-voor-digitaal-met-jaarrekening.pdf
https://www.cvd.nl/wp-content/uploads/2022/04/Jaarverslag-2021-voor-digitaal-met-jaarrekening.pdf
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/09/bewijs-a4046532?t=1655672220
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/slavernij-in-nederland.htm
https://www.ntvg.nl/artikelen/zorg-voor-dak-en-thuislozen
https://www.cvd.nl/wp-content/uploads/2022/04/Jaarverslag-2021-voor-digitaal-met-jaarrekening.pdf
https://www.cvd.nl/wp-content/uploads/2022/04/Jaarverslag-2021-voor-digitaal-met-jaarrekening.pdf
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Havenzicht Herstel-en 

verpleegafdeling 
  2016    2017    2018 2019 2020 2021 

Aantal opnames       58       68      72*   81   90    80 
Unieke personen       74       88      81**   78***   84    76 

Gemiddelde leeftijd       63       57      54   54   56    56 
Gemiddelde verblijfsduur in 

dagen 
    153       77      82 80****   74    89 

Aantal patiënten overleden       10         7        6     7   10    10 
Bezetting   101%     101%    100% 104% 105%   98% 

 

De financiering voor de Herstel- en verpleegafdeling is sinds de invoering van de WMO 

complexer geworden. Ook in 2021 was voor de beschikbare 21 bedden sprake van 

verschillende financieringsbronnen, te weten: subsidie (gemeente Rotterdam), 

Zorgverzekeringswet voor ELV, Wet langdurige zorg, overgangsrecht AWBZ, 

subsidieregeling onverzekerden en financiering voor illegalen met ernstige medische 

klachten. Elk met eigen voorwaarden, regels en eisen. 

 

 

Opnames per indicatie* 2021 

Zorgverzekeringswet / ELV   50 

WLZ  18 

GHOR/onverzekerden  11 

Onverzekerbare vreemdelingen   4 

Medische zorg asielzoekers    1 

* Het aantal opnames per indicatie ligt hoger dan het totaal aantal opnames, omdat de 

financiering gedurende een opname kan wijzigen (bijv. van onverzekerd naar ELV). 

 

Het zorgbeleid voor de hoog complexe patiënten van de Herstel- en Verpleegafdeling 

Havenzicht wordt in samenspraak met een specialist ouderengeneeskunde uitgevoerd. De 

samenwerking op cliëntniveau met de Lelie Zorggroep is gecontinueerd. Sinds 2018 

rapporteert de Herstel- en Verpleegafdeling digitaal in Myneva/EPD (elektronisch 

patiëntendossier) en er is een start gemaakt met een digitaal aftekensysteem voor de 

medicatie. 

 

 

 

Naast de nachtopvang, verpleging en wonen levert Havenzicht ook een aantal 

aanvullende diensten. Zo kunnen CVD-cliënten, onder begeleiding van Havenzicht, 

terecht bij de straattand-arts. Daarnaast is er een dag per week een pedicure in huis die 

zich ontfermt over de vaak verwaarloosde voeten van de bezoekers. 

 

Elke week komt op donderdagochtend een groep passanten (en eventueel patiënten of 

bewoners) in CVD Havenzicht bij elkaar om deel te nemen aan een themabijeenkomst 
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van de cursus Orde op Zaken/Expeditie Havenzicht. Thema’s die variëren van sociale 

vaardigheden tot vrijwilligerswerk, maar ook sport en bewegen (voetbal, yoga), 

gezondheid, inspiratie, motivatie, zelf je doelen stellen e.d. komen aan bod. In Expeditie 

Havenzicht wordt gewerkt aan diverse vaardigheden; daarbij wordt zoveel mogelijk 

uitgegaan van de wensen en behoeften van de passanten. De afdeling Training & 

Arbeidsparticipatie van het CVD heeft 6 themabijeenkomsten georganiseerd voor 

patiënten van de Herstel- en verpleegafdeling in het kader van activering.  

CVD Havenzicht staat vaak in de belangstelling. Er werden in 2018 rondleidingen, 

informatiebijeenkomsten en presentaties georganiseerd. Tevens heeft in oktober 2018 het 

International Street Medicine Symposium in Rotterdam plaatsgevonden. Havenzicht 

heeft daarbij een actieve rol gespeeld. Ook zijn er altijd veel initiatieven vanuit 

buurtbewoners en kerken uit de omgeving. Er wordt voor de cliënten van Havenzicht 

gekookt, er wordt eten gebracht en het hele jaar door zijn er initiatieven.  

 

 

 

Leeftijdscategorieën 

consulten straatdokter 

2020 2021 

Kind 0-18 5 (0%) 7 (1%) 

Volwassene 18-40 399 (35%) 330 (32%) 

Oudere 41-60 617 (54%) 469 (46%) 

Senioren 61+ 127 (11%) 219 (21%) 

 

 

 

 

Doorstroom-/uitstroom en uitval 

Beschermd Wonen voorzieningen 

2018 2019 2020 2021 

Uitgevallen/opname 

kliniek/verpleegafdeling/overleden 

14  9 15 14 

Horizontale doorstroom 24 24 24 24 

Positieve door- en uitstroom 10   9   8   7 

Totaal 48 42 47 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

 

Bijlage: Cijfers De Esch. 

 

Aantal inwoners:                                    Aantal huishoudens: 

   2021: 4.637                                              2021: 2.820 

   2019: 4.540                                              2019: 2.749 

 

 

Aantal woningen:                                  Aantal werkzame personen: 

   2021: 2.463                                              2021: 2.587 

   2019: 2.375                                              2019: 2.518 
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VeiligheidsIndex 2022 

 
 
 
 

           
 
                                   VeiligheidsIndex 2020   

http://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2022/rotterdam/kralingen-crooswijk/de-esch/                          

http://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2022/rotterdam/kralingen-crooswijk/de-esch/

