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Coronazorg
2020 in beeld
Coronazorg
2020 in beeld 1.  ’s Avonds en ’s nachts visite doen bij een 

covid-19 verdachte patiënt betekende 

omkleden op straat.

2.   Ook de rode spreekkamers moesten 

voorzien worden van materialen.  

3.  Om bewegingen te voorkomen stonden 

bepaalde materialen op de gang klaar  

op een statafel.

4.   Triage overdag en daarmee 24/7 

bezetting van de huisartsenpost. 

5.   In de ‘kelder’ was de omkleed- 

en pauzeerruimte voor de rode 

huisartsenpost.

6.   Collega’s van OCE Nijmegen hielpen  

de visitekoffers bijvullen. 
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Coronazorg
2020 in beeld
Coronazorg
2020 in beeld

1.  Om rode en groene patiënten van elkaar 

te scheiden werd een nieuwe ingang 

gemaakt.

2.  Beschermende kleding moest na gebruik 

goed worden ingezameld.

3.  Verrijdbare scheiding tussen rode en 

groene spreekkamers maakte op- en 

afschalen gemakkelijker.

4.  Beeldbellen gebeurde i.v.m. privacy in 

een aparte ruimte.

5.  CWZ maakte een ruimte vrij zodat er 

een tweede huisartsenpost gecreëerd 

kon worden.

6.  Eenmaal op de rode huisartsenpost 

mochten huisartsen tijdens de dienst 

niet naar het groene gedeelte.

6

1

5 4 3

2

CIHN

CIHNSvdK SvdK CIHN

SvdK

CORONAZORG
IN BEELD



5 Jaarbeeld CIHN 2020

Spoedzorg
Feiten en cijfers LOCATIE NIjmEgEN

337.815
INWONerS

LOCATIE BOxmEEr

106.330
INWONerS 250

geveStIgd  
HuISartSeN

300
WaarNemeNd 

HuISartSeN

23
JuNIOr 

trIagISteN/aSS.

3 teamleIderS

1 medISCH advISeur

1 maNager
76

trIagISteN/
aSSISteNteN

444.145
INWONerS

AANTAL  
TELEfONISCHE 

CONTACTEN 

113.435

SErvICE LEvELS 

gemiddeld 63% beantwoorden we binnen 2 min.

gemiddeld 90% binnen 10 min.  

•	 gemiddeld 96% van de spoedlijn (u1)  
beantwoorden we binnen 30 seconden

•	 aantal klachten 44
•	 aantal calamiteiten 8
•	 aantal signaleringen kindermishandeling 183
•	 aantal signaleringen geweld volwassenen 269

vErrICHTINgEN 2018 2019 2020

telefonische 
consulten

53.610 52.797 61.932

consulten op  
de HAP

61.823 59.431 48.034

visites 10.996 9.446 9.733

SPOEDZORG
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Spoedzorg
Feiten en cijfers 2020
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Corona gerelateerde 
telefonische 
consulten

Corona 
gerelateerde 
consulten

Corona 
gerelateerde  
visites

Corona gerelateerd

Niet corona gerelateerd

5.354 4.159 1.308

30.570 21.529 4.445

SPOEDZORG
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Patiënten zijn van  
ons sámen Interview

Chantal Hensens 

Half maart besloot het regionale crisisteam 

huisartsenzorg in verband met de pandemie over 

te gaan op scheiding van patiëntenstromen. De 

huisartsenpost locatie Nijmegen ging 24/7 open 

voor patiënten met ernstige luchtwegklachten 

en patiënten met (andere) spoedklachten 

in combinatie met luchtwegklachten. Deze 

patiënten werden gezien in ‘rode’ spreekkamers. 

Na 17.00 u werden ook – gescheiden van elkaar 

– patiënten met spoedklachten geholpen in 

‘groene’ spreekkamers). Locatie Boxmeer bleef 

regulier geopend maar alleen voor patiënten 

zonder luchtwegklachten; een ‘groene’ locatie. 

Bijna dagelijkse aangepaste werkinstructies en 

nieuwsflitsen hielden de triagisten, chauffeurs 

en huisartsen op de hoogte van ontwikkelingen.

Huisarts Chantal Hensens herinnert zich de eerste 

golf op de huisartsenpost als heftig en bijzon-

der. ”er was veel onzekerheid, we wisten met 

z’n allen toen nog zo weinig. alles was anders: 

ineens deden huisartsen ook overdag dienst op 

de post. Ik werkte veel ‘s nachts en dan samen 

met veel waarnemend huisartsen die ik nog niet 

kende. Ook anders waren de ‘rode’ diensten; vol 

in beschermende kleding je patiënten zien. dat 

had overigens ook wel bijna iets eenzaams. Je 

ging de rode deur door, hees je in je bescher-

mende kleding en bleef met een paar man in dat 

gedeelte tot het einde van je dienst.”

visite rijden kreeg ook een andere dimensie. 

Huisartsen moesten veelal buiten op straat hun 

beschermende kleding aantrekken, geholpen 

door de chauffeurs, maar gingen vervolgens 

alleen naar binnen voor ieders (corona)veiligheid. 

Chantal: “Het werk met de chauffeur voelde nog 

meer dan voorheen als teamwerk. maar minder 

prettig was dat je je beroep op dat moment, en 

dat geldt overigens ook tijdens de consulten, niet 

kon uitoefenen zoals je wilde. geen hand op 

iemands schouder, je gezicht achter een masker: 

het staat ver af van je beroep.”

Corona bracht ook positieve dingen vertelt 

Chantal. “achter de schermen is er goed en hard 

nagedacht door de CIHN; over hoe te werken, 

ieders welzijn, de nieuwsflitsen. Ik voelde me 

als huisarts gezien en ondersteund”. digitali-

sering kreeg vleugels. “eenzijdig beeldbellen is 

ongeveer binnen 1,5 week opgezet, bizar eigen-

lijk. respect voor de triagisten die zich dit zo snel 

eigen hebben gemaakt”. 

de samenwerking met de verpleeg- en verzor-

gingshuizen, thuiszorg en de ziekenhuizen kreeg 

een boost. “Ik dacht ook anders na; moet ik deze 

patiënt echt wel insturen naar het overbelaste 

ziekenhuis of kan het toch anders? Patiënten 

waren veel meer van ons sámen, we deden het 

sámen en keken veel meer met vertrouwen naar 

elkaar. Ik hoop dat we dat vasthouden.”

“er was veel onzekerheid, we wisten 
met z’n allen toen nog zo weinig”

PRF

SPOEDZORG
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Chronische zorg | netwerkzorg
Feiten en cijfers 2020

diabetes Hart- vaatziekten astma COPd Ouderen- 
zorg

•	 12.369 patiënten

•	 168 huisartsen

•	 77 praktijken

HvZ (hart-
vaatziekten)

vvr (verhoogd 
vasculair risico)

•	 926 patiënten

•	 70 huisartsen

•	 28 praktijken

•	 2.616 patiënten

•	 163 huisartsen

•	 75 praktijken

•	 38  ouderen- 
netwerken

•	 53 praktijken met 
ouderenzorgmodule

•	 8.749 patiënten 

•	 168 huisartsen

•	 77 praktijken 

•	 7.233 patiënten

•	 109 huisartsen

•	 44 praktijken

287.073
PatIëNteN

31.893
PatIëNteN  

CHrONISCHe ZOrg

77
PraktIJkeN 168

HuISartSeN

110
POH’S 

SOmatIek

5 kaderHuISartSeN

4  COördINatOreN  
ZOrgPrOgramma’S

1 maNager

KETENPArTNErS
met WIe WerkeN We SameN  

O.b.v. eeN OvereeNkOmSt

leefstijlcoaches, podotherapeuten, 
laboratoria, diëtisten, 
optometristen, regionale 
ziekenhuizen, specialisten, 
laboratoria.

CHRONISCHE ZORG |
NETWERKZORG
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Ketenzorg ontketend:  
digitaal naar goed resultaat Interview

Anne van Beek

In 2020 stond het samenstellen van het 

conceptzorgprogramma centraal. Plús het in 

kaart brengen van de benodigde competenties 

en ICT ondersteuning. Anne: “Het was een 

uitdagend project voor mijn voorgangster en 

toenmalig projectleider mayke van der Hoff. Zij 

zorgde ervoor dat het conceptzorgprogramma 

in dat bijzondere jaar toch vorm kreeg. Ze deed 

dat samen met o.a. een brede multidisciplinaire 

groep van professionals uit zorg en welzijn, 

vertegenwoordigers van patiënten en zorg-

verzekeraars CZ en vgZ.”

Het project zat volop in de ontwikkelingsfase 

toen de coronacrisis begon. er waren al vragen- 

lijsten uitgezet naar zorgverleners om de onder- 

delen van het zorgprogramma te kunnen vast-

stellen. anne: “toen corona een feit werd, waren 

de resultaten inmiddels verwerkt. de geplande 

live bijeenkomsten om de resultaten te be-

spreken en écht tot het conceptzorgprogram-

ma te komen, konden door corona alleen niet 

doorgaan. mayke kreeg er een uitdaging bij: hoe 

zorg je online voor goede, interactieve bespre-

kingen? Waarbij mensen écht met elkaar in dis-

cussie gaan en betrokken blijven?” Het werden 

sessies met – toen nog niet veel gebruikte – break 

out rooms, stellingen en discussiemomenten.” 

Het bleek een goede manier. Ook de geplande 

(live) patiënten-focusgroepen moesten over een 

andere boeg; dat werden individuele interviews 

met de patiënten. 

Ondanks én dankzij de aanpassingen stonden 

het conceptzorgprogramma, de scholingen en 

de ICt ondersteuning in het najaar klaar voor de 

volgende fase. “toen CZ en vgZ een ‘go’ gaven 

voor een pilot in ‘21, kon de werving van pilot-

praktijken beginnen. Ondanks de coronadrukte 

waren enkele praktijken gelijk enthousiast.”

Inmiddels (2021) testen drie praktijken het con-

ceptzorgprogramma. anne: “en behoren we tot 

de koplopers op het gebied van integrale chro-

nische zorg. mooi toch?”

“Hoe zorg je online voor 
goede, interactieve bespre- 
kingen waarbij mensen écht 

met elkaar in discussie gaan?”

RGF

CHRONISCHE ZORG |
NETWERKZORG
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Praktijkondersteuning GGZ
Feiten en cijfers 2020

31
POH’S-ggZ

IN tOtaal

1
maNager 5

POH’S-ggZ 
Jeugd

4
CaSe maNagerS  

vOOr CeNtrum  
FamIlIaIr geWeld

50% van de patiënten is geholpen met de POH-Jeugd begeleiding. 
de overige 50% is door de POH-Jeugd doorverwezen: 
– Ongeveer 1/4 naar gb-ggZ of S-ggZ
– Ongeveer 1/8 naar reguliere of specialistische begeleiding
– Ongeveer 1/8 volgde een ander traject

•	 2.390 e-health  
programma’s gestart

•	 44 trajecten/normpraktijk
•	 acceptatiegraad: 73% 
•	 omgaan met coronastress: 

107x ingezet

31
PrAKTIjKEN
met POH-ggZ

4
SOCIALE WIjKTEAmS

IN de gemeeNteN  
berg eN dal eN NIJmegeN

vErrICHTINgEN 2020

Consult POH-ggZ korter dan 5 min. 1.875

Consult POH-ggZ vanaf 5 tot 20 min. 2.670

Consult POH ggZ 20 min. of langer 24.751

visite POH-ggZ korter dan 20 min. 29

visite POH-ggZ 20 min. of langer 600

No show 2.120

No traject (afsluiting zonder verrichting) 199

E-HEALTH

328 
PatIëNteN verWeZeN 

Naar POH-Jeugd

POH-ggZ jEugD

0

10

20

30

40

50

60

13-17 jaar9-12 jaar5-8 jaar< 5 jaar

%

PRAKTIJKONDER- 
STEUNING GGZ
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Praktijkondersteuning ggZ
In coronatijd Interview

Sjoerd Keizers 

Sjoerd Keizers werkt als praktijkondersteuner ggZ 

voor medisch Centrum Sint Anna. Hij herinnert 

zich 13 maart 2020 als zijn laatste ‘normale’ 

werkdag. De coronaperiode was – zeker in het 

begin – enorm zoeken voor hem. Zoeken naar 

een goede en ook bij hem passende manier om 

zijn patiënten te begeleiden. 

en die vond hij. “In de eerste maanden werkte ik 

vooral vanuit huis, telefonisch en beeldbellend. 

Ik was nóg laagdrempeliger voor mijn patiënten, 

zette vaker e-health en online vragenlijsten in en  

wisselde informatie uit via beveiligde mail.“ Sjoerd 

merkte echter dat er een groep buiten de boot 

viel; de kwetsbaren die weinig op hebben met 

moderne technologie, de eenzamen. daarvoor 

begon hij zijn ‘walk & talk spreekuren’: op 

veilige afstand wandelend ging hij in gesprek met  

patiënten. “Heel waardevol om te doen. Zo 

bezocht ik – in stappen – samen met een vrouw 

de plek waar haar man onwel was geworden. de 

plek die ze was gaan mijden en waar ze vervol-

gens zelf weer naar toe durfde.’’

Sjoerd vond, gezien de omstandigheden, een 

goede mix tussen face-to-face contact en op-af-

stand contact. dat laatste maakte wel dat contact 

over de hele linie een wat ander karakter kreeg: 

meer praktisch en ondersteunend. “meer dan 

voorheen wees ik mensen erop dat ze mij konden 

bellen en e-mailen. bijzonder is dat er nu patiën-

ten zijn die een traject hebben doorlopen terwijl 

we elkaar nog nooit gezien hebben!”

Patiënten hadden zeker in de eerste periode 

van de coronacrisis veel begrip. Omgaan met 

corona en -beperkingen waren ook regelmatig 

onderwerp van gesprek. Sjoerd: “later, toen er 

ook versoepelingen waren, kwam er wat meer 

onbegrip over het op afstand contact hebben in 

niet-noodzakelijk situaties. en ik kreeg te maken 

met mensen die anders dachten over corona. 

dat vroeg van mij en hen om elkaar toch met 

evenveel respect te blijven behandelen.” 

voor Sjoerd zijn beeldbellen en thuiswerken door 

corona verworden tot goede en welkome aan-

vullingen op zijn werk. “en persoonlijk gezien 

sterkte corona mij in het belang van goed bij 

jezelf stilstaan en nagaan waar je je goed bij voelt.”  

“meer dan voorheen wees ik 
mensen erop dat ze mij konden 

bellen en e-mailen”

RGF

PRAKTIJKONDER- 
STEUNING GGZ
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Coöperatie Integrale  
Huisartsenzorg Nijmegen 

OndernemingsraadCliëntenraadBestuursledenRaad van 
commissarissen

Algemeen  
directeur 

250
HuISArTSLEDEN

20.6 mln.
OmZET

32
mEDEWErKErS

ONderSteuNeN de aNW-SPOedZOrg, 
CHrONISCHe ZOrg | NetWerkZOrg eN 

PraktIJkONderSteuNINg ggZ

WareN aaNgeSlOteN bIJ de CIHN

CIHN
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Iedereen heeft knap werk  
geleverd in coronatijd Interview

Karin van der Sanden  
en marieke Klaassen 

Na het besluit eind 2019 om met AfAS te gaan 

werken, volgde in 2020 de implementatie. 

Startend met de modules voor Hrm-, salaris- 

en financiële gegevens. Een hele klus voor de 

afdelingen P&O en financiële administratie. Want 

er komt veel (!) bij kijken: eerst het hele raamwerk 

met verschillende modules en portals voor P&O 

en fA erin opbouwen en vervolgens alles vullen 

met de juiste gegevens. van het loongebouw, 

alle functies en diverse workflows tot in- en 

verkoopfacturen en alles wat nodig is voor de 

salarisverwerking (SA). P&O adviseur marieke 

Klaassen en administrateur Karin van der Sanden 

werkten intensief samen bij de implementatie.

marieke: “We zaten volop in de implementatie 

toen de coronacrisis uitbrak. Het was schakelen 

naar ineens veel online afstemming; zowel met 

interne collega’s als met de aFaS consultant. 

Sommige zaken konden niet allemaal online en 

daarvoor was wel een fysieke afspraak nodig. 

met name het op afstand werken en niet even 

snel met elkaar live kunnen schakelen maakte het 

op momenten wel lastiger.” “en”, vult karin aan, 

“we moesten wennen aan het thuiswerken. Plus: 

ook even met elkaar meekijken is makkelijker als 

je bij elkaar bent. later, toen we meer met teams 

gingen werken, werd het wel beter maar als je bij 

elkaar bent, roep je toch makkelijker van “Hoe 

doe jij dit?” en kun je weer verder.” 

Ook de livegang moest anders dan normaal. 

marieke: “bij P&O hebben we bijvoorbeeld in-

structiefilmpjes en nieuwsbrieven gemaakt voor 

de collega’s. Op zich goede alternatieven maar ze 

zorgden soms ook juist voor onduidelijkheid of 

verwarring. dan geef je liever persoonlijk uitleg.” 

maar voor zowel P&O als Fa/Sa staat de basis en 

zelfs meer. en wordt er alweer gewerkt aan ver-

beteringen of soms herstelwerk. Het erg rappe 

implementatietempo geeft wel leerstof voor de 

toekomst.

karen: “maar ondanks corona en alle beperkin-

gen is er super knap werk geleverd waar we trots 

op mogen zijn!” “en afas heeft ook bijgedragen 

aan wennen aan digitaliseren, iets wat in coro-

natijd al gaandeweg versterkt werd. dat is ook 

mooi”, zegt marieke tot besluit. 

“We zaten volop in de 
implementatie toen de  
coronacrisis uitbrak”

RGF

CIHN
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van drie naar één
Samen sterk in de eerste lijn Interview

Yvo goffin 

In het roerige jaar 2020 werkten de besturen van 

CIHN, Stielo en LHv-Huisartsenkring Nijmegen 

e.o. samen toe naar een fusie. meer slagkracht, 

herkenbaarheid en aanspreekbaarheid van de 

huisartsenzorg in de regio waren het doel. En 

bestuurlijke drukte verlagen. Het resultaat? Het 

besluit tot oprichting van de vereniging NEO 

Huisartsenzorg. 

Yvo goffin is voorzitter van het bestuur van NeO 

Huisartsenzorg. Hij was ook lid van de stuurgroep 

die de fusie voorbereidde. “Ik ben blij dat we 

deze stap gezet hebben. In de taken en thema’s 

van onze drie huisartsenorganisaties zat overlap. 

Samen kunnen we krachtiger en efficiënter zijn 

voor de regionale huisartsenzorg. voor iedereen, 

huisartsen, zorg- en welzijnspartners en andere 

stakeholders wordt het duidelijker; ze kunnen 

vanaf nu terecht bij één punt: NeO Huisartsen-

zorg.” de belangenvereniging en de uitvoerings-

organisatie worden nu gezamenlijk aangestuurd 

en dat is ook goed voor de patiënten. “die dat 

overigens alleen indirect merken”, aldus Yvo. 

In het huidige jaar (‘21) wordt de inrichting van 

NeO Huisartsenzorg zoveel mogelijk ingevuld 

zodat er een goede organisatiestructuur en basis 

ontstaat. daarvoor is er gelukkig meer rust dan 

in het coronajaar 2020. Yvo: “tijdens de corona- 

crisis ontwikkelden we NeO Huisartsenzorg vooral 

in naam en statuut. daar kwam veel papier- en 

dossierwerk bij kijken. Het was taai werk, maar 

dat kon uiteindelijk wel prima digitaal en online 

doorgaan tijdens de crisis. Het vergde veel flexibi-

liteit van alle betrokken partijen, zelfs in meerdere 

gevallen vanaf ons vakantieadres.”

Naast flexibiliteit heeft corona ons ook geleerd 

hoe we prima met elkaar in grotere en kleinere 

groepen kunnen overleggen en communiceren, 

vertelt Yvo. “er zijn herhaaldelijk laagdrempelig 

externe deskundigen en betrokkenen ingevlo-

gen in een meeting die anders lastig te charteren 

waren geweest. In het verleden zijn er nog wel 

eens commissievergaderingen en alv’s geannu-

leerd wegens weer-code ‘rood’. dat zal nu niet 

snel meer gebeuren. We kunnen nu veel sneller 

schakelen en iedereen snel bereiken.” 

“Samen kunnen we krachtiger en 
efficiënter zijn voor de regionale 

huisartsenzorg”
RGF

CIHN



15 Jaarbeeld CIHN 2020

Coöperatie Integrale  
Huisartsenzorg Nijmegen 

TPF

Realisatie

vormgeving bureau ketel

tekstredactie marieke van der ree | CIHN

Fotografie Sjoerd van der knokke (svdk) 

 marcel Poeschmann (mP) 

 rob gieling Fotografie (rgF)

 theo Peeters Fotografie (tPF)

 Patricia rehe Fotografie (PrF)

Contact

Weg door Jonkerbos 108

6532 SZ Nijmegen

 

telefoon (024) 352 35 81

kantoor@cihn.nl

CIHN Jaarbeeld 2020

dit jaarbeeld is een uitgave van de voormalige 

Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen 

e.o. | CIHN, sinds 1-1-2021 NeO Huisartsen-

zorg. Huisartsenposten Nijmegen en boxmeer, 

OCe Nijmegen en OCe Praktijkondersteuning 

zijn onderdeel van voormalig CIHN, het huidige 

NeO Huisartsenzorg.

www.cihn.nl   |   www.hapnijmegenboxmeer.nl   |   www.ocenijmegen.nl

Colofon
Jaarbeeld 2020

CIHN

http://www.cihn.nl
http://www.hapnijmegenboxmeer.nl
http://www.ocenijmegen.nl
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