
 

 

Voorwoord 
 
Het jaar 2021 is voorbij gevlogen. Weer een bijzonder enerverend jaar, waarin we ontzettend veel hebben gedaan, 
meegemaakt en bereikt. Er zijn mooie, leuke, inspirerende maar ook moeilijke, verdrietige ontwikkelingen en 
gebeurtenissen geweest. 
 
Als Raad van Bestuur zien en voelen we hoe we in veel van die gebeurtenissen en ontwikkelingen schouder aan 
schouder staan. Bij de zorg aan en voor patiënten, bij de onderlinge samenwerking in de centra en in de wijken, bij het 
werken aan zorgvernieuwing, bij het opleiden van nieuwe medewerkers en bij het vaccineren. In omstandigheden die 
verre van makkelijk zijn: corona, veel vacatures door grote arbeidsmarkttekorten en hoge werkdruk. Gelukkig gaat er 
ook heel veel goed: er zijn tal van succesvolle vaccinatie campagnes in zeer korte tijd opgezet en uitgevoerd, we 
maken mooie stappen in de digitalisering van zorg, we leiden veel mensen in onze centra op, we hebben centra en 
medipunten verbouwd en hebben zorginhoudelijk mooie resultaten geboekt. We zijn “Samen met DOH nog steeds op 
Koers” in onze samenwerking en blijven ook investeren in de bredere regionale samenwerking. Ook en vooral hebben 
we veel tijd en aandacht besteed aan onze medewerkers, meer dan ooit hard nodig. Er is vanuit de leidinggevenden, 
HRM en de organisatiecoach veel geïnvesteerd in team- en individuele coaching en in de ontwikkeling van de 
kernwaarden “mensgericht, met elkaar en eigenaarschap”. 
 
Ook hebben we in 2021 wisselingen gehad in de organisatie: in het MT, de OR, de Cliëntenraad en in de RvB. Sinds 
1 juli heeft Monique Hartings het stokje overgenomen van Ed Berends. We hebben 1 oktober afscheid genomen van 
Ed Berends met een mooi symposium over vernieuwing. 
 
We zijn trots op wat we dit jaar hebben gedaan en bereikt en laten dat met veel plezier zien in dit Jaarbeeld over 
2021. Een jaar waarin mede door corona nabijheid, samenwerken en persoonlijke aandacht letterlijk en figuurlijk lang 
niet altijd vanzelfsprekend was. De vele verhalen in dit Jaarbeeld vertellen het belang en de kracht van nabijheid en 
omzien naar elkaar. We zijn dankbaar dat onze mensen bij SGE dit steeds weer in de praktijk blijven brengen. 
 
Pascale Voermans & Monique Hartings 
Raad van Bestuur 
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Meerjarenstrategie 
 
Onze missie, vastgelegd in de meerjarenstrategie 2019-2023 is duidelijk: SGE wil dé partner in zorg & gezondheid zijn 
voor Eindhovenaren. Om dit waar te maken moeten we de wijze van zorgverlening ingrijpend vernieuwen om zo meer 
mensen langer gezond te houden. Dit doen we vanuit onze kernwaarden: betrokkenheid bij mensen (mensgericht), 
samen werken (met elkaar) en  verantwoordelijkheid nemen (eigenaarschap). 

Onze meerjarenstrategie kent 5 strategische programma’s: 
1.Kracht  
2.Kwaliteit                                                                                                                                                  
3.Samen  
4.Gezond 
5.Vernieuwing 

1. Kracht 

Kracht gaat over alle SGE medewerkers en die in hun kracht zetten of houden. In dit programma bundelt SGE alle 

activiteiten die gaan over je op je plek voelen bij SGE o.a. ontwikkeling en scholing, medewerker tevredenheid 

onderzoek en hieruit volgende verbeterpunten, SGE als aantrekkelijke werkgever en medewerkers die ambassadeur 

voor SGE zijn. 

1.1 Leren & Ontwikkelen 
 
Er is sprake van een krappe tot zeer krappe arbeidsmarkt met o.a. een enorm tekort aan doktersassistenten. Ook met 
de toenemende digitalisering van zorg, waar DOH en SGE actief op inzetten, blijven voldoende doktersassistentes 
essentieel om de juiste zorg te leveren en betaalbaar te houden. Door op de juiste manier te triageren (hulpvragen te 
beoordelen), informeren en adviseren vormen ze een essentiële filter bovenaan de trechter om de zorgbehoefte zo 
goed mogelijk tegemoet te komen. Met andere woorden: door doktersassistenten voelen patiënten zich geholpen én 
wordt op het juiste moment de juiste zorg verleend. 

Om de instroom van kwalitatief goede doktersassistentes te bevorderen zijn we met onze partner DOH een 
constructieve samenwerking aangegaan met het SUMMA College. Weg met het vingerwijzen van opleiding naar 
werkgever en andersom met een mismatch in wensen en eisen. We gaan het samen anders doen, beter doen! Door 
de opleiding beter te laten aansluiten op het werk en de werkplek beter te laten aansluiten op de opleiding. We maken 
een efficiëntieslag door af te wegen wat op de praktijk en wat apart klassikaal onderwezen kan worden met een link 
naar de praktijk (doordat praktijkmedewerkers van DOH en SGE deze lessen met de docent van Summa geven). 

In het programma beginnen de studenten de eerste week in een opleidingslokaal op Strijp-Z met uitleg over 
verschillende zaken zoals werkhouding en leerdoelen, zodat ze beter toegerust zijn op de start van hun stage bij een 
huisartsenpraktijk. Mensen uit de praktijk geven om de week les, aansluitend op de lesstructuur van de opleiding. Ook 
komen doktersassistenten vertellen wat de doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden zijn met het oog op behoud van de 
studenten voor onze regio na het behalen van het diploma. 

Het aantal opleidingsplaatsen verwachten we te verhogen door enerzijds de praktijken werk uit handen te nemen door 
een gedeelte van de te onderwijzen stof centraal te organiseren en anderzijds studenten beter te laten aansluiten op 
de praktijken waardoor we behoud stimuleren.’ 
 

1.2 Versterking van teams en individu 

Vanuit een duidelijke visie op wat goed samenwerken is, willen we een open feedback cultuur realiseren door de inzet 
van een organisatiecoach. Het doel is een verbeterde samenwerking op de werkvloer, hogere kwaliteit van 



 

 

dienstverlening en meer ervaren werkgeluk bij de medewerkers. Daarmee zetten we, naast leren en opleiden, ook in 
op ontwikkeling van medewerkers gericht op duurzame inzetbaarheid. 

Hierbij wordt ook aandacht besteed aan vragen van medewerkers en leidinggevenden, als: ‘Hoe kan ik mij uitspreken 
in mijn team, ook als mijn ideeën niet overeenkomen met die van mijn collega’s?’, ‘Hoe kan ik op een goede manier 
feedback geven aan collega’s?’ en ‘Hoe kan ik feedback ontvangen ook als deze kritisch is?’. 

En behandelen we dilemma’s zoals: 

 Soft on the person, soft on the matter versus soft on the person, hard on the matter 

 Zelf doen versus het ontwikkelen van eigenaarschap 

 Probleemgestuurd werken versus waarden gestuurd werken 

 Onderdeel zijn van het team versus erboven kunnen hangen 

 Het sturen op inhoud (wat) versus het sturen op proces (hoe) 

Door de onderlinge samenwerking op deze manier te faciliteren, met een nadruk op eigenaarschap en rolvastheid 
(verdere professionalisering) verwachten we niet alleen een verbetering in leiderschap en besluitvorming (en 
afspraak=afspraak), maar ook in sfeer en communicatie. Belangrijkste kenmerk van deze integrale aanpak is, naast 
dat het voorbij gaat aan de inhoud van samenwerking, het proactieve karakter. Niet reactief nadat een conflict 
ontstaan is, maar een facilitator voor de snelheid van vertrouwen. Een helpende factor voor plezier en prestatie. 

Naast een hogere kwaliteit van dienstverlening leidt het tot meer ervaren werkgeluk bij de medewerkers. Door een 
betere samenwerking, goede afspraken die gevolgd worden en een open feedbackcultuur wordt de ervaren werkdruk 
verlaagd. De hernieuwde samenwerking leidt tot een positieve sfeer en draagt bij aan behoud van medewerkers. In 
tijden van stijgend ziekteverzuim in de zorgsector en specifiek ook in de huisartsenzorg, in combinatie met de hoge 
werkdruk en forse arbeidsmarkttekorten, willen wij als DOH en SGE volop inzetten op duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers. 

2. Kwaliteit  

Kwaliteit gaat over de zorg die we leveren. In dit programma bundelen we net als bij “Kracht” diverse al lopende 

activiteiten die gaan over kwaliteit van zorg en dienstverlening: realiseren dat bezoekers de zorg en ondersteuning 

van SGE minimaal waarderen met een 7,5, werken aan een “lerende organisatie” door meer te leren van elkaar en de 

kwaliteit van zorg in de hele keten verbeteren. 

2.1 Zorg met een plus; zorg bij de huisarts, doorverwijzing indien noodzakelijk 

Onderdeel van het Programma Kwaliteit is om met praktijkvariatie (variatie in verwijzen) aan de slag te gaan. In het 
project SGE PLUS zijn verschillen in verwijsgedrag tussen huisartsen naar specialistische zorg (ziekenhuis, GGZ) in 
kaart gebracht in een dashboard. In bijeenkomsten per centrum hebben huisartsen deze verschillen doorgenomen. 

SGE professionals wilden samen meer inzicht vergaren en waar mogelijk komen tot aanpassingen in het 
verwijsgedrag. Zijn er verschillen? Welke patiënten hoeven niet te worden verwezen naar de tweede lijn? Wat zijn 
indicaties om juist eerder te verwijzen? Wat maakt dat een huisarts meer of minder verwijst dan een collega huisarts 
voor een bepaalde klacht? En zijn er interventies vorm te geven (o.a. door betere toegang voor overleg met specialist) 
die onverklaarbare variatie tussen praktijken kan verminderen? 

Naast verwijzen was in de samenwerking tussen SGE en het Catherinaziekenhuis aandacht voor terugverwijzen; hoe 
kunnen we ondersteunen dat patiënten door het ziekenhuis worden overgedragen aan de huisarts (zie onder thema 
Samen: transmurale zorg). 

 



 

 

Doel van de aanpak was door het ondersteunen van zinnig verwijzen en terugverwijzen naar betere 
behandelresultaten tegen lagere kosten te komen waarbij professionals in de lead zijn (Quadruple Aim / VBHC).* 

Het dashboard en de bijeenkomsten gaven inzicht in de verwijscijfers op het niveau van de praktijk en individuele 
zorgverlener. Het uitgangspunt was actiegericht leren; wat zien we, hoe doen anderen het en wat zijn interventies op 
gebied van transmurale zorg die kunnen bijdragen? In 2021 is met het project een goede start gemaakt. Echter zijn de 
verwijscijfers van 2020 en 2021 sterk beïnvloed door de lockdowns vanwege COVID19. Daarnaast duurt het even 
voordat je aanpassingen in verwijsgedrag terug zult zien in de data rondom verwijzingen. Een vergelijkbaar traject in 
Oostelijk Zuid-Limburg PlusPraktijken dat meer dan 5 jaar loopt ziet effecten van bijvoorbeeld de inzet van een 
fysiotherapeut als POH beweegzorg in de praktijk op de verwijzingen naar de orthopeed.   

2.2 SGE Fysiotherapeuten auditproof 

In 2021 zijn de fysiotherapeuten getoetst door een externe organisatie (Zorg 1) op 7 onderdelen, zoals algemene & 
specifieke kwaliteitseisen en de uitvoering van verbeterplannen. 

Er is gekeken naar verschillende aspecten die belangrijk zijn voor de kwaliteit van de afdeling fysiotherapie. Daarbij 
kun je denken aan de uitvoering van verplichte scholing, het inwerkprogramma voor nieuwe fysiotherapeuten, 
beschikbaarheid van gegevens dat er volgens afspraak gewerkt wordt, de kwaliteit van patiëntendossiers en het 
jaarlijks onderhoud van apparatuur. 

Aspecten van kwaliteit en veiligheid, die niet altijd zichtbaar zijn voor patiënten, maar die wel de basis vormen voor de 
kwaliteit van de SGE fysiotherapeuten. 

Daarnaast zijn er specifieke kwaliteitseisen voor de behandeling van bepaalde aandoeningen, zoals slijtage van de 
heup of knie, nekklachten en rugklachten. Er wordt behandeld volgens de richtlijnen van de beroepsgroep 
fysiotherapie. 

Bij kwaliteit is het belangrijk om continu te verbeteren. Ook die toets hebben de fysiotherapeuten glansrijk doorstaan. 
Zij blijven in beweging. 

2.3 SGE Apotheek 

……En corona bleef ook in 2021! 

Sinds maart 2020 hebben we wereldwijd en in Nederland te maken met corona. Ook voor de SGE apotheken werd 
het borgen van continuïteit van de farmaceutische zorg een uitdaging. Gelukkig bleken we, juist door onze aanpak en 
onze procesgang (het scheiden van zorg en logistiek) en de systemen die wij hierbij inzetten, voldoende wendbaar te 
zijn. Onze teams hebben zich voldoende veerkrachtig getoond, iets om zeer trots op te zijn! 

Zo is vaak en veelvuldig door SGE apotheken geschakeld om snel op situaties te kunnen anticiperen. 

In 2020 was de 1e stap om in één dag tijd alle werkzaamheden vanuit SGE medipunten te verplaatsen naar SGE 
apotheken. Een stoere actie! Hierdoor speelden we voldoende medewerkers vrij om in te zetten in onze apotheken en 
ontstond de noodzakelijke reserve voor het geval we zelf ziek zouden worden. Door bovenstaande actie en de 
onderlinge bereidheid om elkaar te helpen, wisten we efficiënt te plannen en te organiseren, zodat we onze klanten 
ook in 2021, nog steeds goed konden bedienen. 

Ook de extra hulp vanuit andere disciplines hielp mee, dat gebeurde zowel in 2020 als wederom in 2021. Zo kwamen 
bijvoorbeeld fysiotherapeuten de apotheken helpen met bezorgen en distributie. 

Daarnaast zijn in 2021 meer afhaalautomaten geplaatst om zo de service richting onze klanten te verhogen. 

 



 

 

Vanwege corona bleek ook 2021 geen eenvoudig jaar, maar de onderlinge steun bleef bestaan. We zijn er voor de 
klant en voor elkaar!  

2.4 Certificeren: spannend of leerzaam? 

SGE Apotheken heeft in 2021 de externe audit uitgevoerd. De voorbereiding hiervoor is al in 2020 gestart door o.a. te 
oriënteren naar een, voor de apotheken, meest geschikt digitaal kwaliteitszorgsysteem. Na vergelijking van een aantal 
leveranciers is uiteindelijk gekozen voor het kwaliteitssysteem van Qlink. Daarnaast hebben we, wederom na een 
gedegen vergelijking, gekozen voor een voor SGE nieuwe instantie voor het uitvoeren van de externe audit: Dekra. 

Het kostte wel de nodige voorbereiding, maar nadat Qlink volledig gevuld en geïmplementeerd was, werd in maart 
2021 de externe audit gepland. De audit werd zorgvuldig uitgevoerd en het programma duurde maar liefst 4,5 dag. 
Het zijn altijd een beetje spannende, maar vooral zeer leerzame dagen. Er komen uit de feitenrapportage namelijk 
veel sterke punten naar voren waar we trots op zijn en tevens verbeterpunten. Voor de geconstateerde 
verbeterpunten stelden we diverse verbeterplannen op met als resultaat een nieuw certificaat! Iets wat alleen maar tot 
stand kan komen, doordat we gezamenlijk kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. 

Certificeren doe je niet omdat het moet, maar is een investering om je klanten kwaliteit te bieden!  

3. Samen 

Samen gaat over de samenwerking met elkaar, met patiënten en met andere samenwerkingspartners. In dit 
programma werken we aan het versterken van samenwerking, o.a. in DSP (samenwerkingsverband van DOH, SGE, 
PoZoB), met zorgverzekeraars, met ziekenhuizen, met Zorgbelang, in NHN (Nederlands Hart Netwerk), et cetera. De 
samenwerking in de wijk hoort hier eveneens bij. Ook de patiënt is een samenwerkingspartner. Hoe werken patiënt en 
professional meer samen aan zorg en gezondheid? 

3.1 Samen op Koers 

 
DOH en SGE werken al een aantal jaren actief samen. Vanuit de overtuiging dat verdere samenwerking noodzakelijk 
is om de ontwikkelingen in de regio en in de eerste lijn het hoofd te kunnen bieden:  

 Duurzame inzetbaarheid  

 Innoveren en introduceren van nieuwe, minder arbeidsintensieve zorgvormen  

 Multidisciplinaire wijkgerichte samenwerking  

 Versterken positie van huisartsenzorg en eerstelijnszorg in de regio  

Om de samenwerking inzake deze ambities te versterken is een samenwerkingsorganisatie gestart: Samen op Koers. 
Elke ambitie wordt opgepakt door een werkgroep DOH/SGE.   

Tegelijkertijd is er in 2021 onderzocht wat er nodig is in de toekomstige samenwerking tussen DOH en SGE om ook 
op de lange termijn het hoofd te kunnen bieden aan de ontwikkelingen in de regio. Er is geconstateerd dat de 
combinatie van de ambities, de gewenste positie in de regio, de ervaren bestuurlijke en organisatorische drempels en 
de wensen/criteria ten aanzien de organisatievorm maakt dat het samen vormen van één nieuwe organisatie de 
meest logische volgende stap is. De betrokkenen hebben vertrouwen uitgesproken in het uitwerken van een scenario 
waarin DOH en SGE samen ondergebracht worden in een nieuw te vormen organisatie. In 2021 is gestart met deze 
uitwerking.  

Deze tijdlijn geeft een overzicht, waarin we laten zien wat we doen en waar we mee bezig zijn.  

Samen Op Koers (www.samenopkoerswijzer.nl)  

http://www.samenopkoerswijzer.nl/


 

 

3.2 Regionale zorg samen organiseren 
 
In 2021 is er concreter vervolg gegeven aan de transmurale samenwerking tussen SGE en het Catharinaziekenhuis in 
Eindhoven (CZE). Het regiobeeld (analyse van zowel CZE, SGE als VGZ) is in 2021 afgerond en heeft een breed 
gezamenlijk beeld opgeleverd van de onderwerpen diabetes mellitus type 2 (DM2) en astma/COPD. Op basis van 
deze resultaten ontstond beter zicht op waar winst te behalen is in termen van kwaliteit van zorg, gezondheid en 
zorgkosten. SGE en CZE zagen meerdere aanknopingspunten voor juiste zorg op juiste plek initiatieven. 

Rondom beide chronische ziektebeelden zijn vervolgens actieve transmurale werkgroepen ingericht met specialisten, 
een kaderhuisarts en een praktijkondersteuner. Concrete activiteiten die in 2021 op het gebied van DM2 zijn 
uitgevoerd door de transmurale werkgroep DM2 zijn het organiseren van scholingen voor huisartsen, POH Somatiek 
en DM verpleegkundigen om het kennisniveau DM2 in de eerstelijn te waarborgen alsook het opzetten van een 
transmuraal multidisciplinair overleg tussen SGE en CZE. 

Voor COPD patiënten heeft dossieronderzoek plaatsgevonden waarbij is nagegaan of er patiënten die onder 
behandeling waren in de 2de lijn mogelijk terugverwezen zouden kunnen worden naar de 1ste lijn. Dit is een 
handmatige exercitie geweest. Om dit in de toekomst niet meer handmatig te hoeven doen en gerichter de juiste zorg 
op de juiste plaats te kunnen bieden (door inzicht in kenmerken van astma/COPD patiënten) is in 2021 een start 
gemaakt met het inrichten van een transmuraal dashboard astma/COPD. 

Daarnaast zijn beide zorgpaden 2 keer geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in een aantal verbeterinitiatieven/ 
procesafspraken per zorgpad. Samengevat hebben bovenstaande activiteiten een bijdrage geleverd aan beter 
afgestemde zorg voor DM2 en COPD patiënten in de regio. 

3.3 Ouderenzorg 

Ouderenzorg doen we samen! 

Een toenemend aantal ouderen. Ze wonen langer thuis wat zorgt voor een opstapelende complexiteit in klachten en 
een toenemende druk op de huisartsenpraktijk. SGE heeft zich ook in 2021 ingespannen om alle ouderen die dat 
nodig hebben de juiste zorg te kunnen leveren. Dat vraagt veel van de samenwerking in het netwerk. Twee 
belangrijke ontwikkelingen in dat licht zijn; het gebruik van de berichtenfunctie van keteninformatiesysteem VIP 
Samenwerken en regionale coördinatie van vervolgzorg. 

VIP voorziet ook in een veilig communicatieplatform. In 2021 zijn we gestart om VIP te gebruiken voor bijvoorbeeld 
korte communicatielijnen tussen casemanagers (POH ouderenzorg, casemanager dementie en wijkverpleegkundigen) 
en communicatie met de geriatrieafdeling bij opname en ontslag van een kwetsbare oudere (ZorgbrugZO!). De eerst 
ervaringen zijn zeer positief; het netwerk is op de hoogte en het scheelt veel tijd aan de telefoon. Een belangrijk 
vervolg is betrokkenheid van de oudere en zijn informele netwerk in het communicatiesysteem. Onder andere 
hierdoor kan de oudere met zijn informele netwerk meer regie krijgen op zijn eigen ziekteproces. (zie ook het artikel) 

Een ander bekend probleem is de beperkte capaciteit aan beschikbare wijkverpleging en verpleeghuisbedden. SGE 
heeft de kar getrokken voor het regionale project van Precies!* waarin oplossingen zijn gerealiseerd om zo snel 
mogelijk de juiste vervolgzorg op de juiste plek te regelen door meer regionaal af te stemmen. Huisartsen kunnen 
gebruik maken van de expertise van de transferafdelingen van de drie ziekenhuizen in de regio door te bellen met de 
huisartsenadvieslijn. (zie ook artikel). In 2022 wordt ernaar gestreefd dat de advieslijn ook kan bemiddelen in het 
regelen van de zorg als er spoed is en de huisarts die niet geregeld krijgt. 

 

 

https://preciesdejuistezorg.nl/actueel/2022/1/19/duidelijke-verantwoordelijkheden-betere-en-prettige-samenwerking
https://preciesdejuistezorg.nl/projecten/efficiente-transfers
https://preciesdejuistezorg.nl/actueel/2021/2/1/huisartsenadvieslijn-de-eerste-succesverhalen-zijn-bekend


 

 

3.4 Aansluiting in de wijk 

SGE zet zich in voor een duurzaam gezonde wijk. We willen bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van alle 
Eindhovenaren. Daarom werken we samen met andere partijen in de wijk. In 2021 hebben we geïnvesteerd in deze 
samenwerking door het verstevigen van verbinding met de zorg- en hulpverleners en initiatieven in wijken. 

Passende wijkaanpak 

Op lokaal niveau investeert SGE in een aanpak en samenwerking op maat. Aan de hand van wijkscans hebben SGE 
en DOH aandachtspunten en sterktes in wijken in kaart gebracht. Naar aanleiding daarvan ontwikkelen we passende 
speerpunten en acties per wijk. We werken hierin samen met relevante lokale partners zoals WijEindhoven, 
thuiszorgorganisaties, politie, scholen, woningbouwcoöperaties en de gemeente. 

In de ontwikkelde speerpunten staan de lopende initiatieven in wijken centraal. Gezondheidscentra sluiten zoveel 
mogelijk aan op relevante ontwikkelingen. Zo is SGE partner van het Eindhovense Preventieakkoord en zijn diverse 
centra aangesloten op buurtcontracten in de buurten waar zij zich bevinden. 

WIJeindhoven 

SGE en WIJeindhoven hebben de onderlinge samenwerking verbeterd, met als doel: elkaar aanvullen in de 
ondersteuning aan inwoners. Er zijn wederzijdse contactpersonen aangewezen die gezamenlijk 
samenwerkingsafspraken tussen het wijkteam en centrum hebben vastgelegd. Daarmee ligt er een mooie basis én 
zijn er nieuwe verbindingen ontstaan, die komende jaren verder worden verstevigd. 

GROZzerdam 

SGE heeft zich aangesloten bij GROZzerdam Vitaal in Brainport. Een beweging met als doel het bewerkstelligen van 
een kanteling van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag, door de samenwerking tussen burgers, 
bewonersinitiatieven, zorg- en hulpverleners in de wijk te intensiveren. SGE Orion en SGE De Akkers bevinden zich in 
GROZ-wijken. Zij werken bottom-up in co-creatie met wijkpartners aan een vitalere wijk met gezonde bewoners. 

4. Gezond 

 
Gezond gaat over een financieel en qua bedrijfsvoering gezonde organisatie. Binnen dit programma wordt er aan 
gewerkt om SGE in financiële zin gezond te houden. Hierbij wordt er efficiënt en flexibel met inzet van middelen 
omgegaan. Financieel gezond zijn is van belang voor de continuïteit van onze dienstverlening aan onze patiënten. 

SGE heeft naast 10 gezondheidscentra ook een tak die (preventief) werkt aan de gezondheid en een snel herstel van 
werknemers. SGE Werkt speelt in op specifieke klachten die belemmerend kunnen zijn tijdens het werk. Het gaat 
hierbij om psychische en fysieke klachten, zoals stress, overbelasting en spanningsklachten. 

 

4.1 Vernieuwde Gezondheidscentra SGE Prinsejagt en SGE De Ring International 

Dit jaar zijn twee van onze gezondheidscentra grondig vernieuwd. In het gezondheidscentrum Prinsejagt is het 
Medipunt vervangen door een 24-uurs afhaalautomaat voor medicijnen. De ruimte die daardoor vrij is gekomen is 
omgebouwd naar een ruimere oefenruimte voor de fysiotherapie. 

De Internationale patiënten zijn overgegaan van locatie Strijp S naar het Gezondheidscentrum SGE De Ring 
International (voorheen SGE De Parade). Ook dit centrum is fors verbouwd. En ook hier is een afhaalautomaat 
beschikbaar. Beide centra zien er weer verzorgd uit en we maken optimaal gebruik van onze vierkante meters. We 
krijgen dan ook positieve reacties vanuit onze medewerkers en patiënten. 

 



 

 

4.2 Nieuwe huurder Strijp-Z 

Alle vierkante meters op locatie Strijp-Z zijn inmiddels volledig in gebruik. Sinds enkele jaren zijn het Bedrijfsbureau 
van SGE, LHV, DOH, KOH en SBOH gevestigd op deze locatie. Nu zijn de laatste vrije ruimtes in gebruik genomen 
door Coverz Consultancy B.V. (arbodienstverlening). Al met al een mooie aanvulling in ons bedrijfsverzamelgebouw. 
De huurders zijn allen zorg gerelateerde partijen. Nu de pandemie op haar retour is kan aan het hybride (online – 
fysiek) werken verder vormgegeven worden en zal locatie Strijp-Z weer meer als ontmoetingsplek tussen de diverse 
huurders gaan functioneren. Dit komt de onderlinge samenwerking zeker ten goede. 

4.3 Goed jaar voor SGE Werkt / OCA 

2021 was een spannend jaar voor SGE Werkt / OCA Eindhoven. Er lag een duidelijke opdracht van de Raad van 
Bestuur om een duurzaam resultaat neer te zetten. Krachtig uitgangspunt was dat iedereen overtuigd was van de 
meerwaarde van de producten die aangeboden worden 

Waar in de achterliggende jaren de focus primair lag op de interne organisatie, is eind 2020 nadrukkelijker de focus 
extern gaan liggen. Dat heeft geresulteerd in een aantal goede en succesvolle samenwerkingen. Enkele sterke 
voorbeelden: Ten eerste een preventie project bij verschillende Ergon locaties in Eindhoven en het project Werk en 
Kanker in samenwerking met Libra arbeidsexpertise. 

Voor 2022 heeft de Raad van Bestuur van SGE de onderlinge synergie als speerpunt benoemd; het is cruciaal dat 
huisartsen van SGE het zorgaanbod van SGE Werkt en OCA meer gaan inzetten ten goede van de cliënt. 

Daardoor geeft 2022 een nieuwe uitdaging: de lijn van 2021 mag doorgezet worden en de chronische pijn revalidatie 
mag nog nadrukkelijker op de kaart gezet worden richting de interne verwijzers. Het management van SGE Werkt / 
OCA zal hierin samen met de Raad van Bestuur optreden om dit nog meer in de spotlight te zetten.Na een 
aanpassing in ons magazijn beleveren wij nu dagelijks zo’n 150 klanten. Elke dag verzenden wij al deze orders via 
een koeriersdienst. Hierdoor leren we nuttige lessen die helpen de interne (SGE) distributieprocessen verder te 
verbeteren. 

 
5. Vernieuwing 
 
Vernieuwing gaat over het anders, vernieuwend organiseren van ons zorgaanbod, zodat we met minder mensen 
dezelfde of meer zorgvragen kunnen opvangen. In dit programma werken we aan de ingrijpende vernieuwing van ons 
zorgaanbod, vanuit enerzijds de noodzaak om met minder professionals dezelfde of zelfs meer zorg te leveren en 
anderzijds onze missie om partner in zorg en gezondheid te zijn en de patiënt hierin meer co-piloot te maken. 
Hieronder vallen vier thema’s: 1. herontwerp van de chronische zorg, 2. herontwerp van het triageproces, 3. zelfzorg 
en 4. partner in gezondheid. We noemen het programma Vernieuwing inmiddels Omzorg en pakken dit samen met 
DOH op. 

 
5.1 Verdubbeling gebruik online diensten 
 
Patiënten nemen steeds meer online contact op met SGE. Patiënten kunnen via één geïntegreerd portaal 
(MijnGezondheid.net) een aantal gezondheidszaken regelen bij hun huisarts en hun apotheek in het 
gezondheidscentrum. 

Voor de patiënt meer gemak en voor het centrum minder telefoontjes. Bellen hoeft niet meer voor het maken van een 
afspraak, om de uitslag op te vragen na bloedprikken, voor het aanvragen van een herhaalrecept of het stellen van 
een vraag. Patiënten kunnen dat digitaal doen. Ook kan de patiënt een actueel medicatieoverzicht online vinden en 
een inneemwekker voor medicijnen instellen in de app. 

https://www.mijngezondheid.net/
https://www.sge.nl/zelf-aan-de-slag/medgemakinformatie


 

 

Samen met medewerkers van PharmaPartners, de ontwikkelaar van dit portaal, hebben we op de dagen van de 
coronavaccinaties informatie gegeven aan patiënten over de online diensten van SGE. 
In 2021 zagen we bijna een verdubbeling van het gebruik van deze online diensten door patiënten. En hebben 
gemiddeld 37% van de patiënten gebruik gemaakt van online inzage. Het landelijk gemiddelde is 12%. 

En niet onbelangrijk: cijfers van SGE laten zien dat er een verband is tussen het gebruik van online diensten per 
centrum en de verlaging van de telefoondruk aldaar (correlatie -0,8). 

Ook bij het gebruik van de eHealth modules binnen de zorgprogramma’s somatiek is een toename te zien. Eind 2021 
zat 33% van de CVRM-HR* patiënten in de eHealth module en het aantal geregistreerde thuismetingen van de 
bloeddruk nam in 2021 met 40% toe. 

Verder is het mogelijk om een huisarts of praktijkondersteuner van SGE via beeldbellen te consulteren. Ook de 
fysiotherapeut biedt online diensten: het is mogelijk om een herinnering van een afspraak te krijgen en oefeningen 
voor thuis te ontvangen. In de toekomst zullen mogelijk ook online afspraken gepland kunnen worden. 

 
5.2 Optimale begeleiding bij nieuw geneesmiddel 
 
Geneesmiddelen zijn per definitie zinnige zorg, mits ze goed worden gebruikt. Ruim 30% van de geneesmiddelen 
wordt niet goed, of helemaal niet gebruikt. 

Jaarlijks wordt aan ongeveer 11 miljoen mensen, 35 miljoen nieuwe geneesmiddelen uitgegeven. De apotheek voert 
hierbij een begeleidingsgesprek. Een volledig, begrijpelijk en eenduidig begeleidingsgesprek is voorwaardelijk voor 
goed gebruik van een geneesmiddel. Echter, in de praktijk wordt het begeleidingsgesprek voor patiënt en 
apothekersassistente niet altijd als positief ervaren en zijn hier veel vragen van patiënten over. 

In een project is het begeleidingsgesprek vernieuwd door de inzet van de applicatie KIJKgesprek en KIJKbericht. 
KIJKgesprek zorgt voor een gestructureerd en begrijpelijk begeleidingsgesprek voor elk geneesmiddel, onder andere 
door gebruik te maken van bewegende iconen. Door een combinatie van beeld en gesprek kan de belangrijke 
informatie beter overgebracht worden op de klant. Eenmaal thuis biedt het KIJKbericht extra begeleiding bij het goed 
gebruiken van het nieuwe medicijn. In berichten wordt de informatie uit het eerste uitgifte gesprek herhaald en 
aangevuld met aanvullende informatie over het gebruiken van het medicijn of ziekte. 

In een onderzoek (afstudeerstage Informatiemanagement, Tilburg University) is onderzocht wat het effect is van het 
gebruik van deze technologie. Patiënten die een begeleidingsgesprek met KIJKgesprek hebben gehad zijn duidelijk 
meer tevreden over het gesprek dan patiënten zonder (71% versus 54%). Ze volgen beter de adviezen op van de 
apotheek (86% versus 68%). Ook geven ze vaker aan een afname van klachten te ervaren (85% versus 68%). 

Ook apothekers en assistentes zien waarde in het gebruik van deze technologie. Ze ervaren dat het 
begeleidingsgesprek door gebruik van KIJKgesprek ervoor zorgt dat de patiënt beter begrijpt wat de assistente of 
apotheker uitlegt over het geneesmiddel. Ook voor patiënten met lagere gezondheidsvaardigheden heeft de uitleg-
animatie veel waarde. KIJKgesprek kost meer tijd, maar levert ook wat op voor de patiënt. 
 
6. Medezeggenschap en toezicht 

6.1 Ondernemingsraad SGE 

De OR van SGE kiest voor een participatief samenwerkingsmodel met de Raad van Bestuur. Dit vraagt van de Raad 
van Bestuur dat de OR vroegtijdig en breed wordt geïnformeerd. Het vraagt van de OR om focus aan te brengen en 
faciliterend te zijn aan het proces om de kennis en expertise van medewerkers maximaal in te zetten bij het 



 

 

ontwikkelen van plannen. De OR vormt vervolgens zelfstandig een mening op basis van de informatie van de Raad 
van Bestuur, de omgeving van SGE en uiteraard de achterban. De OR maakt zelf de keuze welke onderwerpen hij 
uitgebreid gaat aanpakken; dit zijn met name de voor het personeel belangrijke items evenals de items die van belang 
zijn voor de toekomst van de organisatie. 

Het jaar 2021 was voor de organisatie een bijzonder jaar als gevolg van de aanhoudende Covid-19 pandemie. Over 
dit onderwerp, de impact, gevolgen en noodzakelijke maatregelen heeft de OR veelvuldig overlegd met de Raad van 
Bestuur. In 2021 is een behoorlijk aantal vraagstukken behandeld en daar waar noodzakelijk voorzien van advies dan 
wel een instemming richting de Raad van Bestuur. 

Besproken vraagstukken: 

 Organisatie apotheken 

 Fusie DOH – SGE 

 Medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) 

 Lokaal Overleg Huisartsen (LOH) 

 Cao-onderhandelingen 

 Arbeidsmarktproblematiek 

 Toekomst van het bedrijfsonderdeel SGE Werkt BV 

 Beleid stage en opleidingsplaatsen 

 Verhuizing SGE International 

 Benoeming nieuw lid Raad van Bestuur 

 Waarneembudget Huisartsen 

Buiten de advies- dan wel instemmingsplichtige onderwerpen heeft de OR de dialoog gevoerd met de bestuurder. 
Onderwerpen als de zomerbezetting, aanvragen en toekennen van de coronabonus voor zorgmedewerkers, 
arbeidsproblematiek en de ontwikkelingen ten aanzien van de financiële positie van SGE zijn hiervan voorbeelden. In 
de overlegvergadering van december hebben leden van de Raad van Toezicht deelgenomen aan de vergadering. 

De organisatie van de apotheken evenals het voornemen van SGE om een fusie aan te gaan met DOH Zorggroep 
vroeg in 2021 de meeste aandacht van de OR. 

De OR is in 2021 gestart met 7 leden, gedurende het jaar heeft een OR-lid de organisatie verlaten. Eind 2021 heeft de 
OR algemene verkiezingen uitgeschreven voor alle zetels. In kiesgroep 1 (professionals) waren daadwerkelijk 
verkiezingen noodzakelijk. In afstemming met de Raad van Bestuur is in 2021 de faciliteitenregeling voor de leden van 
de OR, Onderdeelcommissie en Lokaal Overleg Huisartsen geactualiseerd. 

Als gevolg van Covid-19 heeft de OR in 2021 grotendeels digitaal vergaderd. 

6.2 Cliëntenraad 

De cliëntenraad heeft de ambitie om de belangen van cliënten op een goede manier te behartigen. Mede door het 
opheffen van de klankbordgroepen in 2020 waren er binnen de cliëntenraad van SGE een aantal vacatures. Een 
sollicitatiecommissie werd benoemd en deze ging met een 30-tal personen in gesprek. Uiteindelijk zijn daar 7 nieuwe 
leden uit gekomen en hebben we nu van bijna ieder gezondheidscentrum een lid in de cliëntenraad. Eind mei zijn de 7 
nieuwe leden geïnstalleerd. 

In 2021 is het huishoudelijke reglement aangepast. Na de zomer zijn er een nieuwe voorzitter en secretaris benoemd. 
De cliëntenraad heeft 8 keer vergaderd. Bij de helft van de vergaderingen is de bestuurder aanwezig. Er heeft een 
vergadering plaatsgevonden waarbij een afgevaardigde van de Raad van Toezicht aanwezig was. In 2021 hebben 3 
leden om persoonlijke redenen afscheid genomen van de cliëntenraad. Ook corona heeft invloed gehad op de 
werkwijze van de cliëntenraad. Een aantal overleggen vond in digitale vorm plaats. De cliëntenraad schrijft 
nieuwsbrieven die op de website van SGE worden geplaatst. Enkele leden van de cliëntenraad hebben een eerste 
contact hebben gelegd met de clustermanagers van SGE, de rest volgt in 2022. 



 

 

Om de taken binnen de cliëntenraad te verdelen is er in november een financiële commissie ingesteld bestaande uit 
leden van de cliëntenraad met financiële kennis. De cliëntenraad denkt na over hoe ze meer cliënten kan betrekken 
bij de cliëntenraad. Een werkgroep digitaal cliëntenpanel buigt zich over dit vraagstuk. 

In 2021 heeft de cliëntenraad positief advies uitgebracht over de benoeming van een nieuwe bestuurder. De 
cliëntenraad heeft een adviesaanvraag ten aanzien van de begroting 2022 ontvangen. De cliëntenraad adviseert 
daarover in 2022. 

Onderwerpen die verder besproken zijn: afscheid Ed Berends als bestuurder, zomerbezetting 2021, kaderbrief (als 
start van een nieuwe planning- en controlcyclus), griepvaccinatie, arbeidsmarktproblematiek, financiële positie van de 
apotheek, samenwerking met DOH en de begroting. 

6.3 Raad van Toezicht 

Voor de medewerkers van SGE is ook 2021 een bewogen jaar. De Covid-pandemie zette zich in 2021 onverminderd 
voort en lijkt pas in 2022 in een rustiger vaarwater te komen. Dit heeft een enorm uithoudingsvermogen gevraagd van 
de medewerkers van SGE en die hebben dit vermogen getoond. Arbeidskrapte en een relatief hoog ziekteverzuim 
maakte de uitdagingen nog groter. Ontzettend knap hoe SGE de eerstelijnszorg heeft geborgd voor de inwoners van 
Eindhoven, heeft volgehouden en ondertussen heeft doorgewerkt aan een intensivering van de transitie richting de 
toekomst in samenwerking met DOH. Hierin wordt o.a. geanticipeerd op de nieuwe bekostiging van de eerstelijnszorg. 
Na een bestuurswissel, waarin Monique Hartings toe trad tot de Raad van Bestuur (RvB), is met enorm veel 
enthousiasme en volharding gewerkt aan de intensivering van de samenwerking in de regio en in het bijzonder de 
samenwerking met DOH. De RvB, zorgprofessionals en alle andere medewerkers van SGE hebben dit samen voor 
elkaar gekregen, saamhorig en koersvast. De RvT heeft dit met bewondering en trots waar mogen nemen. De RvT 
ondersteunt de intensivering van de samenwerking in de regio, alleen kun je veel maar samen bereik je meer. SGE is 
in 2021 dus onder moeilijke omstandigheden kwalitatief goede zorg blijven leveren en heeft mooie nieuwe zaken 
ontplooid. Er ligt ook nog een ambitieuze en uitdagende opdracht voor ons. De RvT wenst RvB en medewerkers om 
dit te realiseren alle kracht en wijsheid toe, in goede gezondheid. 

Namens RvT, 

Jeroen van Duren 
Voorzitter RvT 

SGE in cijfers 

Patiënten (aantallen) 

Ingeschreven patiënten: 74571 
Diabetes Mellitus: 2739 
COPD: 413 
VVR: 3191 
HVZ: 3021 
Astma: 1371 
Kwetsbare Ouderen: 953 
GGZ: 3784 

Aantal medewerkers 

Huisartsen (huisartsen, VS, (coördinerend) assistentes, POH): 168 
Fysiotherapie: 31 
Apotheken (apothekers, assistenten en AOM): 71 
Tandartspraktijk: 5 



 

 

Bedragen 

Omzet: 25.845.000 
Bedrijfskosten: 25.444.000 
Resultaat: 401.000 
SGE Werkt, Omzet: 380.000 

Patiënt tevredenheid 

Fysiotherapie: 9,0 
Psychologie: 8,9 
 
DSP training: 
 
Mindfulness: 
Training: 8,5 (NPS 44) 
Trainer: 8,8 (NPS 57) 
 
Mentaal fit: 
Training: 8,3 (NPS 38) 
Trainer: 8,9 (NPS 62) 
 
COMET: 
Training: 8,1 (NPS 38) 
Trainer: 8,5 (NPS 50) 

Medewerkers 

Aantal FTE: 229 
Gem. aantal medewerkers: 335 
Man/vrouw verdeling  
Man: 12% 
Vrouw: 87% 
Ziekteverzuim: 7,78% 

DSP Training 

(aantallen trainingen en deelnemers) 

Mentaal Fit: 116 
Mindfulness: 398 
Overige GGZ-groepen: 94 
Inloopgroepen positieve gezondheid: 58 
Zoutworkshop: 12 
Gezond voor hart en vaten: 15 

Vernieuwing / digitaal werken  

Patiëntendossier vrijgegeven: 56% 
Online inzage: 37% 
Aantal beeldbelconsulten: 624 
Zorgprogramma CVRM 33% van patiënten met hoog risico is opgenomen in eHealth module (digitaal begeleiding) 
Zorgprogramma CVRM 22% van patiënten met hoog risico meet thuis de bloeddruk, en 20% van patiënten met zeer 
hoog risico. 



 

 

Twitter 

Volgers: 427 (Stijging 0,5%) 
Tweets: 73 (Stijging 30%) 
Totaal weergaven: 30.271 (daling 27%) 
Gemiddeld per dag: 83 
Gemiddeld per maand: 2523 

LinkedIn 

Tot 31-01-2020 
 
Volgers: 1.294 (Stijging 17%) 
Mei spontane weergaven: 10.469 
Oktober spontane weergaven: 6.312 

Facebook 

Tot 31-12-2020 

Volgers: 713 (Stijging 10%) 
Juli organisch bereik: 1.452 
Augustus organisch bereik: 1.818 

 
Nawoord en vooruitblik 2022  
 
2022 is eerst en vooral het jaar waarin SGE 40 jaar bestaat. In 1982 werd SGE opgericht vanuit de verzelfstandiging 
van de Philips Medische Dienst. Sinds die tijd is SGE met multidisciplinaire gezondheidscentra partner in zorg en 
gezondheid voor Eindhovenaren. Er is in die 40 jaar veel veranderd in Eindhoven, in de zorg en bij SGE. Onveranderd 
is gebleven dat alle professionals van SGE dag in dag uit klaar staan voor de wijkbewoners. Om te werken aan 
gezondheid, aan samenwerking in de wijken en aan het bieden van goede zorg dichtbij vanuit multidisciplinaire teams. 
We zijn trots op deze mooie mijlpaal en zullen dat in 2022 met alle medewerkers vieren. Op een manier die past en 
kan, gelet op alle ontwikkelingen in Nederland en de wereld. 

Ook in 2022 blijft er veel veranderen. We zetten volgende stappen rondom zorgvernieuwing en digitalisering van zorg. 
“Digitaal dichtbij” en “Omzorgen” noemen we dat. We werken hierbij volgens de principes van positieve gezondheid*. 
We hopen en verwachten dat er in 2022 weer meer ruimte komt voor werken aan (positieve) gezondheid, zorg en 
vernieuwing, met minder dynamiek door corona. Hopelijk wennen we meer en meer aan dit virus en leren we er goed 
mee leven. 

2022 staat ook in het teken van volgende stappen in regionale samenwerking. Samen met DOH willen we ons 
verantwoordelijk maken voor een organisatie die toegankelijk is voor de patiënt, aantrekkelijk voor de professional en 
krachtig in de regio. Na 40 jaar SGE gaan we samen met DOH verder. Een mooie en spannende ontwikkeling voor 
alle betrokkenen, die ons gaat helpen in het beter realiseren van onze inhoudelijke ambities rondom zorgvernieuwing, 
duurzame inzetbaarheid van professionals en wijkgerichte samenwerking. In 2022 treffen we hiervoor alle 
voorbereidingen. Daarnaast blijven we samen met de andere regionale huisartsenorganisaties in gesprek over 
vervolgstappen richting een brede eerstelijnsorganisatie in de regio. 

Alles wat we als SGE doen, zijn en bereiken, zowel in de afgelopen 40 jaar als in de komende jaren, kunnen we 
alleen voor elkaar krijgen door de inzet en betrokkenheid van alle mensen die bij SGE werken. De Raad van Bestuur 
maakt graag van de gelegenheid gebruik op deze plek haar dank uit te spreken aan alle medewerkers van SGE. 
Zonder jullie geen SGE, jullie maken het verschil. 


