
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

Jaarplan 2018 
 
 
 

Bouwen aan duurzame verbindingen 
 

 

 
 



Concept Jaarplan Medisch Centrum Dorp 2018 2  
 

INHOUDSOPGAVE 

 
Hoofdstuk 1 Inleiding ......................................................................................................... 3 
Hoofdstuk 2  SWOT-analyse ................................................................................................ 5 
Hoofdstuk 3  Speerpunten 2018 ......................................................................................... 6 
3.1 Patiëntenperspectief ..................................................................................................... 6 

3.1.2     Jeugdzorg .................................................................................................................... 7 
3.1.3     Chronische zorg........................................................................................................... 8 
3.1.4     GGZ.............................................................................................................................. 8 
3.1.5     Project overgewicht/obesitas ..................................................................................... 8 
3.1.7 Patiënttevredenheid ................................................................................................... 9 
3.1.8 Patiëntenportaal “Mijn MCD” ..................................................................................... 9 

3.2. Interne processen ......................................................................................................... 9 
3.2.1.  Samenwerking in GGZ intern .................................................................................. 9 

3.3.  Leren en ontwikkelen .................................................................................................. 10 
3.3.1. Kernteam MCD ............................................................................................................ 10 
Drachten. ............................................................................................................................... 10 

3.4. Financieel perspectief ...................................................................................................... 10 
Hoofdstuk 4  Begroting (nog aanpassen) ............................................................................ 12 
4.1 Toelichting op de begroting (nog aanpassen) ...................................................................... 13 
Bijlage 1 Kerngegevens EMC   Algemene gegevens .................................................................... 14 
Juridische structuur ........................................................................................................................... 14 

Samenstelling EMC, bestuur en commissies ......................................................................... 15 
 

 
  



Concept Jaarplan Medisch Centrum Dorp 2018 3  
 

HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

Het EMC Dorp is een eerstelijns multidisciplinair samenwerkingsverband van medische en 
paramedische professionals, gehuisvest aan de Prins Bernhardweg 69 te Houten.  
Het centrum is in oktober 2018 geopend. De drie huisartsenpraktijken (Ebbing/Peucker, Deijns/De 
Goede en van den Assem) hebben zich verenigd in de Coöperatie EMC Houten Noord West en zijn 
de hoofdhuurder van het medisch centrum op de begane grond van het Zorggebouw Houten aan de 
Prins Bernhardweg. De Coöperatie is een samenwerking aangegaan met de volgende disciplines: 

 MC Apotheek Houten 

 Fysiotherapiepraktijk J. Koole 

 Psychologenpraktijk Medisch Centrum Dorp 

 Rivas Expertisecentrum Voeding en Leefstijl 

 Indigo 

 Saltro   

 Rivas wijkverpleging 
 
Op de 1e, 2ee en 3ee verdieping van Het Zorggebouw zijn zelfstandige zorgprofessionals gehuisvest, 
zij maken geen onderdeel uit van het MCD. 
 
Op 22 april 2015 hebben de praktijkhouders en/of vertegenwoordigers van de deelnemende  
praktijken deelgenomen aan de heidag van het MCD in De Roskam te Houten. Deze dag is 
voorbereid in nauwe samenwerking tussen Pauline van Tielrooy (Raedelijn) en Ruud Beukers,  
locatiemanager MCD. Op deze heidag zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde 
geweest:  

 De deelnemers hebben de volgende waarden benoemd: multidisciplinair zorgregisseur, een 
zichtbaar team, organisatie ICT, beleving en meer ondernemend. 

 Het 5 lenzenmodel voor samenwerking (Edwin Kaats en Wilfrid Opheij) is besproken, daarbij 
wordt gefocust op de volgende aspecten van samenwerking: ambitie, processen, belangen, 
relatie en organisatie. 

 Tijdens deze bespreking is vooral stilgestaan bij de huidige samenwerking, de successen en de 
aspecten die de aandacht vragen binnen deze samenwerking. Een dialoog over het kwetsbare 
evenwicht tussen de focus op de eigen bedrijfsvoering en de centrum brede focus. 

 Vervolgens is nagedacht over onze Value Proposition.  
Wat zijn onze belangrijkste cliënten en hun behoeften?  

 Wat is de toegevoegde waarde van het MCD? En waar zit het onderscheidend vermogen c/q 
concurrentieel voordeel t.o.v. andere partijen? 

 
In een tweetal beleidsoverleggen zijn de uitkomsten van de bespreking over de  
Value Proposition verder besproken en is het MCD tot de volgende prioriteitstelling gekomen: 
 
De belangrijkste klanten van het MCD zijn: 
1. Kwetsbare mensen 
2. Ouderen  
3. Chronische aandoeningen  
4. Patiënten met risicofactoren 
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De belangrijkste behoeften van deze cliënten zijn: 
1. Gehoord worden 
2. Kwaliteit van zorg 
3. Snelle beschikbaarheid van zorg 
4. Informatie en geruststelling 

 

 
 
De toegevoegde waarde van het MCD is: 
1. Delen van informatie tussen disciplines is mogelijk 
2. Efficiënte behandeling patiënten 
3. Groot kenniscentrum 
4. Goede bereikbaarheid 
 
Onderscheidend vermogen t.o.v. andere centra 
1. Facilitair, ruim gebouw en spreekkamer, parkeerfaciliteit 
2. Openheid en betrokkenheid 
3. Groter zorgaanbod door Zorggebouw 
4. Eenheid uitstralen 
 
In- en externe ontwikkelingen. 
Tijdens de beleidsdag van Zorg in Houten (bestuur, deelnemersraad en managementteam) op 5 
september 2017 zijn de inhoudelijke  en financiële kaders voor 2018 besproken. Daarbij is 
nadrukkelijk gesproken over de thema’s Ouderenzorg, Jeugdzorg, GGZ en Organisatie en 
Infrastructuur. Deze thema’s zijn in deze bijeenkomst in grote lijnen uitgewerkt. Zorg in Houten zal 
deze thema’s’ verder uitwerken in het jaarplan 2018. 
Verder zijn deze thema’s door de commissies van het centrum (zie bijlage) vertaald naar gerichte 
doelen in het centrum, zie hoofdstuk 3. 
Daarnaast hebben de verschillende commissie van het centrum eigen doelen bepaald op het gebied 
van Zorg en Kwaliteit, PR en organisatie.  
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HOOFDSTUK 2  SWOT-ANALYSE   

Om meer inzicht te krijgen op de sterkten en zwakten van het centrum in relatie tot de omgeving is 
door deelnemers in juni 2015 opnieuw een SWOT analyse uitgevoerd, de uitkomsten zijn daarbij 
vergeleken met een eerdere SWOT analyse in 2012.  
(Legenda: Strenghts en Opportunity’s: ↑ = verbetert  
                  Weaknesses en Threats ↓ = afgenomen) 
  
Dit levert de volgende uitkomsten op, zo nodig met toelichting. 
 
Strenghts:       T.o.v. 2012     
Multidisciplinair aanbod klant    ↑ 
Kwalitatief betere zorg (kunnen) leveren  ↑↑ (1)   
Positionering MCD     ↑ (2)  
Familiecultuur (2015) 
Zorg dichtbij en snel beschikbaar (2015) 
 
(1) De zorg die geleverd wordt is kwalitatief verbeterd door de behaalde NHG-praktijkaccreditatie in 2013 en integrale invoering van het 

“Plan 2014-2015 Basis GGZ d.d. december 2015”. Gelijktijdig is de bekendheid met interne expertise verbeterd, dat maakt gerichte inzet 
mogelijk. 
(2) Vooral met het oog op de farmacie en ouderenzorg. 
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Weaknesses:        T.o.v. 2012  
   
Onderlinge samenwerking      ↓ 
Belemmering door ICT systemen     → (3) 

Bestaande cultuur       ↓ (4) 
Werkdruk (2015)       (5) 
Resources (2015)        (6) 
 
(3) de hostingomgeving en performance is door de komst van Danthas beduidend verbeterd, VIP is een  

      verbeterd t.o.v. KIS. 
(4) bestaande cultuur is informeler en opener geworden 
(5) werkdruk is hoog en blijft toenemen zo wordt breed ervaren. 
(6) het ontbreekt teveel aan menskracht en middelen om ambities waar te maken 

 

Opportunities:        T.o.v. 2012 
Gezamenlijke presentaties en projectmatige aanpak/presentaties  
Invulling preventieve zorg (nulde lijn)     → (7) 
PR over samenwerkingsverbanden (o.a. Zorgprogramma’s)   → (8) 

Sterke(re) positie op de zorgmarkt 
Commerciële activiteiten ontwikkelen (2015)  
 
(7 en 8) worden beide te weinig  benut     
 
Threats         T.o.v. 2012 
Hoge werkdruk (+ afnemende werkplezier)    ↑↑  
Eisen vanuit de zorgverzekeraars     ↑ 
Vergoedingssystematiek zorgverzekeraars (2015)   (9)   
Bezuinigingen         (10) 
 
(9) verandert voortdurend en is vaak leidend voor de vraag van de patiënt en het aanbod vanuit het 

    centrum. 
(10) gaat ten koste van de in te zetten financiële middelen. 
 

HOOFDSTUK 3  SPEERPUNTEN 2018  

3.1 Patiëntenperspectief 
 
3.1.1. Ouderenzorg  
Vanaf 2014 zijn de huisartsen van MCD gestart met het in kaart brengen van de kwetsbare ouderen 
in de huisartsenpraktijk. Clara van den Dool (kaderarts ouderenzorg) heeft hiervoor een praktijkplan 
geschreven in het kader van haar opleiding tot kaderhuisarts Ouderenzorg en zo de implementatie 
ervan ondersteund in Medisch Centrum Dorp. Medisch Centrum Dorp is ook vertegenwoordigd in 
het afstemmingsoverleg huisartsen over het project Duursaam door Erna de Goede, huisarts en 
Clara van der Dool, kaderhuisarts ouderengeneeskunde. 
In totaal zijn er bij op 1 juli 2017 in Medisch Centrum Dorp 728 patiënten 75+. Daarvan zijn er op  
1 juli door middel van casefinding bij 170 patiënten  in totaal 151  kwetsbaar bevonden, dit is 21 % 
van de totale populatie 75+.  Er zijn per 1 juli 2017 zijn er in totaal 128 zorgplannen opgesteld.  
 
In het MCD vindt maandelijks (afwisselend op donderdag en vrijdag) een MDO plaats daarbij zijn 
aanwezig zijn de huisarts, de praktijkondersteuner, de specialist ouderengeneeskunde van  
Zorgspectrum (en soms Warande Loerickerstee) en op uitnodiging de thuiszorg (Rivas, Bij U thuis van 
Zorgspectrum), Welzijn voor elkaar en het Sociaal Team. 
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De planning en uitnodiging van betrokken disciplines wordt verzorgd door Hennie Herbers, zij is 
praktijkondersteuner en tevens verantwoordelijk voor coördinatie van de uitvoering van de 
ouderenzorg binnen de huisartsenpraktijken. Tijdens dit MDO worden 4 patiënten kort besproken. 
In dit MDO worden vooral de zorgplannen besproken en vastgesteld en vervolg actiepunten 
afgesproken. Uiteindelijk behoort elk zorgplan 1x per jaar te worden besproken. 
 
Speerpunten voor 2018 zijn: 

 De ouderenzorg wordt op dit moment vooral uitgevoerd door de huisartsenpraktijk in het MCD.  
Nader onderzoek naar de situaties waarin de aanwezigheid van de disciplines fysiotherapie, 
diëtetiek en psychologie bij het MDO gewenst is en hoe kan dit worden gefaciliteerd. 
In dat kader worden afspraken gemaakt op welke wijze er structurele uitwisseling kan 
plaatsvinden over de 75+ lijst van kwetsbare ouderen met de fysiotherapie en diëtetiek. 

 Momenteel doen de huisartsenpraktijken van MCD in het kader van  het project  DuurSaam mee 
aan de pilot met  de zorgverlenersapp van VIP/Calculus. Zorgverleners kunnen op deze wijze 
veilig korte berichten uitwisselen over de patiënten die in zorg zijn. Tot eind 2017 maken de 
huisartsen, praktijkondersteuners en de (externe) zorgverleners zoals Zorgspectrum, Rivas, Vitras 
hier gebruik van. 
Het MCD wil in 2018 ook de interne MCD disciplines gebruik laten maken van de deze app. 

 Onderzoek naar de gewenste GGZ zorg voor de kwetsbare ouderen, bv door het inschakelen van 
de POH-GGZ of gespecialiseerde 2e lijns GGZ zorg. 

 Actieve deelname  (door fysiotherapie, apotheker en diëtist) en uitwerking op centrumniveau aan 
het project TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel), dit wordt geïnitieerd wordt vanuit Zorg in Houten.  

 Periodieke planning en uitvoering van de polyfarmaciebesprekingen voor de kwetsbare ouderen. 
 

 
 
 
 

3.1.2. Jeugdzorg 
Gerichte aandacht voor de jeugdzorg is belangrijk mede omdat de wachtlijsten binnen de jeugdzorg 
lang zijn. In nauwe samenwerking met de Gemeente Houten neem het MCD vanaf september 2017 
deel aan een pilot POH-GGZ jeugd. Desi Penninckhof werkt als POH-GGZ op vrijdag in het MCD. 
De huisartsen kunnen zo het basisaanbod voor de zorg voor de jeugd uitbreiden. Het doel is om de 
Houtense jeugd tot 18 jaar in een vertrouwde omgeving te begeleiden en kortdurend te behandelen 
op het gebied van GGZ-problematiek en indien nodig naar de best passende hulp te verwijzen. De 
Gemeente Houten wil aan de hand van deze pilot verder onderzoeken hoe en in welke mate 
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vroegtijdig signalering en aanpak in de huisartsenpraktijk alsmede afstemming met de bestaande 
partijen ondersteunend kan werken aan een goed en effectief jeugdbeleid in Houten. 
Het MCD wil de laagcomplexe zorg bieden in het centrum. Op dit moment is echter de keten 
jeugdzorg (POH-GGZ jeugd, orthopedagoog/jeudpsycholoog en 2e lijn) niet volledig ingevuld.  
 
Speerpunten voor 2018 zijn: 

 Voor alle betrokkenen rond de jeugdzorg in het centrum is de sociale kaart voor de jeugdzorg 
bekend waardoor de best passende zorg (matched care) geboden kan worden.  

 Onderzoek naar de mogelijkheid om de binnen het centrum de keten volledig in te richten d.m.v. 
een orthopedagoog of jeugdpsycholoog. 
 

3.1.3. Chronische zorg 
Toepassing COPD ketenzorg 
De houtense huisartsen verenigt in de Stichting Houtense huisartsen hebben voor 2018 de 
ketenmodule COPD bij Zilveren Kruis gecontracteerd. De toepassing en samenwerking binnen deze 
module zal in 2018 in het centrum worden uitgewerkt tussen huisartsen, praktijkondersteuner, 
diëtiste en zo nodig fysiotherapie. 
 
Deelname diabetes Challenge 
Bewegen is een vast onderdeel van zorg in het diabetes zorgprogramma en de leefstijlmodule.  
In 2017 heeft het MCD deelgenomen aan de Nationale Diabetes Challenge om zo de 
diabetespatiënten te ondersteunen in hun beweegactiviteiten en te leren wat de meerwaarde van 
bewegen voor hen is. De praktijkondersteuners hebben in dit project een voortrekkersrol gespeeld, 
verder zijn fysiotherapie, diëtiste en huisartsen hierbij betrokken.  
Na afronding van het project (september 2017) zal dit worden geëvalueerd en een mogelijk vervolg 
in 2018 worden bepaald. Daarbij zal ook de mogelijke organisatie van een voorlichtingsavond 
worden bepaald. 

3.1.4. GGZ 
Vanaf 2016 stelt het MCD in het kader van de GGZ eHealth programma’s beschikbaar voor de 
patiënten. Het contract van de huisartsen maatschap MCD met Ksyos voor Teleindicatie en 
Telebegeleiding loopt tot eind 2018.   
Teleindicatie bestaat uit een online indicatietool, met o.a. de 4DKL. Bij Telebegeleiding door middel 
van Therapieland kan de patiënt, naast de fysieke consulten in de praktijk, thuis (online) bewezen 
effectieve ondersteuningsprogramma’s volgen en aan het herstel werken. Dat zijn diverse 
programma’s als o.a. depressie, burn-out, slaapproblematiek en mindfulness.  
 
Speerpunten voor 2018 zijn: 

 Met het oog op het beperken van de wachtlijsten en het bieden van passende zorg voor de GGZ 
patiënten is het van belang een inventarisatie te maken van de bestaande GGZ hulpverlening. 
Hoe ziet de sociale kaart eruit en op welke wijze kunnen de zorgvragers snel de passende zorg 
ontvangen? 

 Voor de implementatie van de zorgprogramma’s Angst en Depressie wordt actief uitvoering 
gegeven aan de plannen die hiervoor ontwikkeld worden door de ZiH GGZ werkgroep in 2018 

 Evaluatie van de door de POH-GGZ georganiseerde groepsbijeenkomsten over Piekeren, op basis 
daarvan wordt voortzetting in 2018 bepaald. 

 

3.1.5. Project overgewicht/obesitas 
Het beleidsteam MCD wil nader onderzoek doen naar de mogelijkheden (en kansen) om als centrum 
een gerichte multidisciplinaire aanpak aan te (gaan) bieden voor mensen met overgewicht/obesitas.  
De commissie “Zorg en kwaliteit” zal in het najaar de projectmogelijkheden en kansen verkennen en 
het beleidsoverleg eind 2017/begin 2018 hierover adviseren. 
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3.1.6. Project TOM 
Het project TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel) zal worden geïmplementeerd.  
Dit programma wordt in Dorp uitgevoerd door de fysiotherapie, de diëtist en de apotheek.  
TOM is een valpreventieprogramma voor ouderen die nog thuis wonen. Doel van het programma is 
om oudere mensen, leeftijdsgroep 65+ in staat stellen om zolang mogelijk op een verantwoorde 
manier zelfstandig thuis te wonen. Het voorkomen van mobiliteitsproblemen of een bijdrage leveren 
aan makkelijker met bestaande mobiliteitsproblemen om te kunnen gaan. En zo een bijdrage te 
leveren aan het persoonlijk welzijn op oudere leeftijd. 
 

3.1.7 Patiënttevredenheid 
Het MCD streeft ernaar om in nauwe samenwerking met Zorg in Houten de mogelijkheden te 
onderzoeken voor continue meting van de patiënttevredenheid door Qualiview. Voorwaarde voor 
realisatie is minimale deelname van drie disciplines in het centrum.  
Daarbij is deelname van de huisartsen en de fysiotherapie voorwaardelijk om dit te kunnen 
realiseren, overigens maken de fysiotherapeuten al gebruik van dit pakket. Voor een integrale 
toepassing is de aansluiting van de apotheek zeer wenselijk. Ook de mogelijkheid van een vast 
cliënten panel wordt daarin meegenomen. 
 

3.1.8 Patiëntenportaal “Mijn MCD” 
In oktober 2016 is bij de huisartsen het PAZIO portaal “Mijn MCD” in gebruik genomen.  
Dit portaal biedt de mogelijkheid om online afspraken te maken bij de huisarts. Verder zijn ook  
E-consulten, het aanvragen van herhaalrecepten en de uitslagen van Saltro onderzoeken voor de 
patiënten toegankelijk. 
Doelstellingen in 2018 zijn: 

 De PR commissie van het MCD zal in het najaar 2017 het gebruik van het portaal door middel van 
de Pazio rapportages evalueren. Doelstelling daarbij is om na te gaan hoe gericht gebruik van het 
portaal door de patiënten verder kan worden bevorderd.  

 Ook zal onderzoek worden gedaan hoe het portaal kan worden benut voor de fysiotherapie  
(bv. oefenvormen) en apotheek 

 Het programma Ksyos wordt met ingang van 1 januari 2018 aangeboden in het portaal. 
 

3.2. Interne processen 

3.2.1.  Samenwerking in GGZ intern 
Het MCD wil onderzoeken of het pakket MyMindspace een meerwaarde biedt voor de GGZ 
samenwerking binnen het centrum. Een commissie bestaande uit de psychologen, POH-GGZ en een 
huisarts gaan hier onderzoek naar doen en zal het beleidsteam hierover adviseren. 

 
3.2.2  Intranet 
Door Zorg in Houten wordt in nauwe samenwerking met Dave Huizinga gewerkt aan een verbeterd 
intranet voor alle zorgverleners in Houten. Zorg in Houten wil het beter samenwerken en 
communiceren faciliteren over de verschillende lagen van de organisatie heen. Het nieuwe sociale 
intranet (Mett) moet daaraan bijdragen.  
Bij een sociaal intranet staat communicatie centraal. Het stelt de gebruikers in staat beter samen te 
werken en kennis te delen. Functies die daarbij horen zijn een solide kennismanagement, actuele 
informatievoorziening, optimalisatie van processen en het verhogen van interactie d.m.v. 
discussieforums, groepen en reacties op documenten.  
Het systeem kent zeer veel functionaliteiten, waaronder: kenniscentrum, smoelenboek, groepen, 
forum, centrale agenda, kalender, profielen, versiebeheer van documenten en nog veel meer. Het 
systeem van Mett is daarmee toekomstbestendig, en wordt ook door een team van programmeurs 
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ondersteund en onderhouden. 
Op centrumniveau zal de inrichting en het gebruik voor zowel bestuur, plenaire vergadering en 
diverse commissie in 2018 de aandacht vragen. 
 

3.2.3. Vectis spiegelinformatie 
De praktijken van het MCD beschikken allen over de zogenaamde Vectis spiegelinformatie. 
In 2018 zal deze informatie door middel van presentaties met elkaar worden gedeeld. De inzichten 
die daarmee ontstaan zullen benut worden om de samenwerking in het centrum gericht uit te 
bouwen.  
 

3.3.  Leren en ontwikkelen 
 
3.3.1. Kernteam MCD 
In het Huishoudelijk Reglement (januari 2016) staat de taak van het kernteam beschreven: 
De participanten stellen een multidisciplinair samengesteld sturend team in om de  
uitgangspunten en begroting van het MCD te bewaken, het jaarplan tot uitvoering te laten  
brengen en als extern woordvoerder en aanspreekpunt te fungeren. Dit team wordt op basis  
van competentie benoemd voor ten minste een periode van drie jaar. 
 
Het kernteam komt 4x per jaar bij elkaar waarbij haar taak vooral ligt in het stimuleren van de 
verdere ontwikkeling en groei van het centrum en de samenwerking binnen het centrum in het 
bijzonder. Daarbij wordt ook kritisch gekeken naar de (huidige) samenstelling, bezetting, 
zittingstermijn van het kernteam. Het kernteam rapporteert aan het beleidsoverleg MCD. 
 

3.3.2. Heidag 
In het voorjaar 2018 wordt er voor de leden van het beleidsoverleg een heidag georganiseerd. De 
agenda van de heidag wordt door het kernteam in nauw overleg met het beleidsteam bepaald. 
 

3.3.3. ICT 
De ICT-omgeving van het MCD wordt vanaf 30 maart 2014 gehost door Danthas uit 
Drachten. Jaarlijks wordt de performance van de omgeving en bedrijf geëvalueerd in een gesprek 
met Anne Schaap (directeur) en René Holen (operationeel manager). Danthas werkt aan het 
ontwikkelen van een digitale rapportageomgeving zodat de klant beter inzicht krijgt in de voortgang 
van de klachtenbehandeling.  
De ICT commissie zal gaan onderzoeken op welke wijze het veilig mailen tussen de disciplines 
onderling, maar ook met externe partijen kan worden verbeterd.   
Daarnaast zal de ICT commissie van het MCD op centrumniveau uitvoering geven aan de ICT plannen 
die ontwikkeld worden aan de ICT commissie van Zorg in Houten. 
 

3.4. Financieel perspectief 
 

3.4.1. Organisatie en Infrastructuur 
In 2018 wordt de multidisciplinaire samenwerking nog gefinancierd door de GEZ bekostiging van 
Zilveren Kruis. Het centrum ontvangt daartoe van Zorg in Houten de zogenaamde GEZ gelden die, 
naast de bijdragen van de disciplines, een substantieel onderdeel zijn van de begroting van het 
centrum.  
Uit deze GEZ gelden worden voor het EMC onder andere de volgende posten gefinancierd, de 
Danthas ICT van het centrum (50%), overige huisvestingskosten, accountants- en advieskosten, 
restauratieve kosten, de heidag en de kosten van vergaderzaal en ruimte voor de locatiemanager.  
Voor 2018 zal door Zorg in Houten voor de GEZ financiering de nullijn ten opzichten van 2017 
worden gehanteerd. 
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Vanaf 2019 wordt door Zilveren Kruis een nieuw financieringsmodel ingevoerd voor de eerste lijn.  
Dit model heet Organisatie & Infrastructuur en omvat vier zogenaamde betaaltitels, namelijk 
praktijkmanagement, ketenzorg, wijkmanagement en regiomanagement. Voor de eerstelijn in 
Houten geldt dat de invoering van deze nieuwe financieringsvorm wordt geregisseerd door de 
Stichting Zorg in Houten.  
De integratie van deze nieuwe betaaltitels in de centrumbegroting zal in 2018 de nodige aandacht 
vragen van het MCD. 

3.4.2. Huisvesting 
In 2016 is voor het MCD een zogenaamd meerjarig onderhoudsplan (incl. begroting) ontwikkeld voor 
het centrum. Over een periode van 6 jaar wordt gefaseerd het schilderonderhoud uitgevoerd in de 
algemene ruimtes van het centrum. Dit zijn de centrale hal, beide wachtkamers en de gangen in 
zowel de huisartsen als paramedische vleugel.  
Voor 2018 staat het groot onderhoud van de keuken op de planning. 
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HOOFDSTUK 4  BEGROTING 2018 

 

  

SAMENVATTING

Realisatie 

2015

Realisatie 

2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

verschil 

begr. 17-18 %

Inkomsten 441.740€      451.889€      451.621€      454.763€      459.037€      7.416€        2%

Uitgaven 437.367€      440.927€      451.310€      457.263€      459.388€      8.078€        2%

Resultaat 4.373€           10.962€        311€              2.500-€           351-€              

Realisatie 

2015

Realisatie 

2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017

Begroting 

2018

verschil 

begr. 17-18 %

Inkomsten 

Huurinkomsten huisartsen 181.879€      184.757€      

huurinkomsten overige deelnemers 175.980€      183.729€      

Doorbelaste huur 265.329€      268.415€      271.099€      5.770€        2%

Doorbelaste ICT 17.405€        17.608€        17.784€        379€            2%

Doorbelaste schoonmaak 23.549€        23.822€        24.061€        512€            2%

Doorbelaste catering 3.084€           3.120€           3.151€           67€              2%

Doorbelaste servicekosten 59.097€        59.784€        60.382€        1.285€        2%

GEZ 78.928€        79.656€        79.657€        80.060€        80.060€        403€            1%

externe huur vergaderzaal 3.757€           3.748€           3.500€           2.010€           2.500€           1.000-€        -29%

Inkomsten huur en overige inkomsten 441.740€     451.889€     451.621€     454.763€     459.037€     7.416€       2%

Uitgaven

Schoonmaakkosten 27.896€        29.555€        31.180€        31.180€        31.492€        312€            1%

Huurkosten 324.054€      326.161€      327.511€      328.755€      332.043€      4.532€        1%

Servicekosten 214€              1.000€           1.000€           1.010€           10€              1%

Onderhoud 1.189€           6.000€           6.000€           6.000€           -€            0%

Overige huisvestingskosten 4.799€           5.755€           4.500€           4.500€           4.500€           -€            0%

Huisvesting 357.801€     362.660€     370.191€     371.435€     375.045€     4.854€       1%

ICT Hosting Danthas 38.599€        41.881€        38.000€        43.291€        43.724€        5.724€        15%

ICT website beheer 1.000€           411€              3.000€           3.000€           1.000€           2.000-€        -67%

ICT kosten 39.599€        42.292€        41.000€        46.291€        44.724€        3.724€       9%

Kantoorbenodigdheden en drukwerk 253€              499€              500€              500€              500€              -€            0%

Accountants- en administratiekosten 3.872€           3.639€           3.500€           3.500€           3.500€           -€            0%

Verzekeringen 1.241€           1.063€           800€              800€              800€              -€            0%

kosten bank 89€                 102€              400€              400€              400€              -€            0%

Diverse algemene kosten 172€              333€              1.000€           1.000€           1.000€           -€            0%

Algemene kosten 5.628€          5.636€          6.200€          6.200€          6.200€          -€            0%

vergaderzaal 11.610€        12.140€        12.140€        12.140€        12.140€        -€            0%

werkkamer locatiemanager 6.557€           6.779€           6.779€           6.779€           6.779€           -€            0%

Inhoudelijk overlegkosten 646€              402€              2.000€           2.000€           2.000€           -€            0%

BHV kosten 1.525€           593€              1.000€           917€              1.000€           -€            0%

Pazio portaal 61€                 3.000€           -€               -€               -€               -€            0%

multidisciplinaire zorg 20.398€        22.914€        21.919€        21.836€        21.919€        -€            0%

Restauratieve kosten keuken/vergaderzaal 5.279€           3.628€           4.000€           3.500€           3.500€           500-€            -13%

Vergaderzaal 5.279€          3.628€          4.000€          3.500€          3.500€          500-€           -13%

Cultuuraanpassing, onderzoek en "heidag" 4.613€           1.500€           4.000€           4.000€           4.000€           -€            0%

Patientenvoorlichting 325€              -€               500€              500€              500€              -€            0%

Uitwerking verbeterplan ECB 1.000€           -€               500€              500€              500€              -€            0%

Multidisciplinair afspraken maken via huisartsassistente 12€                 1.000€           1.000€           1.000€           1.000€           -€            0%

Narrowcasting EMC vleugel 2.500€           1.049€           

Speerpunten 8.451€          3.549€          6.000€          6.000€          6.000€          -€            0%

Onvoorzien 211€              248€              2.000€           2.000€           2.000€           -€            0%

Onvoorzien 211€              248€              2.000€          2.000€          2.000€          -€            0%

Totaal uitgaven Medisch Centrum Dorp 437.367€      440.927€      451.310€      457.263€      459.388€      8.078€        2%

resultaat 4.373€           10.962€        311€              2.500-€           351-€              
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4.1 Toelichting op de begroting  

De begroting 2018 is sluitend en laat een klein negatief resultaat zien van € 351,-. 
 
Bij de inkomsten werd in vorige jaren een onderscheid gemaakt tussen de huurinkomsten door de 
huisartsen en overige disciplines, deze post huurinkomsten was dan echter een verzamelpost. 
Om de deelnemers meer inzicht te geven in de kosten die daadwerkelijk worden doorbelast naar de 
deelnemende disciplines is de inkomstenkant van de begroting nu gespecificeerd in de afzonderlijke 
posten huur, servicekosten, schoonmaak, ICT en catering. 
Dat maakt de vergelijking mogelijk met de werkelijke kosten voor deze posten in het centrum. 
  
Verder geen grote veranderingen, de huur is conform opgave Intercity Management (oktober 2017) 
met 1% geïndexeerd. Bij de GEZ-gelden wordt uitgegaan van een nullijn ten opzichte van 2017.  
Gezien de verwachte prognose 2017 zijn de inkomsten verhuur vergaderzaal lager begroot. 
 
De vaste kosten van het centrum laten in 2018 geen schokkende veranderingen zien. 
De verhuurkosten zijn voor 2018 met 1% geïndexeerd.  
 
Het meerjaren schilderonderhoud in 2018 is opgenomen in de post “onderhoud”.  
In de post “overige huisvestingskosten” zijn de kosten opgenomen voor vaste en kleine facilitaire 
aanpassingen en voorzieningen van het centrum.  
Verder zijn de ICT kosten Danthas toegenomen, dat wordt veroorzaakt door de stijging van het 
aantal accounts den deze kosten worden maar ten dele worden doorbelast naar de disciplines.  
De deelnemende disciplines aan de ICT-omgeving van Danthas ontvangen namelijk een 
tegemoetkoming in de kosten van 50% voor hun accounts. Mocht in 2018 een (te fors) negatief 
resultaat ontstaan dan wordt dit percentage op basis hiervan bijgesteld 
 
In 2018 zal er opnieuw een heidag worden georganiseerd voor de praktijkhouders van het centrum. 
Daarvoor is een post van € 4000,- opgenomen in de begroting. 
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Bijlage 1 Kerngegevens EMC  
 
Algemene gegevens 

De officiële gegevens van het EMC Dorp zijn: 
Coöperatie EMC Noord West U.A. 
Prins Bernhardweg 69 
3991 DE Houten 
Algemeen tel. nummer: 030 – 6355777 
www.medischcentrumdorp.nl  
info@medischcentrumdorp.nl 
 

Juridische structuur 
De juridische structuur van het EMC Dorp (vanaf nu MCD) wordt gevormd door de  
Coöperatie EMC Noord West U.A., KvK nummer 30239605. 
In de coöperatie zijn de drie huisartsenpraktijken van het centrum vertegenwoordigd en zij vormen 
het formele bestuur van het MCD.  
De organisatorische structuur is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement MCD (jan. 2016) waarin 
in art. 4 lid 1 de samenwerking is vastgelegd. 
 
De samenwerking tussen participanten wordt als volgt gekarakteriseerd: streven naar consensus, 
basis is onderling vertrouwen, alle participanten hebben een inspanningsverplichting en 
ondersteunen een gezamenlijke visie op eerstelijnszorg. Bij conflicten wordt gehandeld volgens de 
samenwerkingsovereenkomst. De praktijkhouders hebben 1x per maand beleidsoverleg. 
 
Jaarlijks wordt een jaarplan en begroting voor MCD vastgesteld. De uitvoering van het plan met 
begroting wordt ieder kwartaal aan de hand van een rapportage besproken, zo nodig vindt bijsturing 
plaats. Informatie over het plan en de uitvoering van zaken in de eigen praktijk wordt in het 
verlengde van de gezamenlijke planning gedeeld.  
 
De participanten hebben een multidisciplinair kernteam samengesteld om de uitgangspunten en 
begroting van het MCD te bewaken, het jaarplan tot uitvoering te laten brengen en als extern 
woordvoerder en aanspreekpunt te fungeren.  
Dit team is op basis van competentie benoemd voor een periode van 3 jaar en bestaat uit 

 huisarts Henk van den Assem 

 fysiotherapeut en praktijkhouder Jacques Koole 

 locatiemanager MCD Ruud Beukers.  
De locatiemanager van MCD zit het beleidsoverleg (technisch) voor. Jaarlijks vindt een evaluatie 
plaats van de samenwerking.   
Naast het beleidsoverleg hebben de participanten maandelijks medisch inhoudelijk overleg, waarin 
casuïstiek dan wel medisch inhoudelijke onderwerpen en presentatie ter sprake komen. 
 
 
 
 
 
  

http://www.medischcentrumdorp.nl/
mailto:info@medischcentrumdorp.nl
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Samenstelling EMC, bestuur en commissies 
 
Bestuur Coöperatie EMC Noord West U.A. 
Dhr. M. Ebbing     voorzitter; 
Dhr. V. Deijns    secretaris  
Mw. E. de Goede   penningmeester 
Dhr. H.van den Assem   bestuurslid 
Dhr. H. Peucker    bestuurslid  
 
Kernteam MCD 
Dhr. H. van den Assem   namens de huisartsen 
Dhr. J. Koole     namens overige disciplines 
Dhr. R. Beukers    locatiemanager MCD 
 
Beleidsteam MCD 
Dhr. H. van den Assem   huisarts 
Dhr. V. Deijns    huisarts 
Mw. E. de Goede    huisarts 
Dhr. M. Ebbing     huisarts 
Dhr. H. Peucker    huisarts 
Dhr. B. Drost     apotheker 
Mw. R. Wind    apotheker 
Mw. S. Nagtegaal   diëtist 
Dhr. J. Koole     fysiotherapeut 
Dhr. M. Nieuwenhuisen   psycholoog 
Mw. K. Vercauteren   psycholoog 
Mw. J. van Wijnen   Rivas 
Dhr. R. Beukers    Locatiemanager MCD 
 
PR-commissie MCD  
Dhr. V. Deijns    huisarts 
Dhr. H. Peucker    huisarts 
Dhr. J. Koole    fysiotherapeut 
Dhr. B. Drost    apotheker 
Dhr. R. Beukers    locatiemanager MCD 
 
Commissie zorgprogramma’s 
Dhr. H. Peucker    coördinator Zorgprogramma’s 
Mw. E. de Goede   huisarts 
Dhr. R. Beukers    Locatiemanager MCD 
 
Commissie Zorg en kwaliteit 
Dhr. M. Ebbing    huisarts 
Mw  S. Nagtegaal   diëtist 
Mw E. de Goede    huisarts 
Mw. J. van Wijnen   wijkverpleging Rivas 
Mw. K. Vercauteren   psycholoog  
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ICT-commissie  
Dhr. V. Deijns    huisarts (portefeuillehouder) 
Dhr. H. Peucker    huisarts 
Dhr. J. Koole    fysiotherapeut 
Dhr. R. Beukers    locatiemanager MCD 


