
 

 

LIJST	  MET	  OPDRACHTGEVERS	  VAN	  GEZONDE	  FOCUS	  
(bijgewerkt	  januari	  2015)	  
	  
	  
Gezondheidscentra	  Midden	  Nederland	  (GMN)	  in	  regio	  omgeving	  stad	  Utrecht/Amersfoort.	  
Projectleiding	  versterking	  en	  innovatie	  eerstelijns	  samenwerkingsverband	  (netwerkorganisatie)	  van	  
14	  gezondheidscentra.	  
	  
Stichting	  Overvecht	  Gezond	  in	  Utrecht.	  Strategische	  advisering	  van	  management	  en	  strategische	  
ondersteuning	  van	  onderhandelingen	  met	  verzekeraars	  en	  ziekenhuis.	  
	  
Twister	  Geboortezorg	  in	  Amersfoort.	  Strategische	  begeleiding	  	  van	  verloskundigen	  en	  technisch	  
voorzitten	  van	  regionale	  bijeenkomst	  tussen	  ziekenhuis	  en	  verloskundigen.	  
	  
GHC4.	  De	  vier	  samenwerkende	  gezondheidscentra	  in	  Nieuwegein.	  Technisch	  voorzitten	  van	  
visieoverleg	  en	  strategisch	  advies.	  
	  
Stichting	  Overvecht	  Gezond	  in	  Utrecht.	  Ondersteuning	  project	  Krachtige	  Basiszorg	  (werkwijze	  
beschrijving	  en	  implementatie	  Overvecht	  Gezond),	  een	  SAG	  aanvraag	  bij	  Achmea.	  
	  
Eerstelijns	  Verloskundigen	  Amsterdam	  (EVAA)	  in	  Amsterdam.	  Persoonlijke	  en	  strategische	  
advisering	  directie.	  
	  
Eerstelijns	  Verloskundigen	  Amsterdam	  (EVAA)	  in	  Amsterdam.	  Ontwikkeling	  en	  begeleiding	  regionale	  
kadertraining	  verloskundigen.	  
	  
Medisch	  Centrum	  Loovelden	  in	  Huissen.	  Ondersteuning	  ontwikkeling	  programma	  'Lekker	  in	  je	  Lijf'	  en	  
implementatie	  zorgprogramma	  overgewicht	  en	  obesitas	  bij	  kinderen.	  
	  
Stadsmaatschap	  Utrecht	  Projectleiding	  ZonMW	  project:	  Patz	  (Palliatieve	  thuiszorg)	  in	  Utrecht.	  
Samenwerking	  tussen	  de	  stadsmaatschap,	  de	  thuiszorg,	  Stichting	  Thuis	  Sterven	  en	  het	  Palliatief	  
Netwerk	  Utrecht	  e.o.	  	  
	  
Stichting	  Overvecht	  Gezond	  in	  Utrecht.	  Ontwikkeling	  en	  implementatie	  project	  'Bewegen	  in	  de	  wijk'.	  
	  
RIVM	  in	  de	  Bilt.	  Programmamedewerker	  Invoering	  Bevolkingsonderzoek	  Darmkanker.	  
	  
Gezondheidscentrum	  de	  Heelkom	  in	  Achterveld	  (Gemeente	  Leusden).	  Algemeen	  Centrummanager.	  	  
	  
Stichting	  Zorg	  in	  de	  Groote	  Wielen	  in	  Rosmalen.	  Ontwikkeling	  zorgpaden	  voor	  kinderen	  met	  
incontinentieproblemen	  en	  vormgeven	  samenwerking	  met	  het	  Kinder	  Incontinentie	  Team	  van	  het	  
Jeroen	  Bosch	  Ziekenhuis.	  
	  
Gezondheidscentrum	  de	  Heelkom	  in	  Achterveld	  (Gemeente	  Leusden):	  Projectleiding	  ZonMW	  Project	  
'Op	  één	  Lijn';	  moderne	  netwerkzorg	  voor	  de	  inwoners	  van	  Achterveld.	  
	  
Gezondheidscentrum	  Maaspoort	  te	  's-‐Hertogenbosch:	  1)	  Algemene	  coördinatie	  van	  het	  
gezondheidscentrum	  (62	  zorgverleners).	  2)	  Implementatie	  zorgprogramma's	  COPD,	  Cardiovasculaire	  
aandoeningen,	  Depressie	  &	  Astma.	  
	  
Gezondheidscentrum	  de	  Heelkom	  in	  Achterveld	  (gemeente	  Leusden):	  Projectleiding	  ZonMW	  project	  
'Vitale	  Vaten'.	  



 

 

	  
Gezondheidscentrum	  de	  Neckar	  in	  Utrecht.	  Managementondersteuning	  coördinerend	  huisarts.	  
	  
Stichting	  Overvecht	  Gezond	  in	  Utrecht.	  Procesbegeleiding	  ZonMW	  project	  Somatisch	  Onvoldoende	  
verklaarde	  Lichamelijke	  Klachten	  (SOLK).	  Klik	  hier	  voor	  meer	  informatie.	  
	  
Eerstelijns	  Samenwerkingsverband	  Midden-‐Betuwe	  in	  Herveld	  e.o.	  Bestuurlijk	  en	  organisatorisch	  
advies	  bij	  start	  van	  samenwerkingsverband.	  
	  
Gezondheidscentrum	  Malburgen	  in	  Arnhem	  Zuid.	  Projectleiding	  Implementatie	  Zorgprogramma's	  
DM2,	  COPD,	  Dementie,	  Ouderenzorg,	  Stoppen	  met	  roken	  en	  Cardiovasculair	  risicomanagement.	  
Implementatie	  POH	  overleg.	  
	  
Klachtencommissie	  UMC	  Utrecht	  Lid	  op	  voordracht	  van	  Cliëntenbelang	  Utrecht.	  
	  
Brancheorganisatie	  Schoonheidsverzorging,	  ANBOS	  te	  Utrecht.	  Advies	  en	  uitwerken	  projectplan	  
'Vroegsignalering	  huidproblemen	  met	  teledermatologie'.	  
	  
Gezondheidscentrum	  Randwijck	  in	  Amstelveen.	  Advisering	  bij	  opzet	  van	  nieuw	  multidisciplinair	  
samenwerkingsverband.	  
	  
Gezondheidscentrum	  Samen	  Beter	  te	  's-‐Hertogenbosch:	  Implementatie	  zorgprogramma's	  Diabetes	  
Mellitus	  type	  2,	  COPD,	  Cardiovasculaire	  aandoeningen,	  Angststoornissen,	  Depressie,	  Obesitas	  &	  
Astma.	  
	  
Gezondheidscentrum	  Noord	  te	  's-‐Hertogenbosch:	  Implementatie	  zorgprogramma's	  COPD,	  
Cardiovasculaire	  aandoeningen,	  Angststoornissen,	  Depressie	  &	  Astma.	  
	  
Gezondheidscentra	  Zuid	  Nederland	  Notitie	  'Gezondheidscentra	  Zuid	  Nederland	  (GZN);	  een	  
netwerkorganisatie	  in	  de	  eerste	  lijn'.	  Een	  uitwerking	  van	  de	  missie,	  visie	  en	  de	  samenwerking.	  
	  
Zuidelijk	  Overleg	  Gezondheidscentra	  en	  LVG	  Rapport	  'Op	  weg	  naar	  Samenwerking'.	  Een	  
inventarisatie	  naar	  mogelijkheden	  voor	  samenwerking	  en	  de	  bereidwilligheid	  daartoe	  van	  24	  
gezondheidscentra	  in	  het	  zuiden	  van	  het	  land.	  
	  
Gezondheidscentrum	  de	  Vier	  Kwartieren	  te	  Boxtel:	  Implementatie	  zorgprogramma's	  COPD,	  
Cardiovasculaire	  aandoeningen,	  Angststoornissen,	  Depressie,	  Obesitas	  &	  Eenzaamheid	  bij	  ouderen.	  
	  
CliëntenBelang	  Utrecht	  te	  Utrecht:	  1)	  Ontwikkelen	  lijst	  met	  kwaliteitscriteria	  eerstelijnszorg.	  2)	  
Ontwikkelen	  checklist	  kwaliteitscriteria	  voor	  ver-‐	  en	  nieuwbouw	  van	  gezondheidscentra.	  3)	  Interim	  
programmamanager.	  
	  
Landelijke	  Vereniging	  voor	  Georganiseerde	  Eerstelijnszorg	  (LVG)	  Fotoserie	  'Meedoen'	  voor	  
publicatie	  Wmo	  en	  eerstelijnszorg.	  
 
 
 
 
  


