Universitair Gezondheidscentrum Heyendael
De praktijk in cijfers
Algemeen
Missie
Excellente huisartsenzorg met speciale aandacht
voor kwetsbare groepen, migranten, studenten. Dit
doen we door transmurale samenwerking en
innovatie. Als academische huisartsenpraktijk,
gelegen op de campus van het Radboudumc, zijn
wij actief in onderwijs, opleiding en onderzoek.
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Onze mensen
• 6 huisartsen
• 4 doktersassistenten
• 5 balie-praktijkassistenten
• 2 POH GGZ en 1 POH somatiek
• 0,5 fte praktijkmanager en
financieel-administratieve ondersteuning
• 2,75 fte huisartsen
• 2,75 fte doktersassistenten
• 2,75 fte balie-praktijkassistenten

Verdeling
man/vrouw

Zorgaanbod, naast
reguliere huisartsenzorg

Leeftijdsopbouw
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7

Onze patiënten
Patiëntenzorg
• Ruim 4.300 geregistreerde patiënten
• Ruim 400 passanten en ongedocumenteerden

Verdeling
man/vrouw
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Consulten en visites, gemiddeld per jaar
• Aantal consulten ruim 10.000
• Telefonische consulten ruim 7.500
• Visites ruim 400
• Herhaalrecepten ruim 6.300
Diagnose top tien
1. Preventie (Vaccinatie, BVO)
2. Hypertensie
3. Diabetes
4. Depressie
5. Cystitis
6. Astma
7. Allergische reacties
8. Angst en paniek
9. Bovenste luchtweginfecties
10. Vermoeidheid
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Echografie en echocardiografie
Ouderenzorgprogramma
Levenseinde wensen
Venapunctie
Groepstrainingen stoppen met roken
Chronische zorg : hartvaat, diabetes,
astma, COPD
Kleine chirurgie
Gewrichtsinjecties
24-uurs bloeddrukmeting
Anticonceptiezorg (Mirena, Implanon)
Dermatoscopie

E-health zorg: onder meer E-herhaalrecept,
E-consulten, begeleiding door POH, E-consultatie
door huisarts van specialist, E-samenwerking met
ketenpartners, beeldbellen.
Daarnaast Mijn Huisarts app: patiënten hebben
dossierinzage en kunnen afspraken plannen,
meetgegevens doorgeven en herhaalrecepten
aanvragen, online coach programma’s.

Onderzoek
Deelname aan onderzoek
• kernpraktijk DementieNet
• deelnemende praktijk Pro-actieve
ouderenzorgnetwerk
• deelnemende praktijk FaMe-net dataregistratie
• deelnemende praktijk Radboudumc
Academisch Huisartsen Netwerk
• Pilotpraktijk OPEN, digitale
gezondheidsomgeving
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Diëtist
Fysiotherapie PhysioBalance
Podotherapie Bottendaal
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
(opleiding doktersassistenten)
Anderhalvelijnszorg met consultatieve
psychiaters Radboudumc
Samenwerking met de afdeling
Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc
AVG – arts voor mensen met een verstandelijke
beperking
Centrum Seksueel Geweld Gelderland Zuid
en Midden
Buitenzorg (voor dak- en thuislozen)
Samenwerking met Eerste hulp en
Ambulancedienst

Onderwijs en
opleiding
•
•
•
•

Student-meets-patient 2 sessies per week
2 huisartsen in opleiding (eerste en derdejaars)
3 doktersassistenten in opleiding per jaar
2 coassistenten in opleiding

Deze cijfers zijn gebaseerd op data van 2020

