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Inleiding 
In 2014 zijn we gestart met het maken van een driejarig beleidsplan voor onze 
huisartsenpraktijk. Dit is dus het eerste beleidsplan van onze organisatie. Dit 
beleidsplan bevat een algemeen gedeelte en een beschrijving van ons beleid 
met de bijbehorende beleidsdoelstellingen voor de komende drie jaar. 
Het algemene gedeelte van dit document, hoofdstuk 1 tot en met 9, geeft de 
context van ons beleid en onze bedrijfsvoering weer. Hierin staan 
beschrijvingen van onze historie, onze missie, visie en kernwaarden. Wij 
beschrijven hierin ook de wijze waarop wij onze praktijk hebben 
georganiseerd en de soort zorgverlening die wij binnen onze praktijk bieden. 
Daarnaast vertellen wij meer over ons kwaliteitsbeleid, ons overleg met 
externe partijen, onze interne en externe communicatiemiddelen en de 
protocollen en procedures die we hanteren. In hoofdstuk 10 staan onze 
concrete beleidsdoelstellingen voor de komende drie jaar, van 2014 tot en 
met 2017. 
In aanvulling op ons beleidsplan maken we jaarlijks een jaarverslag, waarmee 
we verslag doen van het afgelopen jaar. Het jaarverslag vormt een evaluatie 
van het gevoerde (kwaliteits)beleid en de bereikte resultaten in dat jaar. Uit de 
jaarverslagen die verslag doen van de drie jaren van het beleidsplan kunt u 
opmaken in hoeverre de geformuleerde doelen uit het beleidsplan al zijn 
bereikt. Het beleidsplan en de jaarverslagen vormen belangrijke onderdelen 
voor onze NHG-praktijkaccreditering. 
Ons beleidsplan wordt elke drie jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Dit 
betekent dat in maart 2017 een volgend beleidsplan beschikbaar komt. 
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over dit beleidsplan, kunt u deze 
mailen naar het mailadres info@tussendijken.com. 
 
T.L.Spruit en E.J.Groen, huisartsen.  
Maart 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Historie 
	  
De praktijk is sinds 1992 gevestigd aan de Mathenesserdijk 491 te Rotterdam 
en is een voortzetting van de praktijk van G. van der Poel aan de 
Schiedamseweg. Met de heer W.F. Andree Wiltens en de vrouwelijke 
huisartsen E.M. de Heer en L. Maneij vormde hij een HOED op de huidige 
locatie, twee duopraktijken in één pand. 
Destijds waren het de heren van der Poel en W.F. Andree Wiltens die de zorg 
aan de patiënten leverden. In 2000 ging van der Poel met pensioen en kwam 
de heer. T.L. Spruit in zijn plaats. In 2013 is A.W. Andree Wiltens met 
pensioen gegaan en is zijn plaats overgenomen door mevrouw E.J.Groen. 
Wegens uitbreiding van aantal spreekuren was er in 2011 de noodzaak om 
een extra ruimte te huren. Dit wordt sindsdien gerealiseerd ‘aan de overkant’ 
op Mathenesserdijk 430. De meeste spreekuren van de Praktijk Ondersteuner 
van de Huisarts (POH) vinden hier plaats. 
Daarnaast is er een dependance van de praktijk gevestigd aan de 
Westzeedijk 465 om de patiënten die in het Lloyd Kwartier wonen te kunnen 
voorzien van ‘zorg dichtbij huis’. 
Het hoofdpand aan de Mathenesserdijk is gelegen in Delfshaven, een 
achterstandswijk in het westen van Rotterdam. Een wijk die ruim 70.000 
inwoners telt en zich kenmerkt door zijn multiculturele bevolkingsgroep. In 
2012 was in 66% van de huishoudens het hoofd van allochtone afkomst. 
Belangrijke landen van herkomst zijn Suriname, Turkije, Marokko en Kaap 
Verdië.  
Er is gemiddeld een laag sociaaleconomische status; 60% van de 
gestandaardiseerde huishoudens ( de inkomens van huishoudens 
gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden) 
heeft een besteedbaar inkomen dat behoort tot de groep van laagste 40% van 
de besteedbare inkomens in Nederland. (Rotterdam Buurtmonitor, 2012) 
In 2012 was 74% van de bevolking tussen de 16-64 jaar oud, 18%  tussen de 
0-14 jaar oud en slechts 8% is ouder dan 65 jaar. (Rotterdam Buurtmonitor, 
2012) 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



2. Missie, visie en kernwaarden 
	  

In onze missie geven aan wie we zijn, wat we doen, wat we willen bereiken en 
welke normen, waarden en overtuigingen wij hanteren. In onze visie geven wij 
weer hoe wij onze toekomst zien en welke ambities wij hebben.  
 
 
Missie 
Huisartspraktijk Maatschap Tussendijken levert generalistische zorg 
(huisartsenzorg) in de breedste zin van het woord, in deelgemeente 
Delfshaven. Wij bieden dit aan bewoners en passanten in ons praktijkgebied. 
Patiënten van onze praktijk mogen van ons verwachten dat wij hen bij alle 
gezondheidsproblemen met raad en daad zullen bijstaan. Bij patiënten die bij 
ons ingeschreven staan, relateren wij onze zorg en behandeling ook aan hun 
levensloop, hun leefsituatie en hun familieomstandigheden. Wij vinden het 
belangrijk dat huisartsenzorg goed toegankelijk en bereikbaar is. Omdat het 
niet mogelijk is iedereen direct te helpen, zal de urgentie van de hulpvraag 
bepalend zijn voor de wachttijd tot het consult. Hoewel patiënttevredenheid 
erg belangrijk voor ons is, zal de kwaliteit van zorg en de gezondheid van de 
patiënt leidend blijven in onze behandelingen en adviezen. 
 
Visie 
De doelstelling van onze praktijk is het leveren van kwalitatief goede 
huisartsgeneeskundige zorg als onderdeel van de eerstelijns 
gezondheidszorg in onze gemeente. Kwalitatief goede huisartsenzorg wordt 
ons inziens gekenmerkt door gestructureerde, integrale medische zorg in de 
eerste lijn en dat dichtbij huis, kleinschalig, persoonlijk, laagdrempelig, 
patiëntvriendelijk en servicegericht. De zorg is gebaseerd op evidente based 
richtlijnen en professionele standaarden van de beroepsgroep. Wij handelen 
met als doel de somatische en psychische gezondheid van onze patiënten te 
bevorderen en nemen hierbij de wensen van onze patiënten en hun culturele 
opvattingen in overweging. Wij achten preventieve zorg zeer waardevol.  
Door ons te laten accrediteren door de NHG (Nederlands Huisartsen 
Genootschap) willen wij zorgen voor een continue kwaliteitsverbetering en 
transparantie. 
 
Kernwaarden 
Onze belangrijkste kernwaarden zijn betrouwbaarheid en kwaliteit. Daarnaast 
hechten wij ook veel waarde aan teamwork, het verbeteren van zorg, 
zorgvuldigheid en professioneel handelen. 
 

 

 

 



3. Uitgangspunten voor onze zorg 
	  

In aanvulling op onze missie en visie hebben wij de volgende uitgangspunten 
voor onze zorgverlening geformuleerd: 
 
Werken met protocollen en procedures 
De huisartsenzorg wordt steeds uitgebreider. Het goed delegeren van taken 
naar doktersassistenten en praktijkondersteuners wordt daarom steeds 
belangrijker. Om de kwaliteit van het werk te waarborgen, werken wij met 
protocollen en procedures. Hierbij vormen de medische richtlijnen van het 
NHG ook een belangrijke leidraad. De protocollen en procedures worden 
regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast. Frequent werkoverleg 
zorgt voor afstemming en overdracht. 
 
Aandacht voor preventie 
Wij willen blijvend aandacht houden voor preventie. Dit uit zich bijvoorbeeld in 
het oproepen van groepen risicopatiënten en aandacht voor een goede 
registratie in het patiëntendossier. 
 
Meewerken aan opleidingen 
Door onze medewerking te verlenen aan de opleiding van huisartsen willen 
we ook een bijdrage leveren aan een goede huisartsenzorg in de toekomst.  
 
Samenwerking 
Voor de continuïteit van de zorg werken we samen met de huisartsen in 
Rotterdam West en met de Huisartsenpost Rijnmond, locatie Sint Franciscus 
Gasthuis te Rotterdam. Vanuit onze praktijk wordt voor de tweedelijnszorg 
(specialisten, ziekenhuizen) vooral verwezen naar de ziekenhuizen binnen 
Rotterdam. We richten ons ook op een goede samenwerking met andere 
zorgverleners, met name de fysiotherapeuten en dietistenpraktijken in het 
kader van Cardio Vasculair Risicomanagement. 
 
Aandacht voor privacy en opslag patiëntgegevens 
Wij vinden het belangrijk dat de patiëntengegevens goed beschermd zijn, 
zowel digitaal als op papier. Onze digitale patiëntenregistratie (HIS) is 
beveiligd en wordt geback-upt. Er mogen geen patiëntgegevens zichtbaar zijn 
voor onbevoegden. Het is voor ons belangrijk dat de invoering van het 
Landelijk Schakelpunt / EPD samengaat met dit uitgangspunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Praktijkorganisatie 
In dit hoofdstuk worden algemene zaken met betrekking tot de 
praktijkorganisatie beschreven, zoals de praktijkvorm, de 
praktijkmedewerkers, de organisatie van de zorg en de waarneming. Ook 
wordt weergegeven hoe de bereikbaarheid, beschikbaarheid en 
toegankelijkheid van de praktijk zijn. 
 
 

4.1  Praktijkvorm en gebied 
Huisartsen T.L.Spruit en E.J.Groen vormen samen de Huisartsen Maatschap 
Tussendijken. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de patiëntenzorg. Alle 
patiënten staan op naam van de maatschap ingeschreven. In het pand op de 
Mathenesserdijk is ook de huisartsenpraktijk Hol en Witvoet gevestigd. Met 
deze huisartsen vormt de Huisartsen Maatschap Tussendijken een HOED, 
financieel gezien een kostenmaatschap.  
 
De praktijk is gelegen in Delfshaven en de geografische grenzen zijn 
gebaseerd op postcodes. Wij nemen in principe alleen nieuwe patiënten aan 
uit het postcode gebied 3024-3025 en 3026. 
 

4.2  Patiëntenpopulatie 
Per jaar variëren de kenmerken van de patiëntenpopulatie. Gemiddeld gezien 
hebben we ongeveer 3150 patiënten in onze praktijk. De man-vrouwverdeling 
ligt ongeveer gelijk. Het is een vrij jonge praktijk. In 2013 was een derde van 
de praktijk tussen de 25-44 jaar. Nog eens een derde was tussen de 0-25 jaar 
en een derde 45 jaar en ouder.  

  

4.3  Praktijkmedewerkers 
In de praktijk werken twee huisartsen: de heer Spruit en mevrouw Groen. 
Huisarts Spruit is tevens opleider, wat betekent dat jaarlijks een huisarts in 
opleiding onder supervisie van de huisarts meewerkt in onze praktijk. 
Daarnaast werken er (parttime) assistentes, twee praktijkondersteuners 
Somatiek (POH-S) en twee praktijkondersteuners GGZ (POH GGZ).  

 

4.4  Medische apparatuur 
We werken in onze praktijk met een breed spectrum aan instrumenten en 
apparaten. Naast de standaarduitrusting beschikken wij over: 

• Automatische Externe Defibrillator (AED) 
• Apparaat voor elektrochirurgie 
• Autoclaaf (voor het steriliseren van instrumentarium) 
• Medicijnkoelkast 

 



4.5  Softwarepakketten 
De praktijk maakt gebruik van het Huisartsen-Informatie-Systeem (= HIS) 
OmniHis. Dit wordt volledig en zorgvuldig gebruikt (episodegerichte registratie 
met probleemlijst en ruiters, verwijsbrieven, medicatieoverzicht, 
preventiemodules, diverse protocollen, agenda en elektronisch declareren). 
Alle berichten van de ziekenhuizen in Rotterdam, de laboratoria, de 
Huisartsenposten Rijnmond, enkele fysiotherapeuten en verloskundige 
praktijken komen elektronisch binnen. De berichtgeving van buiten de regio 
komt meestal nog via de traditionele papieren post  
 
 

4.6  Spreekuren 
Spreekuurbezoek is uitsluitend mogelijk na afspraak. Elke ochtend en elke 
middag is er spreekuur. Voor een consult wordt in principe tien minuten 
gereserveerd, de patiënt kan eventueel een dubbel consult aanvragen. 
Patiënten kunnen ook een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur. 
Tussen 12.00 en 13.30 uur belt de huisarts terug naar de patiënten die 
hiervoor een afspraak hebben gemaakt. De patiënt kan telefonisch een 
huisbezoek (visite) voor dezelfde dag aanvragen. Over het algemeen worden 
de visites tussen de middag gereden. Bij spoedgevallen wordt het spreekuur 
onderbroken en gaat de huisarts direct naar de patiënt. 
Naast bovengenoemde spreekuren is er ook de mogelijkheid voor een 
kennismakingsconsult. Nieuwe patiënten worden hiervoor uitgenodigd, zodat 
de huisarts en de patiënt met elkaar kunnen kennismaken. Ook kan dan 
informatie worden uitgewisseld die relevant is voor de toekomstige 
hulpverlening. Voor deze gesprekken wordt 20 minuten gereserveerd. 
 
	  

4.7  Waarneemregelingen 
• Tijdens vakanties en nascholingen wordt de praktijk waargenomen door 

collega’s Hol en Witvoet die praktijk voeren in hetzelfde pand.  
• In geval van ziekte wordt, in overleg, waargenomen door de collega-

huisartsen van de hele HAGRO ( Artsen Combinatie West). Bij langdurige 
ziekte wordt een waarnemer gezocht die de praktijk kan overnemen. 

• Buiten de reguliere openingstijden (op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur) 
kunnen patiënten voor dringende zaken terecht bij de Huisartsenpost 
Rijnmond, locatie Sint Franciscus Gasthuis, telefoon 010-4669573 (zie ook 
huisartsenpostenrijnmond.nl/hap-sfg) 

 

 

 

 

 

 



4.8  Telefonische bereikbaarheid 
 

 

 

 

 

 

 

 

In geval van spoed is de praktijk tussen 08.00 en 17.00 uur voortdurend 
bereikbaar via het speciale spoednummer. Wanneer dit nodig blijkt te zijn, zal 
de huisarts de patiënt  snel zien op het spreekuur of zal de huisarts de patiënt 
direct thuis gaan bezoeken.  
Op enkele tijdstippen (van 10.30 tot 13.00 uur en van 14.30 tot 17.00 uur) is 
de praktijk voor spoedgevallen telefonisch alleen te bereiken via de spoedlijn. 
Het voornaamste doel van het beperken van de telefonische bereikbaarheid is 
dat de assistente daardoor makkelijker andere activiteiten kan verrichten.  
Tussen 8.00-10.30 uur kunnen patiënten telefonisch terecht bij de assistente 
voor het maken van afspraken, visites aanvragen en recepten aanvragen. 
Tussen 13.00-14.30 uur kunnen patiënten terecht bij de assistente voor het 
opvragen van uitslagen. 
 
Voor herhaalrecepten kunnen patiënten ook gebruik maken van de 
zogenaamde “receptenlijn” welke 24 uur per dag bereikbaar is.  
 
 

4.9  Toegankelijkheid pand 
De praktijk bevindt zich in de stad en is goed bereikbaar met het 
openbaarvervoer. Zowel de metro als de tram stopt slechts enkele minuten 
lopen van de praktijk. Tevens is er parkeergelegenheid voor auto en fiets in 
de straten rondom de praktijk 
 
Het pand bestaat uit twee verdiepingen. Er is helaas geen lift maar er bestaat 
altijd de mogelijkheid dat patiënt op de begane grond in een spreekkamer 
gezien kan worden. De praktijk is toegankelijk voor rolstoel en brancard. 
 
 
 
 
 

Aansluiting Wanneer bereikbaar 

Praktijklijn 8.00-10.30 uur en 13.00-14.30 uur 

Spoedlijn 8.00-17.00 uur 

Intercollegiale lijn 8.00-17.00 uur 

Receptenlijn 24 uur per dag 

Faxlijn 24 uur per dag 



5. Zorgverlening aan patiënten met chronische aandoeningen 
De zorg rondom patiënten met chronische aandoeningen wordt 
gestructureerd verleend, via specifieke protocollen. Onder chronische 
aandoeningen verstaan wij diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. De 
praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) heeft een belangrijke rol in de 
begeleiding van patiënten met chronische ziekten. De patiënten met de 
chronische aandoeningen COPD en astma worden alleen door de huisarts 
gezien en hierbij worden de NHG-richtlijnen gevolgd.  

 

5.1 Diabetes Mellitus 
Wij zijn niet aangesloten bij een officiële ketenzorg. Wij hebben twee van 
onze assistentes enkele jaren geleden laten omscholen waarna zij officieel 
praktijk ondersteuner zijn. Wij handelen conform de nieuwste NHG standaard 
Diabetes Mellitus. Onze poh-ers hebben veel contact met de diëtisten in de 
wijk, de fysiotherapeuten in de wijk voor beweegprogramma’s en pedicures 
met diabetes aantekening. Ook hebben zij contact met diabetes 
verpleegkundigen uit de ziekenhuizen in de regio (vooral het Sint Franciscus 
Gasthuis in Rotterdam). Wij participeren in een beweegprogramma 
‘Dynamisch Delfshaven’. Een samenwerking van Fysiotherapie Delfshaven, 
mevrouw R. Van der Lugt, diëtiste bij diëtistenpraktijk HRC en enkele 
huisartspraktijken uit de wijk waaronder onze praktijk.  

 
 

5.2  Astma en COPD 
Er is geen speciaal astma of COPD spreekuur. De huisarts ziet patiënten met 
deze aandoeningen zelf en handelt volgens de richtlijnen van de NHG. 

 

5.3  Cardiovasculair Risico Management (CVRM) 
Patiënten die bekend zijn met hypertensie, verhoogd cholesterol en hart- en 
vaatziekten in de voorgeschiedenis worden uitgenodigd voor een bepaling 
van het risico op hart- en vaatziekten. Afhankelijk van de hoogte van dit risico 
wordt samen met de patiënt zo nodig een plan van aanpak opgesteld. Dit plan 
kan een verandering van leefgewoontes inhouden en/of een behandeling met 
medicijnen.  

Patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (primaire preventie) 
en patiënten die al bekend zijn met hart- en vaatziekten (secundaire 
preventie) worden met een vaste regelmaat gecontroleerd. Meestal worden 
deze personen jaarlijks of halfjaarlijks door ons opgeroepen om bloed te laten 
prikken ter controle van de vetten, glucose en nierfunctie. Aansluitend volgt 
een afspraak bij de praktijkondersteuner die o.a. de bloeddruk meet, de 
uitslagen bespreekt en zo nodig de behandeling aanpast.  

 



 

 

6. Kwaliteitsbeleid 
Zoals ook te lezen is in onze visie, streven wij naar een hoge kwaliteit van 
zorgverlening. Dit uit zich niet alleen in nascholingen en trainingen van 
medewerkers, maar ook in het kwalitatief borgen van processen in de praktijk 
via protocollen en procedures. Omdat we ook een opleidingspraktijk zijn voor 
huisartsen in opleiding, vinden we het belangrijk om nog een stapje verder te 
doen en te kiezen voor praktijkaccreditatie. Dit betekent dat de praktijk aan 
allerlei kwaliteitseisen moet voldoen, wat jaarlijks door een onafhankelijk 
accrediteur van de NHG wordt getoetst. 
	  

6.1 Nascholing praktijkmedewerkers 
Alle praktijkmedewerkers volgen nascholingen en trainingen die gerelateerd 
zijn aan hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Dit geldt zowel voor 
de huisartsen als de praktijkondersteuners en de assistentes. Sommige 
trainingen zijn specifiek voor bepaalde medewerkers, andere worden samen 
met andere praktijkmedewerkers gevolgd (bijvoorbeeld de jaarlijkse 
reanimatietraining). Het jaarverslag biedt een overzicht van alle nascholingen 
per praktijkmedewerker in het betreffende verslagjaar. De huisartsen leggen 
verantwoording over hun nascholing af bij hun vijfjaarlijkse herregistratie via 
de HVRC (Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk 
gehandicapten Registratie Commissie).  
	  

6.2 NHG-praktijkaccreditering  
Onze praktijk is in januari 2014 gestart met het proces van NHG-
praktijkaccreditering. NHG staat voor het Nederlands Huisartsen 
Genootschap, de beroepsvereniging die zich bezighoudt met kwaliteits- 
verbetering van de huisartsgeneeskunde in Nederland. Het 
accrediteringsproces houdt in dat wij bezig zijn met kwaliteitsverbetering. Dit 
is een continu proces, met jaarlijkse verbeterplannen en een jaarlijkse 
controle op het bereiken van afgesproken einddoelen. Daarnaast wordt de 
praktijk jaarlijks getoetst op een groot aantal landelijk vastgestelde 
kwaliteitseisen op het gebied van patiëntveiligheid, bereikbaarheid, hygiëne, 
goede klachtenafhandeling e.d. De mening van de patiënt wordt tevens 
meegenomen in het gehele proces, via enquêtes. Jaarlijks vindt een audit 
(controle) plaats, waarmee de accreditatie verlengd kan worden.  
Naast de interne motivatie om op gestructureerde wijze bezig te zijn met 
kwaliteit binnen onze praktijk, was ook het feit dat we opleidingspraktijk voor 
huisartsen zijn aanleiding om deel te nemen aan het accreditatietraject.        
De landelijke vereniging voor opleiders heeft zich tot doel gesteld om de 
opleidingspraktijken voor een groot deel te laten accrediteren. 
Het accrediteringsproces heeft ertoe geleid dat er veel aandacht is voor het 
maken en updaten van protocollen en procedures, zowel op praktijk 
organisatorisch als medisch inhoudelijk gebied. Bij de accreditering hoort ook 
het schrijven van verbeterplannen en deze invoeren in de praktijk.  



6.3 Aandachtsgebieden/specialisaties 
Binnen onze praktijk hebben we, naast de reguliere huisartsenzorg, een 
aantal aandachtsgebieden en specialisaties. De belangrijkste worden 
hieronder toegelicht. 

Kleine chirurgie 
In de praktijk worden tal van kleine chirurgische ingrepen verricht, zoals het 
wegsnijden van moedervlekken en andere huidafwijkingen, vetbulten en 
talgkliercystes. Waar nodig wordt gebruikt gemaakt van electro chirurgische 
technieken. 

Aanvullende taken door POH Somatiek 
Mevrouw Möller en mevrouw Vogelaar zijn in dienst als praktijkondersteuner 
(POH) Somatiek. Zij zijn speciaal geschoold om in de huisartsenpraktijk 
patiënten met diabetes mellitus te begeleiden. Naast deze begeleiding, die in 
nauwe samenwerking met de huisarts plaatsvindt, hebben zij nog een aantal 
aanvullende taken op zich genomen: patiënten op het CVRM-spreekuur 
begeleiden, zie eerder, en het bezoeken van ouderen en kwetsbaren uit de 
praktijk. 

POH GGZ 
In ons team werken twee POH GGZ (een mannelijke en een vrouwelijke 
collega). Zij zijn praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheidszorg. De 
POH GGZ richt zich specifiek op patiënten met klachten op het gebied van 
onder andere overspannenheid, burn-out, depressieve klachten, 
angstklachten, levensfaseproblemen, partner-/relatieproblematiek, rouw en 
eenzaamheid. 

 

6.4 Protocollen en procedures 
Er wordt in de praktijk gewerkt met een groot aantal protocollen en 
procedures/stappenplannen. Deze zijn opgesteld om de kwaliteit van de 
werkzaamheden te borgen en ervoor te zorgen dat de medewerkers de 
werkzaamheden zoveel mogelijk op gelijke wijze uitvoeren. Regelmatig 
worden nieuwe protocollen en procedures opgesteld. De protocollen en 
procedures hebben betrekking op bijvoorbeeld de inhoud van spoedtas en 
spoedsetjes, de voorraad geneesmiddelen, de sterilisatie van 
instrumentarium, de zorg rondom chronische aandoeningen, de 
patiëntenadministratie en diagnostische metingen en onderzoeken.  
 
 

6.5 Chronisch medicijngebruik 
Van alle patiënten die een baxter hebben wordt periodiek een medicatielijst 
ter controle door de apotheek geleverd. Deze lijsten worden door de huisarts 
gecontroleerd waarbij kritisch wordt gekeken of de medicatie nog noodzakelijk 
is en of patiënt voldoende gecontroleerd wordt. 
 
 



7. Communicatie met patiënten, medewerkers en 
zorgverleners 

	  

7.1 Communicatie met patiënten 
Bij de informatievoorziening aan patiënten wordt gebruik gemaakt van 
verschillende communicatiemiddelen, die afhankelijk van de aard van de 
informatie ingezet kunnen worden. Vaak worden voor dezelfde informatie 
meerdere middelen tegelijk ingezet, bijvoorbeeld bij praktijksluiting 
(mededelingenbordjes, website, melding op antwoordapparaat, persoonlijke 
mededelingen). 
 
Persoonlijke informatieverstrekking 
Uiteraard is de meest gebruikte en belangrijkste manier van communicatie 
met de patiënten de mondelinge informatieverstrekking door de 
praktijkmedewerkers. Dit gebeurt tijdens consulten, aan de balie of via de 
telefoon. De verstrekte informatie is o.a. gebaseerd op procedures, 
protocollen, NHG- naslagwerken, folders, overleg met de huisarts en 
opgedane praktijkervaring. Als aanvulling op de mondelinge informatie wordt 
vaak gebruik gemaakt van een van de overige communicatiemiddelen die hier 
genoemd worden. 
 
Website Huisartspraktijk: www.tussendijken.com 
De website is speciaal ontwikkeld voor onze praktijk, we maken dus geen 
gebruik van een standaard- website voor huisartsenpraktijken. Op de website 
staat algemene praktijkinformatie, zoals ook in de gedrukte folder staat. Via 
de website worden patiënten en andere belanghebbenden ook op de hoogte 
gehouden van relevante ontwikkelingen via de nieuwspagina. Tevens kan via 
de website een e-mail naar de assistente worden gestuurd. Ook zijn er 
relevante links naar andere medische websites. 
 
NHG-patiënteninformatie 
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft patiëntenfolders, 
ziektebeschrijvingen en patiëntenbrieven uit. Deze worden in geprinte of 
digitale vorm aan de patiënt ter beschikking gesteld, vaak ter aanvulling op 
een consult.  
 
Folders 
Naast de eigen praktijkfolder en de NHG-folders hebben we de beschikking 
over een groot aantal gedrukte en digitale folders van derden. Bijvoorbeeld 
folders over bepaalde medische aandoeningen, over bepaalde 
hulpverlenende instanties of klachtenfolders. 
 
Mededelingenbordjes 
Bij de toegangsdeur wordt gebruik gemaakt van ophangsysteem met 
mededelingenbordjes. Hierop staat het telefoonnummer van de 
huisartsenpost en eventuele informatie over bijvoorbeeld vakantiesluiting. 
	  

	  



Verwijzing naar betrouwbare bronnen op internet 
Op internet staat een overvloed aan medische informatie. Belangrijk is dat de 
informatie uit betrouwbare (medische) bron komt, maar dat is voor leken niet 
altijd goed in te schatten (er kan een commerciële partij achter zitten). De 
medewerkers gebruiken internet ook voor hun eigen informatievoorziening en 
weten welke websites betrouwbaar zijn en voldoende informatie bieden. Dit 
zijn o.a. websites zijn van de NHG, ziekenhuizen of van onafhankelijke 
onderzoeksinstituten. De medewerkers kunnen de patiënt informeren over 
goede websites met informatie over een bepaalde klacht, aandoening of 
zorgorganisatie. 

Informatie per e-mail 
In sommige gevallen wordt informatie verstrekt per e-mail. Dit kan niet altijd, 
omdat het vaak voorkomt dat vragen alleen goed beantwoord kunnen worden 
als de arts, of andere praktijkmedewerker, de patiënt persoonlijk heeft gezien 
of gesproken.  

Informatie op het antwoordapparaat 
Wie het algemene nummer belt, krijgt de assistente. Buiten de telefonische 
spreekuren van de assistente krijgt de patiënt een antwoordapparaat waarop 
vermeld wordt wanneer de praktijk telefonisch bereikbaar is en wat te doen in 
geval van spoed. Het antwoordapparaat wordt tijdens de praktijksluiting ook 
gebruikt voor meldingen over waarneming.  

Brieven op naam 
Brieven op naam van de patiënt worden vooral verstuurd voor het uitnodigen 
van patiënten om een afspraak te maken voor een consult. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld in het kader van het preventiebeleid, waarin een groep patiënten 
met een verhoogd risico op bepaalde aandoeningen of klachten wordt 
uitgenodigd om een afspraak te maken. De uitnodiging voor de jaarlijkse 
griepvaccinatie valt ook onder deze vorm van communicatie. 

Afsprakenkaartjes 
Als een patiënt in de praktijk een afspraak maakt, kan hij een 
afsprakenkaartje meekrijgen. Hierop zet de assistente de datum en tijd van de 
afspraak en aanvullende informatie over de afspraak. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



7.2 Communicatie met de medewerkers 
 
Assistentenoverleg 
Binnen de huisartsenpraktijk vindt er dagelijks overleg plaats tussen 
huisartsen, praktijkassistentes en praktijkondersteuner tussen 10u30 en 
11u00 en in de loop van de middag. Indien noodzakelijk kan er echter op elk 
moment van de dag overlegd worden. 

De praktijkassistentes hebben onderling ook regelmatig een werkbespreking 

 

Overleg praktijkondersteuner GGZ en Somatiek 

Elke praktijkondersteuner heeft 1 keer per week een vast overleg moment 
met de huisarts. Indien noodzakelijk kan er echter op elk moment van de dag 
overlegd worden. 
 
Overleg met alle medewerkers 
Op organisatorisch gebied wordt er elke 3 maanden een officiële 
werkbespreking gepland met alle praktijkmedewerkers. Wanneer er zich 
belangrijke bespreekpunten aandienen die op korte termijn aandacht vragen, 
dan worden tussentijds vergaderingen gehouden.  
 
 

7.3 Communicatie met de collega’s uit de HOED 
Half jaarlijks wordt een vergadering gehouden met alle huisartsen uit de 
HOED. Indien nodig worden vaker vergaderingen belegd. De 
praktijkondersteuners van beide praktijken hebben regelmatig overleg met 
elkaar. 
	  

	  

8. Overleg externe partijen 
	  

De praktijk neemt deel aan de volgende samenwerkingsverbanden en 
overlegstructuren: 

• De Artsen Combinatie West (HAGRO) 
• Het farmacotherapeutisch overleg (FTO), een overleg over medicatie. 

Hieraan nemen de HAGRO en de volgende apotheken deel; Apotheek 
Delfshaven, Apotheek Cohen, apotheek Schiemond, apotheek Oud 
Mathenesse en apotheek Spangen. 

• Dynamisch Delfshaven: een samenwerking tussen diëtistenpraktijk 
HRC, Fysiotherapie Delfshaven en enkele huisartsenpraktijken 
waaronder onze praktijk. 

 



 

9. Patiëntenrechten 
 

De patiëntenrechten in het kader van de behandelingsovereenkomst staan 
beschreven in de Wet op Geneeskundige Behandelings Overeenkomst 
(WGBO). Patiënten hebben ook recht op een goede afhandeling van hun 
klacht. 

 

9.1 Rechten en plichten volgens de WGBO 
De belangrijkste punten uit de WGBO zijn het recht op informatie, 
toestemming, geheimhouding en een aantal rechten in verband met 
dossiervorming. In de WGBO staat ook dat de patiënt recht heeft op 
informatie door een arts of een medisch specialist. Goede informatie is een 
kwestie van afstemming tussen de behandelaar en de patiënt. Daarbij hoort 
dat een hulpverlener de patiënt in heldere taal inlicht. De huisarts heeft de 
plicht om goede zorg aan de patiënt te leveren. Deze zorg kan hij ook door 
bijvoorbeeld een praktijkondersteuner uit laten voeren. 

 

9.2 Klachtenprocedure 
Wanneer een patiënt een klacht heeft, kan hij deze bespreken met de 
betrokken praktijkmedewerker. Indien gewenst kan een van de huisartsen bij 
dit gesprek aanwezig zijn. Ook kan de patiënt een gesprek aanvragen met 
alleen de huisarts. Als dit niet voldoet voor de patiënt, kan hij ook een klacht 
indienen bij Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg. Adres: 
Alexandriumkantoren A, Schorpioenstraat 278, 3067 KW te Rotterdam.  
	  

 

 
	  

 
	  

	  

	  

	  

	  



10. Beleidsdoelstellingen voor de periode 2014-2017 
Hieronder staan onze belangrijkste beleidsdoelstellingen voor de komende 
drie jaar. Ze zijn onderverdeeld in drie categorieën: beleid op het gebied van 
de bedrijfsvoering, beleid op het gebied van de patiënt en beleid op het 
gebied van de medewerkers. 
	  

10.1 Beleidsdoelstellingen op het gebied van de bedrijfsvoering 
• Wij zijn net het accrediteringsproces in gegaan. Na de pre-audit zullen 

naar alle waarschijnlijkheid voldoende verbeterpunten naar voren komen 
om deze als doelstelling te formuleren voor komende jaren. Doel is 
immers te accrediteren. 

• Een koppeling maken tussen ons HIS en de apotheek in het naastgelegen 
pand. 
 

10.2 Beleidsdoelstellingen op het gebied van de patiënt 
• Met het accrediteren willen wij de zorg van patiënten verbeteren. 
• De zorg verbeteren door een grondige renovatie van het pand. Doel is om 

een spoedkamer te realiseren en dusdanige verbeteringen in de praktijk 
aan te brengen dat de privacy van patiënten nog meer gewaarborgd 
wordt. 
 

10.3 Beleidsdoelstellingen op het gebied van de medewerkers 
• Medewerkers alle ruimte blijven bieden voor nascholingen, zodat zij zich 
   kunnen ontwikkelen en hun vaardigheden en kennis kunnen uitbreiden.  
• Voortzetten van het opleiderschap voor (huis)artsen in opleiding door het 
   bieden van stageplaatsen.  
• Twee jaarlijks een functioneringsgesprek houden met verslaglegging. 
 
 

11. Verklaring begrippen en afkortingen 
 

AED   Audiomatische Externe Defibrillator 
BIG  Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 
CVRM  Cardio Vasculair Risico Management 
GGZ   Geestelijke gezondheidszorg  
HAGRO Huisartsengroep  
HIS   Huisartseninformatiesysteem (patiëntenregistratiesoftware) 
HOED  Huisartsen Onder Een dak (meerdere praktijken in 1 pand) 
HVRC Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk 

gehandicapten Registratie Commissie 
NHG   Nederlands Huisartsen Genootschap  
POH-S  Praktijkondersteuner Somatiek  
POH-GGZ Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg  
V&VN  Verpleegkundigen&verzorgenden Nederland 
WGBO  Wet op Geneeskundige Behandelings Overeenkomst	  


