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1. Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag over 2014 van Huisartsenmaatschap Tussendijken. Dit is het 
tweede exemplaar. Met deze verslagen geven we u een beeld van de werkzaamheden 
en ontwikkelingen binnen onze praktijk. We blikken terug en bekijken in hoeverre wij de 
vorig jaar geformuleerde plannen hebben gerealiseerd en maken vervolgens weer 
nieuwe plannen voor het volgende jaar. Continue kwaliteitsverbetering is hierbij ons 
doel. Het jaarverslag is daarbij een instrument.  
 
 
 
Historie en profiel van de praktijk 

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 werd gerealiseerd ‘aan de overkant’ op Mathenesserdijk 430. In 
2014 ontstond de wens om nog meer uit te breiden. Dit ten gevolge van de trend, door 
de overheid ingezet, dat steeds meer zorg van de tweede lijn (ziekenhuiszorg en GGZ-
instellingen) terugmoet naar de eerste lijn (huisartsenzorg). Dit heeft geresulteerd in nog 
meer uitbreiding van spreekuren en extra praktijkondersteuning, denk aan geestelijke 
gezondheidszorg. De ruimte aan ‘de overkant’	  bleek te klein en wij zijn uitgeweken naar 
het pand naast ons hoofdpand op de Mathenesserdijk 485.  
 
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 bijna 75.000 inwoners telt en zich kenmerkt 
door zijn multiculturele bevolkingsgroep. In 2014 was in 66% van de huishoudens het 
hoofd van allochtone afkomst. Belangrijke landen van herkomst zijn Suriname, Turkije, 
Marokko en Kaapverdië.  
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. In 2013 is in 
Delfshaven 5932 keer bijstand verleend en op 1 januari 2014 telde Delfshaven 7014 
uitkeringsgerechtigden. (Rotterdam Buurtmonitor, 2014) 
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Delfshaven is een relatief jonge wijk. In 2014 was 73.7% van de bevolking in Delfshaven 
tussen de 16-64 jaar oud, 17.6%  tussen de 0-14 jaar oud en slechts 8.7% is ouder dan 
65 jaar. (Rotterdam Buurtmonitor, 2014) 
 
Onze praktijk is één van de ongeveer 80 huisartspraktijken in Nederland die deelneemt 
aan het verzamelen van gegevens op het gebied van huisartsgeneeskundig handelen 
door het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. 
 
 
 
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 evidence-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) 
zorgen wij voor een continue kwaliteitsverbetering en transparantie. 
 
 
 
Bijzondere gebeurtenissen in 2014 

De verbouwing 
De meest in het oog springende gebeurtenis van 2014 is de verbouwing van ons pand 
aan de Mathenesserdijk. Een lang bestaande wens die eindelijk in vervulling is gegaan. 
Op de begane grond is een behandelkamer gerealiseerd. Deze kamer is zo ingericht 
met medisch instrumentarium dat patiënten die spoedzorg nodig hebben hier goed 
kunnen worden opgevangen en ambulance personeel gemakkelijke toegang heeft. 
Daarbij is op de begane grond een laboratorium gecreëerd waarin medische 
handelingen worden verricht als urineonderzoek en het steriliseren van medische 
instrumenten. De beide ruimtes delen wij met de huisartsen Hol en Witvoet. Op zolder is 
een personeelsruimte ingericht waar tussen de middag geluncht kan worden door al het 
personeel. 

Naast deze indelingsveranderingen heeft de totale praktijk een zogenaamde ‘facelift’	  
gekregen waarbij nieuwe vloeren, plafonds en verlichting is aangelegd. Ook is de hele 
praktijk opnieuw geschilderd en al het meubilair vervangen.  

Tot slot is een nieuwe telefooncentrale aangelegd. Deze centrale werkt met één 
telefoonnummer voor de praktijk met vervolgens een keuzemenu voor spoedgevallen, 
overleg met assistente en aanvragen van herhaalrecepten. 
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Een enorm project. Temeer omdat de patiëntenzorg ondertussen doorgang moest 
hebben. Dit is opgelost door tijdelijk intrek te nemen in het pand naastgelegen, op de 
Mathenesserdijk 485. Nog iedere dag zijn wij blij met de verbouwing van het pand en 
hopen wij dat onze patiënten dat ook zijn. Tot nu toe krijgen wij mooie reacties. 

Ter verfraaiing van de wachtkamers zijn er kleurrijke schilderijen ter bruikleen 
aangeboden door de werkplaats van de ASVZ, een instelling voor mensen met een 
verstandelijke beperking.  

 

Uitbreiding van aantal panden 
Na de verhuizing hebben de huisartsen Spruit en Groen besloten het pand op 
Mathenesserdijk 485 aan te houden. Dit is het pand gelegen direct naast de 
hoofdlocatie. Dit met als doel om de zich steeds meer uitbreidende zorg te kunnen 
blijven verlenen. Het kabinet heeft de trend ingezet meer zorg van de tweede lijn 
(ziekenhuiszorg) over te hevelen naar de eerste lijn (huisartsenzorg). Dit heeft alles met 
bezuinigingen te maken. Gevolg is dat steeds meer zorg ook op ons bord zal komen. Dit 
kunnen wij als huisarts niet alleen en er zal dus steeds meer (gespecialiseerd) 
personeel aangetrokken moeten worden. Zo zijn er de afgelopen jaren al POH diabetes 
mellitus, ouderen en GGZ (geestelijke gezondheidszorg) bijgekomen en het is te 
verwachten dat dit zich de komende jaren nog zal uitbreiden. Omdat in ons hoofdpand 
onvoldoende ruimte is voor deze uitbreiding hebben de huisartsen Spruit en Groen 
besloten het pand op nummer 485 te blijven huren om te kunnen voorzien in deze zorg. 
Op dit moment draaien de POH diabetes mellitus en GGZ daar hun spreekuren. Ook 
zijn wij een samenwerking aangegaan met een diëtiste die in ons pand haar spreekuur 
doet. Zij participeert ook in de ketenzorg diabetes mellitus, zie  blz. 6. 

Het pand bevat ook een groepsruimte waar groepstrainingen kunnen worden 
georganiseerd. In 2014 heeft een psychologenpraktijk hier gebruik van gemaakt voor 
groepstrainingen. In 2015 willen wij hier voorlichtingsavonden gaan houden voor 
mensen met diabetes mellitus die mee willen doen aan de Ramadan. Dit is een 
samenwerking van onze praktijkondersteuners en de diëtiste van Health Risc Control.  

 

NHG geaccrediteerd 
Voor ons als medewerkers heeft 2014 ook in het teken gestaan van ‘	  de accreditering’. 
Het Nederlandse Huisartsen Genootschap heeft een keurmerk ontwikkeld dat door 
huisartsenpraktijken verdiend kan worden als zij voldoen aan landelijk vastgestelde 
normen. In 2014 zijn wij het proces begonnen waarmee dit keurmerk verdiend kan 
worden. Een zeer intensief proces waarbij de praktijk eerst helemaal doorgelicht werd 
op diverse terreinen. Te denken valt aan medisch handelen, bereikbaarheid, hygiëne, 
medicatievoorraad, privacy, geprotocolleerd werken, patiënttevredenheid etc. 

Op basis van deze doorlichting zijn verbeterplannen opgesteld waarmee wij vervolgens 
aan de slag zijn gegaan. Er is een jaaragenda opgesteld voor de praktijk waarin 
systematisch jaarlijks terugkerende zaken goed gepland zijn zoals 
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praktijkvergaderingen, functioneringsgesprekken, revisie van protocollen en schrijven 
van nieuwe protocollen. Deze jaaragenda heeft als doel dat al deze zaken op vaste 
tijdstippen worden uitgevoerd en niet worden overgeslagen. Een beleidsplan schrijven 
heeft er voor gezorgd dat wij nog beter nadenken over wat voor soort praktijk wij willen 
zijn en hoe wij mee willen gaan in alle veranderingen die momenteel plaatsvinden in de 
zorg. Het schrijven van een jaarverslag moet ons inzicht geven in hoe wij functioneren 
en of dit in lijn is met ons beleid en plannen daadwerkelijk tot uitvoering zijn gekomen. 

Voor alle medische en administratieve handelingen zijn protocollen opgesteld en 
gepubliceerd op een website, uitsluitend voor personeel. Deze protocollen worden 
jaarlijks herzien waarvoor een vast schema is opgesteld. 

De assistentes zijn op een meerdaagse cursus geweest om de triage aan de telefoon te 
optimaliseren en zij werken met de meest recente NHG-triage wijzer. 

Maandelijkse controles en registraties van medicatie in de behandelkamer en in de 
visitetassen van de huisartsen moet er voor zorgen dat medicatie nooit over datum is. 
Ditzelfde geldt voor controle van medische artikelen als naalden, gaasjes, hechtdraden 
etc. Dagelijkse controle van de temperatuur van de koelkast moet zorgen dat de 
medicatie te allen tijde onder de juiste omstandigheden bewaard wordt. 

De sterilisator is vervangen door een nieuwe die voldoet aan de meest recente eisen. 
Ook hiervoor is een nieuw protocol opgesteld en daarmee voldoen wij nu aan de 
strenge eisen van sterilisatie.  

De doorlichting van de praktijk, waaronder patiëntenenquêtes, vond voor de verbouwing 
plaats waardoor een aantal zaken ook meteen tijdens de verbouwing zijn aangepakt.  

Al deze verbeteringen hebben er toe geleid dat in januari 2015 met trots gemeld kon 
worden dat onze praktijk de accreditering heeft gehaald en nu officieel een NHG-
geaccrediteerde praktijk is. Iets waar wij enorm trots op zijn. Wij zullen onze uiterste 
inspanning leveren om te blijven verbeteren en zodoende het keurmerk te mogen blijven 
dragen. Jaarlijks zullen wij intensief gecontroleerd worden of wij nog voldoen aan alle 
normen. 

 
 
Ketenzorg diabetes mellitus 
In 2014 zijn wij ook begonnen aan de voorbereidingen voor het toetreden tot ketenzorg 
diabetes mellitus. Dit betekent dat wij op een andere manier zijn gaan samenwerken 
met alle zorgverleners rondom diabetes patiënten. Een van deze veranderingen is dat 
wij in een ander computersysteem zijn gaan werken als het gaat om de controles die 
betrekking hebben op de diabetes. Wij maken met de andere zorgverleners, zoals de 
oogarts, diëtist, pedicure en podotherapeut afspraken over hoe wij het beste de zorg 
kunnen uitvoeren en organiseren. Dit is allemaal vastgelegd in protocollen die jaarlijks 
worden herzien. Met alle zorgverleners hebben wij afgesproken de zorg volgens de 
protocollen te leveren. Het toetreden tot ketenzorg was al wel een wens van ons maar 
door veranderingen in het zorgstelsel en financiering hiervan waren wij genoodzaakt dit 
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proces te versnellen eind 2014 zodat wij per 1 januari 2015 daadwerkelijk zijn 
toegetreden. Dit heeft veel flexibiliteit van ons personeel vereist. Zeker na alle 
veranderingen die eerder dit jaar hebben plaatsgevonden zoals de verbouwing en de 
accreditering. Gelukkig is er goed samengewerkt door alle medewerkers en is de stap 
naar ketenzorg zonder problemen verlopen. 

 
Het eerste jaar van het Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) spreekuur 
Per 1 september 2013 zijn wij gestart met een CVRM-spreekuur. Deze spreekuren 
worden verzorgd door mevrouw E. Vogelaar en mevrouw J. Möller onder supervisie van 
de huisartsen. Inmiddels hebben wij het eerste volle jaar van het CVRM-spreekuur 
achter de rug en is het tijd om terug te kijken of dit zinvol was.  

Het doel van dit spreekuur is om bij mensen met een doorgemaakte hart- en/of 
vaatziekte, of een verhoogd risico hierop, een risicoprofiel op te stellen om zodoende 
vroegtijdig alle risicofactoren te onderkennen en zonodig te behandelen. Het gaat hier 
om primaire en secundaire preventie.  

Uit onze populatie van 3100 patiënten hebben wij een selectie gemaakt die potentieel in 
aanmerking kwam voor het maken van een risicoprofiel op het CVRM-spreekuur. Dit zijn 
mensen met een bekende hart- en vaatziekte, diabetes mellitus, reumatoïde artritis, 
chronische nierschade, patiënten met eerste graads familielid die een hart- en 
vaatziekte doormaakte voor hun 65 levensjaar, bekende systolische bloeddruk boven de 
140 of gebruik van antihypertensiva, bekend totaal cholesterol > 6.5 of statine gebruik, 
roken en ouder dan 50 jaar. Een groot deel van deze mensen bleek al goed onder 
controle te zijn, o.a. op het diabetesspreekuur of bij een specialist in het ziekenhuis. 

Uiteindelijk kwamen 142 patiënten nog in aanmerking voor het opstellen van een 
risicoprofiel op het CVRM spreekuur. Hiervan zijn er tot nu toe 140 opgeroepen. 

Van deze 140 opgeroepen patiënten zijn er 120 verschenen op het spreekuur. Dit is een 
opkomstpercentage van 86%. 

Deze patiënten hebben allen bloed laten prikken op glucose, cholesterol en nierfunctie. 
Tevens bezochten zij onze POH-somatiek die de leefstijl (voeding en beweging) met de 
patiënt besprak en hun bloeddruk en gewicht opnam. Naar aanleiding hiervan zijn: 

• 5 patiënten (=4%) gevonden die diabetes mellitus bleken te hebben 

• 26 patiënten (=22%) gestart met medicatie omdat zij een te hoge bloeddruk 
bleken te hebben of een te hoog cholesterolgehalte  

• 21 patiënten (=18%)verwezen naar de diëtiste voor dieetadvies 

• 15 patiënten (=13%) actief gaan bewegen bij beweegprojecten in de buurt 

• 5 patiënten (=4%) gestopt met medicatie omdat zij dit onterecht bleken te 
gebruiken. 
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Al met al kunnen we concluderen dat de animo voor dit spreekuur groot is, namelijk 86% 
van de opgeroepen patiënten komt daadwerkelijk op het spreekuur. Daarbij blijkt 
uiteindelijk 22% van de mensen die gekomen zijn een te hoge bloeddruk of een te hoog 
cholesterol te hebben waarvoor zij, volgens de meest recente NHG-standaard, 
medicatie nodig hebben. Ook was het bij 18% noodzakelijk om naar de diëtiste te 
verwijzen. Wij zullen doorgaan met dit spreekuur en de resultaten van dit spreekuur 
nauwlettend in de gaten houden. 

 

Eerste jaar project ‘	  ouderen’ 
Eind 2013 zijn wij ook gestart met het project  ‘ouderen’. Onze POH ouderen benadert 
alle patiënten van 80 jaar en ouder met de vraag of zij eens langs mag komen om de 
zorg te inventariseren. Tijdens deze visite zal zij controleren of de zorg rondom de 
patiënt goed geregeld is of dat er mogelijke hulp ingezet zou moeten worden. In 2014 
hadden wij 72 patiënten van 80 jaar of ouder. Onze POH ouderen heeft in 2014 allen 
benaderd en gevraagd of zij geïnteresseerd waren in een bezoek. Naar aanleiding 
hiervan heeft zij 54 patiënten bezocht. De meesten gaven achteraf aan het fijn te vinden 
dat ze langs is geweest. Bij een aantal vond vooral de familie het een fijn idee. De 
meeste ouderen maakten het goed. Bij 4 patiënten is naar aanleiding van het bezoek 
intensieve thuiszorg ingezet. 
Bij 11 patiënten is een bezoek niet tot stand gekomen door omstandigheden als 
verhuizing, overlijden of zeer langdurig verblijf in het buitenland. 
Tot slot gaven 7 patiënten aan geen behoefte te hebben aan een bezoek maar stemden 
allen in om over een jaar nogmaals contact te hebben met dezelfde vraag. 
Ook dit project blijkt zinvol te zijn en wenselijk daar 75% van de benaderde patiënten het 
wenselijk vond dat de POH ouderen langs zou komen.  
 
 
POH GGZ 
In 2013 zijn wij begonnen met het inhuren van een POH GGZ via Indigo. In korte tijd 
konden wij van 4 uur uitbreiden naar 12 uur. In 2014 hebben wij het hele jaar 12 uur 
POH GGZ hulp ingezet per week, verzorgd door mevr. A. Koole en dhr. P. Braem.  Wij 
zitten hiermee aan het maximum dat wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De 
spreekuren blijven wekelijks vol staan en het blijft een zeer waardevolle toevoeging voor 
de praktijk. 
 
 
Nieuwe huisarts in opleiding 
Het vaste team personeel waarmee wij dagelijks de huisartsenzorg leveren is in 2014 
onveranderd gebleven iets waar wij ontzettend blij mee zijn. Zoals te doen gebruikelijk is 
er wel een wisseling in huisartsen in opleiding geweest per 1 september. Wij hebben 
mevrouw H. Bouzariouh uitgezwaaid en mevrouw G. Urhan in ons midden opgenomen. 
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Gebruikmaken van Zorgdomein 
In 2014 heeft Zorgdomein een hoge vlucht genomen in Rotterdam en omstreken. 
Zorgdomein is een beveiligde internet verbinding waarmee wij patiënten digitaal kunnen 
verwijzen naar de meeste ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Omdat veel van de 
instellingen waar wij naar toe verwijzen zijn aangesloten op Zorgdomein hebben wij in 
2014 besloten onze patiënten via deze weg te gaan verwijzen. Alleen naar het 
Havenziekenhuis en het Erasmus Medisch Centrum is dit nog niet mogelijk. Het ligt in 
de lijn der verwachting dat deze ziekenhuizen per medio 2015 ook zorgdomein zullen 
gaan gebruiken. Het digitaal verwijzen brengt veel voordelen met zich mee; de instantie 
waarnaar toe verwezen wordt heeft altijd de juiste informatie van de huisarts ter 
beschikking en kan de patiënt op de juiste spreekuren op de juiste termijn inplannen op 
basis van de verwijsbrief. Ook hoeft de patiënt niet meer te wachten op de verwijsbrief 
tijdens het spreekuur (of er zelfs voor terugkomen). De huisarts maakt na het spreekuur 
de verwijsbrief en verzendt deze direct naar de instelling waarnaar verwezen is. Tot slot 
scheelt het papier, wat goed is voor het milieu. 

 

Medische dossiers worden digitaal uitgewisseld tussen huisartsen 
In 2014 is ook een beveiligd internetportaal gemaakt om medische dossiers tussen 
huisartsen uit te wisselen. Dit gebeurt wanneer een patiënt van huisarts verandert. 
Nadat de huisarts waar de patiënt ingeschreven stond zich heeft verwittigd van het 
vertrek van de patiënt zal die het dossier digitaal versturen naar de nieuwe huisarts. Dit 
is een snelle en veilige manier om dossiers compleet door te sturen. Het uitprinten van 
hele dossiers, inscannen en vervolgens weggooien van het papier behoort dus tot de 
verleden tijd. Ons inziens een mooie ontwikkeling waar wij graag aan mee doen. 

 

Koppeling met de apotheek 
Hoog op ons wenslijstje voor 2014 stond een koppeling van ons systeem en de 
apothekers in de buurt. Met trots kunnen wij melden dat deze koppeling in 2014 tot 
stand is gekomen. Alle medicatie die door de apotheek aan een van onze patiënten 
wordt verstrekt, wordt automatisch in het Elektronisch Patiënten Dossier bij ons 
opgenomen. Dus ook de recepten die de specialisten in het ziekenhuis voorschrijven. 
Een zeer waardevolle koppeling waardoor de patiëntveiligheid is gestegen. Als het goed 
is zijn wij nu altijd op de hoogte van het  volledige medicatiegebruik van onze patiënten. 
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2. Infrastructuur en organisatie 

Locatie en indeling gebouw 

De praktijk bevindt zich in de stad en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 
Zowel de metro als de tram stopt op slechts enkele minuten lopen van de praktijk. 
Tevens is er parkeergelegenheid in de straten rondom de praktijk.  

In het hoofdpand op de Mathenesserdijk 491 hebben wij 2 vaste spreekkamers en 1 
gedeelde spreekkamer. In het pand op de Mathenesserdijk 485 hebben wij  2 
spreekkamers en een gemeenschappelijke ruimte waar groepstrainingen kunnen 
worden gegeven. Op de Westzeedijk hebben wij 1 spreekkamer. 

Organisatie van het spreekuur 

Consulten op afspraak. 
 
Bij de huisarts dagelijks  van 08.00-10.00 uur  
                                        van 11.10-12.00 uur 
    van 13.30-15.00 uur 
    van 15.30-16.00 uur 
 
De huisartsen rijden visite tussen 12.00-13.30 uur. 

De POH’sters werken van maandag tot donderdag tussen 8.00 -12.00 uur en 13.00-
17.00 uur. 

De POH GGZ werkt op dinsdag van 8.00-12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. 

Telefonische bereikbaarheid  

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	  
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In geval van spoed is de praktijk tussen 08.00 en 17.00 uur voortdurend bereikbaar via 
het hoofdnummer, waar in het keuzemenu direct voor spoed gekozen kan worden. 
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.  
De praktijk is elke werkdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Tussen 12.00 uur en 13.00 
uur is de voordeur gesloten i.v.m. lunch en overleg. Voor spoedgevallen is de praktijk 
dan wel telefonisch te bereiken of is het mogelijk daarvoor bij de praktijkingang aan te 
bellen. 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. 
 
Patiënten kunnen 24 uur per dag bellen voor herhaalrecepten. Zij bellen hiertoe naar de 
praktijklijn en kiezen in het keuzemenu “aanvragen herhaalrecepten”. 
 
Er is ook de mogelijkheid via email vragen en opmerkingen te plaatsen, deze wordt 
dagelijks gelezen. Het e-mailadres is ook via een contactformulier op de website te 
bereiken. 
 
Voor huisartsenzorg tijdens avonden, nachten, weekenden en feestdagen participeren 
we in de HuisartsenPosten Rijnmond, locatie Sint Franciscus Gasthuis. (Kleiweg 500, 
3045PM Rotterdam. Telefoonnummer 010-4669573). 
 
 
 
Automatisering 

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  
 
 
 
Veiligheid data  
De data van het HIS worden tegen verlies beschermd door middel van een dagelijkse 
back-up. Deze wordt automatisch gemaakt en buiten het praktijkpand opgeslagen. Het 
systeem (een afgeschermd netwerk) is door een virusscanner en firewall beschermd.  
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Privacy 

Iedere medewerker heeft een eigen toegangscode voor het HIS. Hiermee krijgt men een 
bij de functie passende toegang tot delen van het HIS en een bijpassende autorisatie 
om gegevens te muteren. Ten behoeve van de waarneming tijdens avond-, nacht- en 
weekenddiensten hebben de huisartsen die dienst doen in de Huisartsenpost geen 
toegang tot de gegevens van de patiënt.  
Alle papieren brieven over patiënten worden ingescand en toegevoegd aan het 
elektronische dossier waarna de papieren brief wordt vernietigd. Voor het vernietigen 
van privacygevoelige documenten is in de praktijk een papierversnipperaar aanwezig.  
 
 
 
Voorlichting 
Het zo goed mogelijk informeren van de patiënten zien wij als een zeer belangrijk 
onderdeel van ons werk. In de praktijk worden naast de dagelijkse mondelinge uitleg de 
volgende middelen en methoden ten behoeve van de patiëntenvoorlichting ingezet:  

• Praktijkfolder  
• Praktijkwebsite: www.tussendijken.com  
• NHG-Patiëntenbrieven (helaas niet in wachtkamer omdat gebleken is dat 

patiënten hier enorme rotzooi mee maken. Wij geven de brieven mee op het    
spreekuur)   

• Diverse andere folders  
 
 
 
Overleg en samenwerking 

Binnen de huisartsenpraktijk vindt er dagelijks overleg plaats tussen huisartsen, 
praktijkassistentes en praktijkondersteuner tussen 10.30 uur en 11.00 uur en in de loop 
van de middag. Indien noodzakelijk kan er echter op elk moment van de dag overlegd 
worden. 
De 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. 
Op organisatorisch gebied wordt er elke 3 maanden een officiële werkbespreking 
gepland met alle praktijkmedewerkers. Ook de praktijkassistentes onderling hebben 
regelmatig een werkbespreking. Wanneer er zich belangrijke bespreekpunten 
aandienen die op korte termijn aandacht vragen, dan worden tussentijds vergaderingen 
gehouden. De praktijkondersteunsters hebben regelmatig een werkbespreking met de 
praktijkondersteunsters van de andere praktijk in ons pand. 
 

De huisartsen vormen samen met de huisartsen uit de wijk een HAGRO genaamd de 
Artsen Combinatie West (ACW). Wij participeren in de waarneemregeling van de 
HuisartsenPost Rijnmond, locatie Sint Franciscus Gasthuis.  
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De vakantiewaarneemregeling hebben wij getroffen met de collega’s uit ons pand, de 
huisartsen Hol en Witvoet. Het FTO = FarmacoTherapeutisch Overleg) doen de 
huisartsen van onze praktijk samen met de huisartsen uit de ACW en de apotheken; 
Apotheek Delfshaven, Apotheek Cohen, apotheek Schiemond, apotheek Oud 
Mathenesse en apotheek Spangen. 

De POH GGZ heeft wekelijks een overleg met de huisarts. 

 

 

 

3. Het team 
Huisarts T.L. Spruit werkt in de praktijk op alle werkdagen behalve op maandag en 
dinsdagmiddag. Hij is de opleider van de huisartsen in opleiding. 

Huisarts E.J.Groen werkt in de praktijk op alle werkdagen behalve op de 
woensdagmiddag en vrijdag. 

Praktijkondersteuner E.Vogelaar werkt in de praktijk op dinsdag, donderdag en 
vrijdag. Op dinsdagochtend en op vrijdag de hele dag werkt zij als assistente. Op 
dinsdagmiddag en donderdag de hele dag werkt zij als praktijkondersteuner diabetes 
mellitus en CVRM. 

Praktijkondersteuner J. Möller werkt op maandag,woensdag en donderdag in de 
praktijk. Op woensdagochtend werkt zij als assistente, de overige dagdelen werkt zij als 
praktijkondersteuner diabetes mellitus, CVRM en ‘ouderen en kwetsbaren’.  

Assistente N. Gijzendorffen werkt maandag, woensdag en donderdag als assistente. 
Zij verricht baliewerkzaamheden, administratieve werkzaamheden en voert medische 
handelingen uit zoals urine controle, bloeddrukmeting en glucosecontrole.   

Assistente C. Vuijk werkt maandagochtend, dinsdag de hele dag en 
donderdagochtend als assistente. Zij verricht baliewerkzaamheden, administratieve 
werkzaamheden en voert medische handelingen uit zoals urine controle, 
bloeddrukmeting en glucosecontrole.   
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4. De patiënten  

Patiënten aantallen, verdeling naar leeftijd en geslacht 

Op 31-12-2014 stonden 3149 patiënten in de praktijk ingeschreven, 1607 mannen en 
1542 vrouwen. De praktijk is hiermee nagenoeg hetzelfde gebleven in omvang daar wij 
op 31-12-2013 3158 patiënten hadden. De praktijkopbouw naar leeftijd en geslacht staat 
weergegeven in onderstaande tabel. 

Leeftijdgroep	   Mannen	   Vrouwen	   Totaal	  

0-4 jaar	   113	   97	   210	  

5-14 jaar	   154	   170	   324	  

15-24 jaar	   221	   238	   459	  

25-44 jaar	   536	   526	   1062	  

45-64 jaar	   419	   358	   777	  

65-74 jaar	   108	   88	   196	  

75 jaar en ouder	   56	   65	   121	  

 

 

In- en uitstroom van de patiënten  

In de periode van 1-1-2014 tot en met 31-12-2014 zijn 299 patiënten nieuw 
ingeschreven in de praktijk en 320 patiënten uitgeschreven. Hiermee is het aantal 
nieuwe patiënten gegroeid ten opzichte van vorig jaar en het aantal uitgeschreven 
patiënten gedaald ten opzichte van vorig jaar. In 2014 hebben twee Turkse huisartsen 
een nieuwe huisartsenpraktijk opgericht die vooral veel Turkse patiënten proberen 
binnen te halen. Het lijkt er op dat de nadelige gevolgen van deze ontwikkeling voor ons 
beperkt zijn. 
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 Reden van vertrek uit de praktijk	   Aantal patiënten 	  

Onbekend	   62	  

Naar andere arts of verhuizing	   229	  

Overleden	   22	  

Tijdelijk buiten de praktijk	   2	  

 

 

Reden komst in de praktijk	   Aantal patiënten 	  

Onbekend	   1211	  

Her-inschrijving na tijdelijk afwezig	   38	  

Geboorte	   38	  

Verhuizing of van andere arts	   11	  

Tijdelijk uit andere praktijk	   1	  

Huwelijk	   0	  

 

Zoals al jaren is het verloop van patiënten groot. Dit verklaren wij door de wijk en het feit 
dat het een stadspraktijk is waarin meer verloop is dan in dorpen. 

 

 

 

 

 



 

16	  

Verdeling naar verzekeringsmaatschappij op 31-12-2014 

Naam verzekeraar	   Aantal patiënten 	  

Zilveren Kruis Achmea	   1238	  

Zorgverzekeraar VGZ	   398	  

Zorgverzekeraar DSW	   263	  

OWM CZ Groep Zorgverzekeraar	   256	  

Agis Zorgverzekeringen	   165	  

 

 

Net als vorige jaren is Zilveren Kruis Achmea voor onze praktijk de zorgverzekeraar 
waarbij veruit het grootste aantal patiënten is verzekerd. De top 5 van verzekeraars is 
onveranderd gebleven in volgorde en hebben allen ongeveer dezelfde 
patiëntenaantallen behouden. 
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5. Het medisch handelen 

•   verrichtingen/contacten  
•   t.a.v. diabetes mellitus  
•   t.a.v. astma en COPD  
•   t.a.v. risicofactoren HVZ  
 

Inleiding  
In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over het medisch handelen in de praktijk. Als basis 
daarvoor dienen o.a. de epidemiologische gegevens m.b.t. de volgende chronische 
aandoeningen: diabetes mellitus, astma, COPD en hart- en vaatziekten. Deze worden 
verderop in een tabel gepresenteerd. Nu eerst een tabel waarin wordt aangegeven 
hoeveel verrichtingen elke medewerker van de praktijk heeft gedaan in 2014. 
  
Code Spru Haio Eel Pohe Pohj Ggz Ass 

C 1885 1201 1939 197 264 	   3448 

Cl 650 514 719 189 261 	   	  

T 157 16 131 3 72 	   327 

i-dm 67 9 43 117 221 	   	  

V 59 50 34 1 23 	   	  

Clpoz 2 	   1 	   	   554 	  

M-uri 	   	   4 	   	   	   64 

m-bbs  	   17 2 4 	   107 

Vl 32 7 48 	   26 	   	  

m-sti 21 16 25 	   	   	   124 

CPS 9 4 7 	   	   	   	  

I-chi 22 18 7 	   	   	   	  

I-iud 4 7 8 	   	   	   	  

M-hb 	   	   3 	   	   	   	  

I-cyr 13 11 4 	   	   	   	  

I-Eut 	   	   1 	   	   	   	  

I-vil 1 	   8 	   	   	   	  

I-vs 5 1 2 	   	   	   	  
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De verrichtingen zijn ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2013. 
Opvallend is dat er veel meer consulten gedeclareerd zijn door de POH GGZ. Dit is 
goed te verklaren omdat wij halverwege 2013 gestart zijn met de POH GGZ, het aantal 
uren POH GGZ fors hebben kunnen uitbreiden in 2013 tot maximaal gedurende heel 
2014. We hadden dus ook veel meer uren POH GGZ tot onze beschikking in 2014. 
 
Tabel prevalentie chronische aandoeningen per 1000 patiënten in onze praktijk 
 
Chronische 
aandoening 

ICPC Totaal in 2014 Per 1000 patiënten 
in 2014 

Diabetes mellitus T90 225 71 

Astma R96 227 72 

COPD R95 59 19 

Hart en vaatziekten K74-77, K86-87 499 158 

	   K89-90, K92,T93 	   	  
 
In bovenstaande tabel staat hoeveel patiënten met de meest voorkomende chronische 
ziektes geregistreerd staan in onze praktijk, weergegeven in totale aantallen en 
aantallen per 1000 patiënten.   
Wanneer we deze getallen van onze eigen praktijkpopulatie vergelijken met de 
landelijke prevalentie cijfers (bron: de NHG-standaarden) dan valt op:  
 
 
Diabetes mellitus: onze prevalentie van 7% is hoger dan het landelijke cijfer van 5%.  
Dit verklaren wij door populatiekenmerken van onze praktijk. De NHG standaard 
diabetes mellitus beschrijft dat in Nederland diabetes mellitus beduidend vaker voor 
komt bij mensen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst dan bij de 
autochtone bevolking. Ook beschrijft de standaard dat de prevalentie het hoogst is 
onder personen van Hindoestaans-Surinaamse afkomst, vooral in de hogere 
leeftijdsgroep. Tot slot beschrijft dezelfde standaard dat diabetes mellitus type 2 in 
Nederland een hogere prevalentie heeft onder mensen met een lagere 
sociaaleconomische status. Onze patiënten populatie valt grotendeels in deze 
risicogroepen. 
Het aantal diabeten is ten opzichte van 2013 iets gedaald (10 patiënten). Wij hebben 
hier geen goede verklaring voor en zullen de cijfers in de toekomst nauwlettend in de 
gaten houden omdat de verwachting is dat het aantal diabeten juist zou stijgen. 
 
Astma: onze prevalentie van 7% is aanzienlijk hoger dan het landelijke cijfer van 2,8 %; 
voor een deel te verklaren door de hogere prevalentie in de stad Rotterdam. Wij denken 
dat een aantal mensen mogelijk onterecht geregistreerd staat als “astmatisch”. Wij willen 
dit in de toekomst nog eens uitzoeken en zo nodig aanpassen.  
 
COPD: onze prevalentie van 1.9 % komt ongeveer overeen met de landelijke 2 %.  
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“Hart- en vaatziekten” is een samengestelde groep waardoor het lastig is dit percentage 
met landelijke cijfers te vergelijken. Wel valt op dat er een stijging is van 1.8 %. Wij 
denken dat dit komt doordat wij het CVRM spreekuur hebben opgestart en daardoor 
meer hart- en vaatziekten hebben gediagnosticeerd bij patiënten. 
 
 
 
6. Het kwaliteitsbeleid 
 
In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:  
 
- Preventie: het voorkomen van ziektes/klachten is een belangrijk doel; 
- Praktijkondersteuning: heeft onze praktijk een kwaliteitsimpuls gegeven; 
- Scholing: is voorwaarde voor kwaliteit, is stimulerend en helpt om bij te blijven; 
- Klachtenregeling: klachten betekenen belangrijke feedback voor het praktijkbeleid;  
- Folder en website: informatie over onze praktijk versterkt de kwaliteit; 
- Huisartsopleiding: we werken mee aan de opleiding van nieuwe huisartsen.  
 
 
Preventie  
Daar waar aangetoond is dat preventieve activiteiten een wezenlijke bijdrage kunnen 
leveren aan de volksgezondheid, voeren wij die uit. Speerpunten in ons preventiebeleid 
zijn:  

• protocollaire zorg voor patiënten met diabetes mellitus  
• cardiovasculair risicomanagement: het in kaart brengen van risicofactoren  

voor het krijgen van hart- en vaatziekten en daar zo nodig beleid voor afspreken; 
tevens extra aandacht voor mensen die reeds bekend zijn met hart- en 
vaatziekten.  

• griepvaccinaties voor mensen met een verhoogd risico op het krijgen van  
complicaties door griep  

• opsporen van voorstadia van baarmoederhalskanker  
• hulp bij het stoppen met roken  

 
Diabeteszorg 
Wij zijn per 1 januari 2015 aangesloten bij de IZER, een ketenzorggroep, in geheel 2014 
hadden wij de diabeteszorg nog in eigen handen. 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-sters 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 participeerden ook in 2014 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.  
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Cardiovasculair RisicoManagement (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.  
 
 
Griepvaccinaties 
In september/oktober krijgen alle geïndiceerden een oproep voor een griepvaccinatie. 
De indicatie wordt vastgesteld aan de hand van gegevens in ons HIS, zoals relevante 
eerdere diagnosen. Er wordt dan een middag georganiseerd in de praktijk, waarbij alle 
medewerkers betrokken zijn en hun eigen taken hebben. De patiënten die niet op deze 
middag kunnen komen mogen op een later, voor hun geschikt moment, langs bij de 
assistente voor een vaccinatie. De patiënten voor wie het om medische redenen niet 
mogelijk is om naar de praktijk te komen, worden thuis gevaccineerd door de 
praktijkondersteuner of assistente. Het streven is om een zo hoog mogelijk percentage 
van de geïndiceerden elk jaar te vaccineren. Op 1 september 2014, bij het aanmaken 
van het bestand voor de oproepen voor de griepvaccinaties, kwamen 858 patiënten in 
aanmerking voor een griepvaccinatie. Uiteindelijk hebben 498 patiënten uit deze groep 
zich laten vaccineren. 
Dit is een percentage van 58%, in 2013 was dit in onze praktijk 56% (landelijk was dit 
toen 59.6%). Wij behoren met onze vaccinatiegraad onder de zogenaamde 
risicogroepen dus tot het gemiddelde. (RIVM). 
 
 
 
Opsporen van voorstadia van baarmoederhalskanker 
Patiënten die in aanmerking komen voor het bevolkingsonderzoek naar 
baarmoederhalskanker krijgen hun uitnodiging via Bevolkingsonderzoek Zuid-west. 
De artsen voeren de uitstrijkjes uit. In 2014 hebben volgens ons systeem 156 vrouwen 
een oproep van Bevolkingsonderzoek Zuid gekregen voor het laten maken van een 
uitstrijkje. Uit onze declaratiecijfers blijkt dat 64 vrouwen daadwerkelijk een uitstrijkje 
heeft laten maken. Dit is een vaccinatiegraad van 41.0%. 
Op de Nationale Atlas Volksgezondheid op de website van rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu is terug te vinden dat in 2012 in heel Rotterdam de opkomst 
voor baarmoederhalskanker screening 49.2% was. Onze praktijk ligt dus iets onder het 
gemiddelde van Rotterdam. De vraag is of dit daadwerkelijk zo is of dat de cijfers niet 
helemaal kloppen ( het aantal opgeroepen patiënten volgens ons systeem) omdat wij de 
patiënten niet zelf oproepen. 
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In een rapport van de Gezondheidsraad over screening naar baarmoederhalskanker uit 
2011 staat beschreven welke determinanten de opkomst voor dit onderzoek bepalen. 
Onder andere bij dames van allochtone afkomst, afkomstig uit laag sociaal milieu en 
wonend in de stad wordt een lage opkomst gezien. Deze determinanten zijn van 
toepassing op onze praktijkpopulatie.  (Gezondheidsraad, screening op 
baarmoederhalskanker, 2011). Gezien de lage opkomst zullen wij hier in 2016 een 
verbeterplan voor maken.  
 
 
Stoppen met Roken  
Wanneer het ons opvalt dat mensen roken of wanneer mensen met bepaalde klachten 
of ziektes op het spreekuur komen, zullen we proberen de optie ‘stoppen met roken’ ter 
sprake te brengen. Dit gebeurt tijdens de spreekuren van de artsen maar ook tijdens de 
spreekuren van de praktijkondersteuners diabetes zorg en CVRM. Wij bieden zelf geen 
begeleidingsprogramma aan maar verwijzen naar de zorgverzekeraar voor vergoede 
stoppen met roken cursussen. Indien medicatie nodig is dan schrijven wij dit voor en 
vervolgen patiënt ivm mogelijke bijwerkingen. 
 
 
Praktijkondersteuning 
Praktijk Ondersteuner Huisartsen, afgekort POH, is een inmiddels niet meer weg te 
denken functie binnen onze huisartsenpraktijk. Door de inzet van de POH is de kwaliteit 
van (m.n preventieve) zorg verbeterd. Sinds 2011 is mevrouw Möller bij ons werkzaam 
in deze functie. In 2012 heeft collega mevrouw Vogelaar al haar benodigde diploma’s 
behaald. 
 
 
Scholing  
Alle medewerkers - huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes - worden 
geacht hun kennis op diverse gebieden op peil te houden of uit te breiden. Hiervoor 
volgen zij regelmatig cursussen en nascholingen.  
 
Overzicht nascholingen 2014: 
Persoon Aantal uren 

Huisarts Spruit 46 

Huisarts Groen 50 

Jacqueline Moller 20 

Els Vogelaar 25 

Corella Vuijk 32 

Nina Gijzendorffen 30	  
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Klachtenregeling  
Wanneer mensen vragen, opmerkingen of suggesties over onze praktijkvoering hebben, 
dan staan wij ervoor open om deze te bespreken. We kunnen dan gezamenlijk bekijken 
of we op bepaalde punten verbeteringen kunnen aanbrengen. Voor klachten waar we 
niet meer in gezamenlijkheid kunnen uitkomen, is onze praktijk aangesloten bij de 
Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg. Adres: Alexandriumkantoren A, 
Schorpioenstraat 278, 3067 KW te Rotterdam.  
 
 
 
Folder en website 
Wij hebben een eigen website: www.tussendijken.com 
De inhoud van de website is grotendeels door huisarts T.L.Spruit ontworpen. Op deze 
website staat informatie over de praktijk en verwijzingen naar informatie voor patiënten. 
Een samenvatting van deze informatie staat in de papieren praktijkfolder. Deze folder 
wordt bij het eerste contact met nieuwe patiënten aangeboden. Hierin staan onder 
andere de diverse telefoonnummers, de spreekuurtijden en het adres van de 
Huisartsenpost. 
 
 
 
Huisartsopleiding 
In onze praktijk werkt vaak een arts mee die zich specialiseert tot huisarts. Hiervoor 
werken wij samen met de Erasmus Universiteit te Rotterdam. De artsenopleiding is een 
volledig bevoegd arts, die onder supervisie zelfstandig spreekuur houdt. Elke dag vindt 
er een begeleidingsgesprek plaats tussen de aios (arts-in-opleiding tot specialist 
huisartsgeneeskunde) en (meestal) huisarts Spruit. De aios werkt voor een periode van 
e ́e ́n jaar mee in de praktijk.  
 
 
 
 
7. Samenvatting en plannen voor 2015 
 
 
Terugblik op 2014 
Samenvattend zien we als belangrijkste ontwikkelingen in onze praktijk in 2014 de 
volgende punten. 
 
Het was ‘ het jaar van de grote veranderingen’ dat we met onze vaste team van 
medewerkers meer dan goed zijn doorgekomen. Het toppunt van verandering was de 
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enorme verbouwing van onze praktijk waardoor wij nu weer in een gemoderniseerd 
pand werken dat voldoet aan de huidige eisen.  
 
Maar ook andere kwaliteitsverbeteringen hebben plaatsgevonden. Door de praktijk 
gestructureerd te verbeteren in 2014 en te voldoen aan de vele eisen hebben wij in 
januari 2015 de praktijkaccreditatie behaald. Ook hebben wij verregaande 
voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2015 in de ketenzorg Diabetes Mellitus te 
stappen. Wij hopen hiermee de diabeteszorg nog beter te maken. Het CVRM spreekuur 
heeft haar eerste volle jaar gedraaid en blijkt succesvol te zijn. Onze POH heeft haar 
eerste jaar van het bezoeken van ouderen afgerond en ook dit blijkt zeer wenselijk en 
zinvol te zijn.  
Ook hebben wij wat betreft communicatie naar de buitenwereld niet stilgezeten; wij zijn 
gaan werken via zorgdomein, dossiers digitaal gaan versturen naar andere huisartsen 
en hebben wij ons HIS gekoppeld aan apotheken zodat wij altijd weten welke medicatie 
onze patiënten gebruiken. 
 
Tot slot hebben wij weer met veel plezier bijgedragen aan de opleiding van een nieuwe 
huisarts. 
 
 
 
Plannen voor 2015 
2015 moet een jaar van ‘consolideren’ worden. Wij zijn ons bewust van de enorme 
impact van alle veranderingen in 2014 op ons personeel. Wij hebben veel flexibiliteit van 
hun gevraagd. Om er zorg voor te dragen dat alle veranderingen goed worden 
geïmplementeerd en uitgevoerd zal ons hoofddoel in 2015 zijn om onszelf en ons 
personeel in 2015 geroutineerd te laten worden in het toepassen van de gemaakte 
protocollen, het gebruik van Portavita voor de diabetesketenzorg en het verder uit 
kristalliseren van het CVRM spreekuur. 
 
Uiteraard zullen wij ons best doen om de accreditering te behouden wat inhoudt dat wij 
een protocol kindermishandeling en gebruik van orale anticoagulantia zullen schrijven. 
Ook zullen wij gedurende het jaar alle protocollen die er zijn herzien, conform de 
afspraken. 
 
Wij zullen in 2015 voor het eerst een informatiemiddag houden voor diabetes patiënten 
die mee willen doen aan de Ramadan. Dit doen wij samen met onze diëtiste. 
 
Echt stilzitten zullen wij ook in 2015 niet doen. De trein op weg naar de ideale praktijk 
blijft doorrijden en wij blijven met ons hele team vol enthousiasme mee reizen. 
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Bijlage: nascholingsoverzicht 
 
Nascholingsoverzicht huisarts Groen in 2014. Conform pe-online. 
 

11-12-2014	   Vorderingen en praktijk 2014 (ID nummer: 189183)	   6	  

28-11-2014	   PIN 18/1b Schildklieraandoeningen (ID nummer: 191209)	   1	  

28-11-2014	   PIN 18/1a Anemie (ID nummer: 191208)	   1	  

20-11-2014	   Huisartsen Netwerkbijeenkomst - SFG (ID nummer: 197052)	   4	  

2-10-2014	   10e Parallelsymposium Praktische Kindergeneeskunde - SFG (ID 
nummer: 192554)	   3	  

1-10-2014	   PIN 17/10 Dermatologie (ID nummer: 184287)	   2	  

18-9-2014	   Digitaal verwijzen, diagnostiek aanvragen en consulteren met 
Zorg(Domein) (ID nummer: 172093)	   2	  

8-8-2014	   PIN 17/9 Leren van incidenten en klachten (ID nummer: 182282)	   2	  

23-6-2014	   PIN 17/7 SOLK (ID nummer: 176325)	   2	  

21-5-2014	   PIN 17/8 Maagklachten (ID nummer: 180355)	   2	  

23-4-2014	   ‘Rituelen rond rouw en overlijden’. (Filmhuis FAW) (ID nummer: 178937)	   2	  

17-4-2014	   Starten met insuline- haal nu het insulinediploma (ID nummer: 167713)	   5	  

3-4-2014	   Starten met insuline- haal nu het insulinediploma (ID nummer: 167713)	   5	  

27-3-2014	   Starten met insuline- haal nu het insulinediploma (ID nummer: 167713)	   5	  

27-3-2014	   PIN 17/3a De Overgang (ID nummer: 161421)	   1	  

27-3-2014	   PIN 17/3b Fractuurpreventie (ID nummer: 161433)	   1	  

27-3-2014	   PIN 17/4 Palliatieve zorg in de praktijk (ID nummer: 166179)	   2	  

27-3-2014	   PIN 17/5 Mictieklachten bij mannen (ID nummer: 168738)	   2	  

16-1-2014	   PIN 16/9 Acuut coronair syndroom (ID nummer: 151177)	   2	  

 
 
 
Nascholingsoverzicht huisarts Spruit in 2014. Conform pe-online. 
 
22-03-2014   3 nascholingen op de Huisartsenbeurs 2014 
25-03-2014   PIN 13/1 Chronische nierschade 
31-12-2014   Forfaitaire accreditatie huisartsopleiders 2014 
11-12-2014   Vorderingen en praktijk 2014 
10-12-2014   Interculturele communicatie, najaar 2014 (FAW) 
19-11-2014   Interculturele communicatie, najaar 2014 (FAW) 
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03-11-2014   PIN 18/1a Anemie 
03-11-2014   PIN 18/1b Schildklieraandoeningen 
31-10-2014   Landelijke kennistoets voor huisartsopleiders, oktober 2014 
29-10-2014   Interculturele communicatie, najaar 2014 (FAW) 
18-09-2014   Digitaal verwijzen, diagnostiek aanvragen en consulteren met 
Zorg(Domein) 
 
 
 
 
Nascholingsoverzicht Mevrouw E. Vogelaar in 2014 
 

Datum	   Activiteit	   Omschrijving	   Punten	  

19-6-2014	   Scholing	  
Minisymposium "De 
Diabetische Voet" (ID nummer: 
184730)	  

3	  

11-6-2014	   Deelname aan niet geaccrediteerde 
scholing	   Starten insuline therapie	   12	  

2-6-2014	   Deelname aan niet geaccrediteerde 
scholing	   Triagetraining bij koel	   7	  

6-2-2014	   Deelname aan 
herhaling EHBO en reanimatie/AED	   Reanimatie	   3	  

 
 
 
 
Nascholingsoverzicht Mevrouw J. Moller in 2014 
  

18-11-
2014 	   Symposium voor de POH: "CVRM: van bloeddruk tot hartfalen" (ID nummer: 191562) 	   3

 	  

04-11-
2014 	   De gecompliceerde voet in de huisartsenpraktijk (ID nummer: 174117) 	   3

 	  

24-09-
2014	  

Basiscursus Motiverende Gespreksvoering (MGV) voor de 1e lijn - Leerpunt KOEL (ID 
nummer: 178546) 	  

3
 	  

10-09-
2014 	  

Basiscursus Motiverende Gespreksvoering (MGV) voor de 1e lijn - Leerpunt KOEL (ID 
nummer: 178546) 	  

3
 	  

12-06-
2014 	   Culturele Diversiteit (ID nummer: 184096) 	   3

 	  

03-06-
2014	   Praktische Diabeteszorg SFG - Sexualiteit (ID nummer: 172952) 	   2

 	  

26-02-
2014	   Cardiovasculair risicomanagement; niet pluis geluid? (ID nummer 162149)	   3	  
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Nascholingsoverzicht Mevrouw C. Vuijk in 2014 
 
	  	  

Datum	   Activiteit	   Omschrijving	   Punten	  

26-11-2014	   Scholing	   Omgaan met moeilijke mensen (ID 
nummer: 173652)	   3	  

25-11-2014	  
Deelname aan 
niet 
geaccrediteerde 
scholing	  

Coping nascholing Havenzieknhuis.	   2	  

12-11-2014	   Scholing	   Omgaan met moeilijke mensen (ID 
nummer: 173652)	   3	  

15-10-2014	   Scholing	   Wondverzorging (ID nummer: 
185564)	   2	  

13-10-2014	  
Deelname aan 
niet 
geaccrediteerde 
scholing	  

Opfris Triage training	   2,5	  

2-10-2014	  
Deelname aan 
niet 
geaccrediteerde 
scholing	  

Kinderziekten Sint Franciscus 
Gasthuis Rotterdam	   3	  

12-6-2014	  
Deelname aan 
niet 
geaccrediteerde 
scholing	  

Triage training	   7,5	  

12-6-2014	   Scholing	   Culturele Diversiteit (ID nummer: 
184096)	   3	  

13-5-2014	   Scholing	  
17e Nascholing aan de Maas: SOA en 
Vrouwenspreekuur opzetten (ID 
nummer: 183438)	  

3	  

6-2-2014	   Scholing	  
Reanimatiecursus voor huisartsen, 
praktijkondersteuners en 
doktersassistenten (STAR) (ID 
nummer: 173890)	  

3	  
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Nascholing Mevrouw N. Gijzendorffen 
 
 
 
 
 

Datum	   Activiteit	   Omschrijving	   Punten	  

26-11-2014	   Scholing	   Omgaan met moeilijke mensen (ID 
nummer: 173652)	   3	  

25-11-2014	  
Deelname aan 
niet 
geaccrediteerde 
scholing	  

Coping nascholing Havenzieknhuis.	   2	  

12-11-2014	   Scholing	   Omgaan met moeilijke mensen (ID 
nummer: 173652)	   3	  

13-10-2014	  
Deelname aan 
niet 
geaccrediteerde 
scholing	  

Opfris Triage training	   2,5	  

2-10-2014	  
Deelname aan 
niet 
geaccrediteerde 
scholing	  

Kinderziekten Sint Franciscus 
Gasthuis Rotterdam	   3	  

12-6-2014	  
Deelname aan 
niet 
geaccrediteerde 
scholing	  

Triage training	   7,5	  

12-6-2014	   Scholing	   Culturele Diversiteit (ID nummer: 
184096)	   3	  

13-5-2014	   Scholing	  
17e Nascholing aan de Maas: SOA en 
Vrouwenspreekuur opzetten (ID 
nummer: 183438)	  

3	  

6-2-2014	   Scholing	  
Reanimatiecursus voor huisartsen, 
praktijkondersteuners en 
doktersassistenten (STAR) (ID 
nummer: 173890)	  

3	  

 


