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1. Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag over 2015 van Huisartsenmaatschap Tussendijken. Dit is het 
alweer het derde 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 inmiddels meer dan 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.  
De buurtmonitor heeft nog geen nieuwe cijfers gepubliceerd maar wat wij van eerdere 
jaren weten is dat er gemiddeld een laag sociaaleconomische status is; 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, 2014). 
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In 2015 had 3.5% van het aantal inwoners vanaf 15 jaar een werkeloosheidsuitkering, 
11% een bijstandsuitkering, 5% een arbeidsongeschiktheidsuitkering en 10.5% een 
AOW uitkering. (Rotterdam Buurtmonitor, 2015) 
 
Delfshaven is een relatief jonge wijk. In 2015 is de verhouding tussen de verschillende 
leeftijdsgroepen gelijk gebleven. Dit wil zeggen dat net iets meer dan 73% van de 
bevolking tussen de 16-64 jaar oud is, ongeveer 17%  tussen de 0-14 jaar oud en net 
iets minder dan 10% ouder dan 65 jaar is. (Rotterdam Buurtmonitor, 2015) 
 
Net als in de gemeente Rotterdam is ook in de wijk Delfshaven sprake van een lichte 
stijging van het aantal inwoners. In 2015 zijn er 6000 Rotterdammers bijgekomen ten 
opzichte van 2014. Deze toename van het aantal inwoners heeft vooral in de laatste drie 
maanden van 2015 plaatsgevonden. Dit is te wijten aan een licht positief binnenlands 
migratiesaldo, positief buitenlands migratiesaldo en een geboorte overschot. Dit laatste 
is minder groot dan vorig jaar en komt omdat er meer baby’s zijn geboren dan mensen 
zijn overleden. Het aantal geboren kinderen is minder dan in 2014. 
Ook in Delfshaven is een lichte toename van aantal bewoners te zien. In 2013 was dit in 
het gebied Delfshaven 74.371. Op 1 januari 2016 woonden er 75.521 mensen in 
Delfshaven. 
 
 
 
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 2015 

Na een bewogen 2014 waar grote veranderingen als een verbouwing en NHG 
accreditatie hebben plaatsgevonden zou 2015 het jaar van consolideren worden. We 
hadden onszelf als doel gesteld om de gemaakte protocollen goed te implementeren. 
Daarnaast zouden we de tijd nemen om te wennen aan de ketenzorg Diabetes Mellitus 
waar tot wij zijn toegetreden in 2015 en zouden we het CVRM spreekuur uit 
kristalliseren. Tevens zouden we een protocol kindermishandeling en orale antistolling 
schrijven alsmede alle protocollen die bestonden herzien. Tot slot zouden we een 
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scholingsmiddag organiseren voor onze diabetes patiënten die mee wilden doen aan de 
Ramadan. Veel doelen die bijna allemaal bereikt zijn. Alleen de scholingsmiddag voor 
de diabetes patiënten is door omstandigheden niet door gegaan. 

 

Consolideren 
Het belangrijkste doel voor 2015 was ‘consolideren’. Na grootse veranderingen in 2014 
zouden wij dit jaar een pas op de plaats maken en zorgen dat alle veranderingen die in 
2014 zijn ingevoerd daadwerkelijk uitgevoerd zouden worden. 

Al het personeel heeft dit jaar de tijd gekregen om alle geschreven protocollen zich 
eigen te maken en daadwerkelijk toe te passen. Conform de afspraken hebben wij alle 
protocollen dit jaar ook gereviseerd en ze nog meer werkbaar gemaakt. Iedereen ervaart 
het als prettig dat wij afspraken op schrift hebben over hoe wij bepaalde dingen 
uitvoeren in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan medische handelingen. Wij hebben de 
protocollen tijdens teamvergaderingen besproken maar ook gewoon op de werkvloer als 
een casus zich leende voor het toepassen van een protocol. 

 

Ketenzorg Diabetes Mellitus 
Per 1 januari 2015 zijn wij aangesloten bij de ketenzorggroep Izer. 

IZER is een zorggroep van huisartsen in de regio Rotterdam-Rijnmond en ondersteunt 
de huisartsen bij het maken van gezamenlijke afspraken over de zorg die geleverd wordt 
aan chronisch zieken en ouderen. Deze afspraken gaan over de kwaliteit van de zorg, 
het registreren van de zorg en over het door en terug verwijzen van de patiënt. 

Dit betekent dat wij bij het leveren van de zorg aan onze diabetes patiënten nog 
intensiever samenwerken met alle andere zorgverleners die hierbij betrokken zijn. Denk 
aan oogartsen, diëtistes, podotherapeuten en internisten. Wij registreren de consulten 
die betrekking hebben op de diabeteszorg nu ook in Portavita. Een digitaal systeem 
waarin elke diabetes patiënt zijn eigen tabblad heeft waarin elke hulpverlener zijn 
bevindingen noteert. Alle betrokken hulpverleners zijn op die manier op de hoogte van 
de meest recente ontwikkelingen van hun patiënt. Na een periode van wennen aan een 
nieuw computer systeem zijn wij nu allemaal zeer tevreden over dit systeem. Het biedt 
vooral veel overzicht en structuur. Wij hebben goed contact met Izer en kunnen 
laagdrempelig overleggen met hun ervaren diabetes verpleegkundige voor advies 
omtrent behandeling. Wij volgen nascholingen via de Izer en volgen hun protocollen op. 
Dit zorgt voor uniformiteit van de behandelingen die altijd volgens de meest recente 
richtlijnen zijn. Sinds dit jaar laten wij de STAR de patiënten oproepen voor het 
driemaandelijkse bloed onderzoek. Na wat kinderziektes lijkt dit systeem te werken. Iets 
waar wij ontzettend blij mee zijn omdat het oproepen van diabetes patiënten een enorm 
tijdrovende klus was. Wij hopen zo een efficiëntieslag te hebben gemaakt.  
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In Januari 2016 zijn wij gevisiteerd door de Izer waarbij is gekeken in hoeverre wij 
voldoen aan hun richtlijnen en hoe wij presteren t.o.v. andere huisartspraktijken. De Izer 
was zeer lovend over het verzette werk in onze praktijk, zeker gezien dit pas ons eerste 
jaar van deelname was. Wij hebben 89% van het totaal aantal van de indicatoren 
gescoord en zijn daarmee net een B praktijk. Een A praktijk is het hoogst haalbare, een 
E praktijk is de laagste waardering. Punt van verbetering is dat wij niet bij alle diabetes 
patiënten weten of zij roken. Als wij dit keurig gaan noteren zijn wij een A praktijk wat het 
hoogst haalbare is. Uiteraard streven wij dit na. 

 

Het tweede jaar van het Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) spreekuur 
Per 1 september 2013 zijn wij gestart met een CVRM-spreekuur. 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. In 2014 concludeerden wij dat dit een zinvol spreekuur bleek te 
zijn. Er waren toen 140 personen opgeroepen die in aanmerking kwamen voor dit 
spreekuur. Hiervan kwam toen 86% daadwerkelijk op het spreekuur. Daar werd bij 22% 
van de mensen een te hoge bloeddruk of een te hoog cholesterol geconstateerd 
waarvoor zij, volgens de meest recente NHG-standaard, medicatie nodig hadden. Ook 
was bij 18% het noodzakelijk om naar de diëtiste te worden verwezen. In 2015 hebben 
de praktijkondersteunsters routine gekregen in de spreekuren, richtlijnen en 
behandelingen. Het opkomstpercentage lag in 2015 nog hoger. Maar liefst 92% van de 
opgeroepen patiënten (151 stuks) zijn gekomen naar het spreekuur. Bij 23% van de 
patiënten bleek een medicatie wijziging noodzakelijk en 24% van de patiënten had een 
indicatie om verwezen te worden naar de diëtiste. 

Onze patiënten blijken dus goed de noodzaak van dit preventieve spreekuur in te zien 
en het blijkt daarbij ook zinvol. Helaas kunnen wij niet reproduceren uit ons 
patiëntenbestand of er daadwerkelijk minder cardiovasculaire ziekten zijn voorgekomen. 
In groter studie verband is dit wel aangetoond.  

 

Protocollen herziening en uitbreiding 
In 2015 hebben wij alle protocollen gereviseerd. Dit is iets wat wij jaarlijks zullen doen 
om er voor te zorgen dat ze altijd up-to-date en werkbaar zijn. 
Dit jaar hebben wij drie nieuwe protocollen geschreven: orale anticoagulantia, wat te 
doen bij vermoeden van kindermishandeling en werkinstructies voor een waarnemend 
huisarts op de praktijk. Dat laatste protocol hoefde pas in 2016 geschreven te worden 
maar vanwege een zwangerschapsverlof van een van de huisartsen is het eerder 
geschreven. 
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Informatiedag voor diabetes patiënten die mee willen doen aan de Ramadan 
Onze praktijkondersteunsters waren voornemens om samen met de diëtiste die in ons 
pand werkt een informatiemiddag te houden voor diabetes patiënten die mee willen 
doen aan de Ramadan. Op deze middag zou uitleg over de ziekte en de relatie tot 
vasten worden uitgelegd, alsmede adviezen en achtergronden over het aanpassen van 
diabetes medicatie. Door ziekte van een de praktijkondersteunsters is dit helaas niet van 
de grond gekomen. Het voornemen is om dit in 2016 wel te realiseren. 
 
Behalve het realiseren van de geplande doelen in 2015 hebben wij toch nog wat extra 
werk verzet in 2015. 
 
 
 
Gebruikmaken van Zorgdomein 
In 2015 hebben nog meer ziekenhuizen zich aangesloten bij Zorgdomein. Dit is een 
digitaal platform waar zorgverleners veilig informatie naar elkaar toe kunnen sturen. Via 
dit platform kan worden verwezen naar specialisten in ziekenhuis en aanvullend 
onderzoek door de huisarts worden aangevraagd. Alle ziekenhuizen en vrijwel alle GGZ 
instellingen in de regio zijn nu aangesloten. Alle verwijzingen gaan nu dus per 
Zorgdomein. Wij ervaren dit als een zeer efficiënt omdat je precies kan zien welk 
ziekenhuis welke zorg en op wat voor een termijn kan leveren. Dit helpt bij het maken 
van een keuze naar welk ziekenhuis de patiënt verwezen wil worden. Daarbij beoordeelt 
een specialist de verwijzing waardoor de patiënt in een keer op de juiste spreekuren in 
de ziekenhuizen belandt. Dit blijkt zeer efficiënt.  

 

Nieuwe huisarts in opleiding 
Het vaste team personeel waarmee wij dagelijks de huisartsenzorg leveren is in 2015 
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 G. Urhan uitgezwaaid en mevrouw I. Stolk-Mombers in ons midden 
opgenomen. 

 

Samenwerking met het wijkteam 
De gemeente Rotterdam heeft er vanaf 1 januari 2015 nieuwe taken en 
verantwoordelijkheden bij gekregen door de nieuwe jeugdwet, de nieuwe Wet 
maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. De gemeente heeft deze kans 
met beide handen aangegrepen om de zorg in Rotterdam efficiënter te organiseren. Zo 
wordt de zorg en welzijn voor volwassenen in de wijk gebundeld met de hulp, zorg en 
ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders. 
Het reeds bestaande wijknetwerk blijft bestaan. Dit betekent dat inwoners van 
Rotterdam hun vragen kunnen stellen bij de Vraagwijzer, het Centrum voor Jeugd en 
Gezin, de schoolmaatschappelijk werker op school, het jongerenwerk, de 
peuterspeelzaal, huisarts of wijkagent. Deze vrijwilligers en professionals vormen samen 
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het wijknetwerk. Soms is er meer ondersteuning nodig dan alleen het wijknetwerk kan 
bieden, dan komt het wijkteam in beeld. Dit is een team bestaande uit allerlei 
professionals met diverse expertise op het gebied van opgroei- en 
opvoedondersteuning, gezinscoaching, intensieve jeugdhulp, psychiatrie, verstandelijke 
beperking en maatschappelijk werk en ouderenadviseurs voor hulpverlening aan 
volwassenen. Ouders, volwassenen en jongeren hebben 1 contactpersoon bij het 
wijkteam, waardoor niet allerlei verschillende instanties contact hebben met het gezin. 
De ouder, volwassene of jongere gaat samen met de contactpersoon aan de slag en is 
zelf verantwoordelijk voor het verbeteren en oplossen van de problemen. Het opstarten 
van het wijkteam in Tussendijken/Bospolder is gepaard gegaan met de nodige 
kinderziektes. Er zijn veel wisselingen in personeel geweest. Eind 2015 lijkt de situatie 
stabiel geworden te zijn en hopen wij dat het team goed gaat draaien en zijn vruchten 
zal gaan afwerpen. De vraagwijzer blijft voor ons een zeer prettige 
samenwerkingspartner en wij verwijzen veel mensen met vragen rondom financiële 
problemen, conflicten met overheid etc. naar hun toe. 
 
 
 
Start project overgewicht 
Uit een aantal onderzoeken is gebleken dat de bevolking in Delfshaven ongezonder is 
dan de gemiddelde Rotterdammer. Een van de problemen is het forse aantal mensen 
met overgewicht. Hiertoe hebben een aantal huisartsen uit de wijk Delfshaven een 
project gestart dat als doel heeft een netwerk te vormen met zorgverleners uit de wijk 
die gemotiveerd zijn om mensen te helpen een gezondere leefstijl aan te leren en een 
gezond gewicht te bereiken. De huisartsen zijn hiervoor om nascholing geweest hebben 
hebben daar een cursus motivational interviewing gehad gericht op lifestyle coaching. Zij 
zullen dit toepassen op mensen met overgewicht die gemotiveerd zijn om af te vallen. 
Na enkele gesprekken zullen zij ook verwijzen naar diëtisten en beweegprogramma’s in 
de wijk via Zowel. Dit project is in december 2015 gestart. Wij hopen in het volgende 
jaarverslag meer hierover te kunnen vertellen. 
 

Toch nog een kleine verbouwing 
Uit de patiënten enquête is naar voren gekomen dat het pand op de eerste verdieping 
erg gehorig is. Mensen konden in de wachtkamer horen wat in de spreekkamer werd 
gezegd. Wij hebben een architect gevraagd naar dit probleem te kijken en hij heeft een 
glazen scheidingswand tussen de wachtkamer en de gang waaraan de spreekkamers 
zitten geplaatst. Wij hopen hiermee de privacy van onze patiënten te waarborgen. 
 

Twee zwangerschapsverloven 
In 2015 zijn zowel dokter Groen als assistente mevrouw Gijzendorffen met 
zwangerschapsverlof geweest. Na goede zwangerschappen zijn zij beiden gezond 
teruggekeerd op de praktijk. Dokter Groen is waargenomen door dokter de Hooge die 
met veel plezier heeft gewerkt. Mevrouw Gijzendorffen is vervangen door mevrouw 
Himmer. 
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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’ers 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. visites, 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 en herhaalrecepten 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.  



11	  

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 op de Huisartsenpost geen 
toegang tot de gegevens van onze patiënten.  
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  
• Thuisarts.nl 
• Vraagwijzer.nl 
• Zowel.nl 

 
 

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 overlegmoment 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 hebben wekelijks een 
werkbespreking met elkaar. Wanneer er zich belangrijke bespreekpunten aandienen die 
op korte termijn aandacht vragen, dan worden tussentijds vergaderingen gehouden.  
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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.  

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 (Diabetes Mellitus en CVRM) 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 (Diabetes Mellitus en CVRM) 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’.  

Praktijkondersteuner (GGZ) A. Koole werkt op dinsdag. Zij verleent hulp aan mensen 
met psychische klachten; onderzoekt hen, behandelt hen of indien de problematiek te 
complex is dan verwijst zij hen door naar andere psychische hulpverleners. 

Praktijkondersteuner (GGZ) P. Braem werkt op dinsdag. Hij verleent hulp aan mensen 
met psychische klachten; onderzoekt hen, behandelt hen of indien de problematiek te 
complex is dan verwijst hij hen door naar andere psychische hulpverleners. 

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 31-12-2015 stonden 3209 patiënten in de praktijk ingeschreven, 1630 mannen en 
1579 vrouwen. De praktijkpopulatie is hiermee licht gegroeid daar wij op 31-12-2014 
3149 patiënten hadden. De praktijkopbouw naar leeftijd en geslacht staat weergegeven 
in onderstaande tabel en is nagenoeg hetzelfde gebleven. Wij hebben een praktijk met 
relatief jonge patiënten. 

Leeftijdgroep	   Mannen	   Vrouwen	   Totaal	  

0-4 jaar	   119	   93	   212	  

5-14 jaar	   155	   166	   321	  

15-24 jaar	   203	   225	   428	  

25-44 jaar	   571	   567	   1138	  

45-64 jaar	   416	   371	   787	  

65-74 jaar	   112	   88	   200	  

75 jaar en ouder	   54	   69	   123	  

 

 

In- en uitstroom van de patiënten  

In de periode van 1-1-2015 tot en met 31-12-2015 zijn 397 patiënten nieuw 
ingeschreven in de praktijk en 296 patiënten uitgeschreven. Hiermee is het aantal 
nieuwe patiënten weer gegroeid ten opzichte van vorig jaar en het aantal uitgeschreven 
patiënten weer gedaald ten opzichte van vorig jaar. Deze tendens was in 2014 ook te 
zien. In 2014 hebben twee Turkse huisartsen een nieuwe huisartsenpraktijk opgericht in 
de wijk 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 	  

Naar andere arts / verhuizing	   286	  

Overleden	   10	  

 

Reden komst in de praktijk	   Aantal patiënten 	  

Onbekend	   324	  

Her-inschrijving na tijdelijk afwezig	   31	  

Geboorte	   42	  

 

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. 

Verdeling naar verzekeringsmaatschappij op 31-12-2015 

Naam verzekeraar	   Aantal patiënten 	  

Zilveren Kruis Achmea	   1290	  

Zorgverzekeraar VGZ	   661	  

Zorgverzekeraar DSW	   568 

FBTO 76	  

OWM CZ Groep Zorgverzekeraar	   74 

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 
veranderd, FBTO is nieuw in de lijst en Agis valt per 1 januari 2015 onder Zilveren 
Kruis/Achmea en is verdwenen uit de lijst.  
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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 de praktijk heeft gedaan in 2015. Voorgaande jaren haalden wij 
de gegevens uit ons eigen systeem. Dit jaar hebben wij de gegevens van VIPcalculus, 
de site waar wij onze declaraties indienen bij de zorgverzekeraars en waar dus precies 
wordt bijgehouden hoeveel wij indienen en hoeveel wordt toegewezen. Dit zouden 
betrouwbaardere gegevens moeten zijn.  
  

Verrichting 2013 2014 2015 

Consult 8495 8916 8584 

Consult >20 min 2191 2365 1641 

Telefonisch consult 515 748 731 

Visite 164 196 128 

Visite >20 min 113 133 100 

Consult POH GGZ 166 559 598 

M-uri (dipslide) 155 70 62 

m-bbs (bloedsuikerstrip) 128 130 49 

m-stikstof (wratten behandeling) 90 189 224 

I-chirurgische ingreep 35 47 39 

I-iud inbrengen (spiraal) 19 19 11 

I-cyr (therapeutische injectie) 17 28 21 

I-Euthenasie 0 1 0 
 
De verrichtingen hebben een fluctuerend beloop. Het aantal consulten en vooral het 
aantal consulten langer dan 20 minuten zijn lager dan in 2014 maar tov 2013 is het 
aantal consulten wel gelijk. Opvallend is wel dat het aantal consulten langer dan 20 
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minuten fors lager is. Wij denken dat dit komt omdat wij in 2015 in de ketenzorg 
Diabetes Mellitus zijn gestapt. De consulten hieromtrent worden niet meer apart 
gedeclareerd maar vallen binnen het DBC Diabetes Mellitus dat apart uitbetaald wordt. 
Wij kunnen deze theorie volgend jaar controleren omdat wij ook het aantal declaraties 
per arts kunnen inzien en dan zouden verwachten dat het aantal consulten en het aantal 
lange consulten in 2016 nagenoeg stabiel zou moeten zijn ten opzichte van 2015.  
 
In de afgelopen drie jaar is een duidelijke trend te zien in groei van het aantal consulten 
door de POH GGZ. Dit is conform wat de overheid wil; steeds meer consulten en 
psychische hulp in de eerste lijn.  
 
Bij het aantal verrichtingen valt op dat er opvallend minder dipslides gedeclareerd zijn in 
2015. Wij vrezen dat dit te maken heeft met het niet declareren van deze verrichtingen 
door de assistentes. Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat wij vermoedelijk hetzelfde aantal 
dipslides inzetten. Het declareren is weer een aandachtspunt geworden voor de 
assistentes. 
 
Het minder aantal bloedsuikerstrips in 2015 is weer te verklaren omdat wij toen in de 
ketenzorg Diabetes Mellitus zijn gestapt en dus alle bloedsuiker bepalingen vergoed 
krijgen uit het DBC. 
 
 
Prevalentie chronische aandoeningen per 1000 patiënten in onze 
praktijk 
 
Chronische 
aandoening 

ICPC Aantal 
in 2013 

Aantal  
In 2014 

Aantal 
In 2015 

Per 1000 
patiënten in 2015 

Diabetes mellitus T90 218 222 231 71 

Astma R96 229 233 252 78 

COPD R95 54 54 54 19 

Hart en vaatziekten K74,K75,K77, 
K86-87, K89-90, 
K92,T93, T90 

453 507 572 178 

 
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.   
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Als 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 gestegen (13 patiënten). In ons vorige 
jaarverslag hadden wij voor 2014 een lager cijfer. Hernieuwde berekeningen laten voor 
2014 een totaal aantal van 222 patiënten zien. Gezien de licht stijgende lijn die te zien is 
tussen 2013 en 2015 is dit een waarschijnlijker getal. Temeer omdat bekend is dat 
nationaal gezien steeds meer diabeten zullen komen. Dit heeft deels te maken met de 
vergrijzing van de populatie maar ook ongezonde leefstijl. 
 
Astma: onze prevalentie van ruim 7% is aanzienlijk hoger dan het landelijke cijfer van 
2,8 %; dit is 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 hopen door het toetreden tot de ketenzorg Astma/COPD in 2016, en 
daarmee volledige reorganisatie van onze astma en copd patiënten, hier in de toekomst 
meer betrouwbare cijfers over te kunnen produceren.  
 
COPD: onze prevalentie van 1.9 % komt ongeveer overeen met de landelijke 2 %.  
 
“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 te zien is. Wij 
denken dat dit komt doordat wij het CVRM spreekuur hebben opgestart en daardoor 
meer hart- en vaatziekten hebben gediagnosticeerd bij patiënten. Wel moet rekening 
worden gehouden dat patiënten dubbele diagnoses kunnen hebben. Iemand kan een 
episode ‘ hypercholesterolaemie’ hebben en ‘ hypertensie’. De aantallen zijn dus niet 
absolute patiënten aantallen maar het aantal episodes met een van de beschreven 
kenmerken. 
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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 
Zoals eerder beschreven zijn wij per 1 januari 2015 aangesloten bij de IZER, een 
ketenzorggroep. Dit betekent dat wij up-to-date en geprotocolleerde zorg leveren. Daar 
waar nodig wijken wij gemotiveerd af van de protocollen om aan de wens van de patiënt 
te kunnen voldoen of zorg op maat te leveren als de situatie van de patiënt hierom 
vraagt.  
Wij hebben twee van onze assistentes enkele jaren geleden laten omscholen waarna zij 
officieel praktijkondersteuner zijn. Wij handelen conform de nieuwste NHG standaard 
Diabetes Mellitus en de Langerhans scholingen. 
Onze praktijkondersteunsters hebben veel contact met de IZER, diëtisten in de wijk, 
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).  
 
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 
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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 leefgewoonten 
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 
Elk jaar in september/oktober krijgen alle geïndiceerden een oproep voor een 
griepvaccinatie. De indicatie wordt vastgesteld conform de NHG standaard 
Influenzavaccinatie. Er wordt een ‘vaccinatie 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. In 2015 hebben wij 909 patiënten opgeroepen 
voor een griepvaccinatie. In totaal hebben 467 patiënten zich laten vaccineren, dit is een 
vaccinatieopkomst van 51%. In 2013 was dit in onze praktijk 56 % (landelijk was dit toen 
59.6%) en in 2014 was dit in onze praktijk 58% (landelijk was dit toen 52.8%). (Bron: 
RIVM). Het RIVM verklaart de lagere landelijke vaccinatieopkomst in 2014 deels door 
een andere manier van berekenen en deels door een daling van populariteit die de 
laatste jaren te zien is.  
 
 
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 behaalden wij een opkomst van 41%. 
In 2015 was dit 51%. Wij weten niet waarom dit verschil is.  
 
In het jaarverslag over 2014 van Bevolkingsonderzoek Zuid-West is terug te vinden dat 
de opkomst in Rotterdam langzaam stijgt. In 2011 was dit 49.8%, in 2012  49.2%, in 
2013 52.3% en in 2014 51%. Onze praktijk zou daarmee een gemiddelde praktijk zijn. 
 
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).  
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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 cursussen 
die vergoed worden. Indien medicatie nodig is dan schrijven wij dit voor en vervolgen 
patiënt ivm mogelijke bijwerkingen. In 2016 zullen wij starten met ketenzorg 
Astma/COPD en in dat kader een praktijkondersteuner gespecialiseerd in dat vakgebied 
aantrekken. Zij zal ook patiënten kunnen begeleiden bij het stoppen met roken. 
 
 
 
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 (vooral preventieve) zorg verbeterd. Sinds 2011 is mevrouw Möller bij ons 
werkzaam in de functie POH DM/CVRM/ouderen. In 2012 heeft collega mevrouw 
Vogelaar al haar benodigde diploma’s behaald en is zij werkzaam als POH DM/CVRM.  
In 2013 is daar de POH GGZ bijgekomen in de personen mevrouw A. Koole en de heer 
P. Braems. In 2016 zullen wij nog een POH Astma/COPD aantrekken. 
 
 
 
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 2015: 
Persoon Aantal uren 

Huisarts Spruit 52 

Huisarts Groen 46.5 

Jacqueline Moller 32 

Els Vogelaar 30.5 

Corella Vuijk 34.5 

Nina Gijzendorffen 8 
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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 2016 
 
 
Terugblik op 2015 
Samenvattend zien wij als belangrijkste ontwikkelingen in onze praktijk in 2015 de 
volgende punten. 
 
Het was ‘ het jaar van consolideren’. Na grote veranderingen in 2014 waarin we veel van 
de flexibiliteit van ons personeel hebben gevraagd door onder andere een verbouwing 
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van het pand en alle protocollen in het kader van de NHG accreditering, zouden we in 
2015 consolideren en zorgen dat alle protocollen geïmplementeerd werden. Dit is goed 
gelukt. Daarnaast hebben wij wat extra projecten ondernomen. Per 1 januari 2015 zijn 
wij in de ketenzorg voor Diabetes gestapt. Weer een grote verandering maar met een 
positieve uitwerking. Wij zijn enthousiast over het deel uit maken van een ketenzorg en 
hebben dit naar alle tevredenheid van de ketenzorggroep gedaan.  

Wij zijn dit jaar ook getuige geweest van een belangrijke transitie op het niveau van 
organisatie van de zorg in de wijk. Het wijkteam is door de overheid in het leven 
geroepen en is per 1 januari 2015 operationeel. Vele kinderziektes verder lijkt het nu te 
draaien. Wij blijven hard werken om de banden met dit team te verstevigen.  

Wij hebben dit jaar alle praktijk protocollen herzien en drie nieuwe protocollen 
geschreven; omgaan met vermoeden van kindermishandeling, orale antistolling en 
waarnemend huisarts.  

2015 was ook het jaar waarin huisarts Groen enkele maanden met zwangerschapsverlof 
is geweest. Het is prettig te merken dat de structuur en organisatie in de praktijk 
dusdanig is dat een waarnemend huisarts met gemak zich kan voegen in het team en 
de praktijk draaiende kan houden. Dit is zeker te danken aan de protocollen en de 
duidelijke structuur in de praktijk. 

Tot slot hebben wij weer met veel plezier bijgedragen aan de opleiding van een nieuwe 
huisarts. 
 
 
 
Plannen voor 2016 
 
Voor 2016 staat er weer een aantal mooie plannen op de agenda. 
Wij stappen de ketenzorg Astma/COPD in en zullen dat van de grond af moeten 
opbouwen. Dit wordt een enorm project. Wij krijgen hierbij hulp van een ervaren 
praktijkondersteuner die gespecialiseerd is in astma en COPD.  
 
Ook willen wij proberen nog rationeler antibiotica voor luchtweginfecties voor te 
schrijven. Hiervoor hebben wij een CRP meter in de praktijk aangeschaft. Wij zullen een 
protocol schrijven en hier hopelijk veelvuldig gebruik van maken. 
 
Verder willen wij de informatie voorziening in de praktijk verbeteren voor patiënten. Te 
denken valt aan folders en posters van hulpinstanties en initiatieven in de wijk. 
 
In ons volgende jaarverslag, dat wij medio maart 2017 zullen uitbrengen zult u kunnen 
lezen of dit alles weer gelukt is. 
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Bijlage: nascholingsoverzicht 
 
Nascholingsoverzicht huisarts Groen in 2015. Conform pe-online. 
8-12-2015 ‘Leefstijlcoaching, Hoe doe je dat?’ (ID nummer: 234941) 7 
12-11-
2015 Huisartsen Netwerkbijeenkomst (ID nummer: 231509) 4 

5-11-2015 Herhaling VLABCDE (ID nummer: 213301) 4 
15-10-
2015 

Parallel symposium Praktische Kindergeneeskunde (ID nummer: 
227131) 

3 

12-5-2015 PIN 18/3 Problematisch alcoholgebruik (ID nummer: 196565) 2 
8-5-2015 PIN 18/4 Longembolie (ID nummer: 198359) 2 
7-5-2015 PIN ADEPD (ID nummer: 207272) 1 
6-5-2015 PIN 18/2 ADHD (ID nummer: 193709) 2 
6-5-2015 PIN 18/5 Hoofdtrauma (ID nummer: 204822) 2 
22-1-2015 Lean werken 2015 (ID nummer: 191560) 3 
21-10-
2015 

Intercollegiale 
Toetsing 

FTOgroep ACW Rotterdam 2015 (ID nummer: 
211240) 1,5  

18-3-2015 
Intercollegiale 
Toetsing 

FTOgroep ACW Rotterdam 2015 (ID nummer: 
211240) 

1,5  

18-2-2015 
Intercollegiale 
Toetsing 

FTOgroep ACW Rotterdam 2015 (ID nummer: 
211240) 

1,5  

23-7-2015 NHG Praktijk Accreditering (NPA) praktijkaccreditering 12 

 
 
 
 
Nascholingsoverzicht huisarts Spruit in 2015. Conform pe-online. 

23-07-2015 NHG Praktijk Accreditering 
(NPA) 

12	  

04-03-2015 Transities en samenwerking 
wijkteam regio Rotterdam 

2	  

12-08-2015 PIN 18/1b 
Schildklieraandoeningen 

1	  

22-10-2015 NHG StiP-College 3	  

25-10-2015 PIN ADEPD  1	  

12-11-2015 Huisartsen 
Netwerkbijeenkomst SFG 

4	  

26-11-2015 Carrousel acute onderwerpen 
in de huisartsenpraktijk 

3	  
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21-12-2015 FTO 6	  

31-12-2015 Accreditatie Huisartsopleiders 20	  
 
 
 
Nascholingsoverzicht Mevrouw E. Vogelaar in 2015 
 

28-10-2015 Deelname aan niet geaccrediteerde 
scholing 

SCEM insulinetherapie 
opfriscursus 3 Akkoord Controle  

27-10-2015 Scholing 
35e Nascholing aan de Maas: 
Hellup... een spoedgeval! (ID 
nummer: 228823) 

3 Akkoord Ja 

15-10-2015 Deelname aan niet geaccrediteerde 
scholing SFG kindergeneeskunde 3 Akkoord Controle  

12-10-2015 Deelname aan 
herhaling EHBO en reanimatie/AED Reanimatie 1 Akkoord Controle  

2-9-2015 Deelname aan niet geaccrediteerde 
scholing Intervisie diabetes en copd1 3 Akkoord Controle  

30-6-2015 Deelname aan niet geaccrediteerde 
scholing De oudere mensch met diabetes 4 Akkoord Controle  

16-6-2015 Scholing 
11e Langerhans Symposium 
"Genen, Genezen & Voeding" 
(ID nummer: 205607) 

5 Akkoord Ja 

3-6-2015 Deelname aan niet geaccrediteerde 
scholing Triagetraining 2,5 Akkoord Controle  

30-4-2015 Scholing Wondbehandeling (ID nummer: 
188140) 2 Akkoord Ja 

30-4-2015 Scholing Moeilijke patiënten (ID nummer: 
189928) 2 Akkoord Ja 

21-4-2015 Deelname aan niet geaccrediteerde 
scholing Intervisie diabetes en copd 2 Akkoord Controle  

 
 
 
 
Nascholingsoverzicht Mevrouw J. Moller in 2015 
  
Titel nascholing Aantal punten 
PIR workshop 2 
INtervisie Zorgpas Astma/COPD 2 
Scholing gezondheidsvaardigheden 2 
Samenwerken met huisartsen, ziekenhuis 
en extramurale zorgaanbieders voor 

2 
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optimale zorg aan kwetsbare ouderen 
Inslinetherapie in de 1e lijn 3 
Coversation maps 6 
Insulinetherapie in de 1e lijn 7 
Intervisie Diabetse en COPD2 2 
Diabetsezorg aan het einde van het leven 4 
Mini-symposium Ramadan 2 
 
 
 
 
Nascholingsoverzicht Mevrouw C. Vuijk in 2015 
 
 Omschrijving	   Punten	   Status	   Accreditatie	   	  	  

3-12-2015	   Scholing	  

37e Nascholing 
aan de Maas: 
Kinderziekten 
voor 
doktersassistente
n (ID nummer: 
238434)	  

3	   Akkoord	   Ja	  

17-11-2015	   Deelname aan niet 
geaccrediteerde scholing	   Engelse triage	   2	   Akkoord	   Controle 	  

28-10-2015	   Scholing	  
De acute buik (ID 
nummer: 
227713)	  

2	   Akkoord	   Ja	  

27-10-2015	   Scholing	  

35e Nascholing 
aan de Maas: 
Hellup... een 
spoedgeval! (ID 
nummer: 
228823)	  

3	   Akkoord	   Ja	  

13-10-2015	   Scholing	  
Weet wat je 
meet! (ID 
nummer: 
214429)	  

2	   Akkoord	   Ja	  

12-10-2015	   Deelname aan niet 
geaccrediteerde scholing	   Reanimatie & AED	   2	   Akkoord	   Controle 	  

24-9-2015	   Deelname aan niet 
geaccrediteerde scholing	   Feiten en Fabels	   2	   Akkoord	   Controle 	  

10-6-2015	   Scholing	  

Hart en 
Vaatziekten: Help 
een spoedgeval 
(ID nummer: 
164453)	  

3	   Akkoord	   Ja	  

3-6-2015	   Deelname aan niet 
geaccrediteerde scholing	   Opfris triage	   2,5	   Akkoord	   Controle 	  
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2-6-2015	   Scholing	  

Kinderziekten 
voor 
doktersassistente
n (ID nummer: 
201785)	  

3	   Akkoord	   Ja	  

30-4-2015	   Scholing	  
Wondbehandeling 
(ID nummer: 
188140)	  

2	   Akkoord	   Ja	  

30-4-2015	   Scholing	  
Moeilijke 
patiënten (ID 
nummer: 
189928)	  

2	   Akkoord	   Ja	  

7-4-2015	   Scholing	  
Buikklachten voor 
doktersassistente
s (ID nummer: 
214899)	  

3	   Akkoord	   Ja	  

24-3-2015	   Scholing	  
De zomer komt er 
aan (ID nummer: 
208182)	  

3	   Akkoord	   Ja	  

4-2-2015	   Scholing	  

CVRM-basis voor 
Doktersassistente
n (KOEL) (ID 
nummer: 
198601)	  

   

	   
 
 
Nascholing Mevrouw N. Gijzendorffen 2015 
 
Titel nascholing Aantal punten 
Nascholing drugs en lab 2 
Reanimatiecursus 2 
Nascholing kindergeneeskunde SFG 2 
Nascholing Engelse triage 2 
 
 
 
 
 


