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1. Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag over 2018 van Huisartsenmaatschap Tussendijken. Sinds 
2013 schrijven wij jaarverslagen nadat wij ons eerste beleidsplan schreven in het 
kader van de praktijkaccreditatie. 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 geformuleerde jaarplannen in het afgelopen jaar hebben 
gerealiseerd en maken nieuwe plannen voor het komende jaar. Tevens evalueren wij 
de voortgang van de beleidsplannen die geformuleerd zijn voor de periode 2017-
2020. 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 
wordt gevoerd door de heer T.L. Spruit en mevrouw E.J.Groen, beiden huisartsen. 
 
Sinds 2011 is er een toenemend aantal spreekuren vanwege de verschuiving van 
zorg van de tweede lijn (ziekenhuizen) naar de eerste lijn (huisartspraktijken).  
Derhalve huren wij sinds 2014 het pand op de Mathenesserdijk 487 en houden ook 
daar spreekuren. 
 
Tevens 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. Het gebied Delfshaven bestaat uit de 
wijken Bospolder, Tussendijken, Delfshaven, Schiemond, Spangen, Witte Dorp, Oud 
Mathenesse, Nieuwe Westen en Middelland. Het gebied Delfshaven telde op 1 
januari 2019 in totaal 76.194 inwoners en kenmerkt zich door een multiculturele 
bevolkingsgroep. Er is een stijging van 673 inwoners sinds 1 januari 2018. De 
verwachting is dat deze stijging verder zal doorzetten komende jaren gezien de vele 
nieuwbouwprojecten in en rondom de wijk. Hiervoor verwijzen wij verder naar het 
beleidsplan 2017-2020.  
Al jaren is rond de 70% van de bevolking in Delfshaven Nederlander met een 
migratie-achtergrond; 14% heeft een westerse achtergrond, 56% heeft een niet-
westerse achtergrond. Belangrijke landen van herkomst zijn Turkije, Marokko, 
Kaapverdië, Suriname en het Caribische deel van het Koninkrijk.  
 
 
Delfshaven heeft relatief jonge inwoners. 75% van de bevolking in Delfshaven is 
tussen de 15-64 jaar oud, 17% tussen de 0-14 jaar oud en slechts 8% ouder dan 65 
jaar. (Rotterdam Buurtmonitor) 
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Er is gemiddeld een laag sociaaleconomische status. 61% van de huishoudens heeft 
een laag inkomen. Bij het bepalen van de hoogte van het inkomen is het 
besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van 
het huishouden zodat een vergelijkbaar welvaartsniveau wordt weergegeven, 
ongeacht de grootte en samenstelling van het huishouden. 
In heel Rotterdam heeft 51% van de huishoudens een inkomen dat tot de lage klasse 
hoort. In Delfshaven heeft 29% een inkomen dat tot de middenklasse behoort (vs. 
34% in heel Rotterdam) en 10% een hoog inkomen (vs. 15% in heel Rotterdam. 
(Bron: Rotterdam Buurtmonitor). 
 
Het Lloydkwartier, gelegen in de wijk Schiemond, kent een hele andere populatie. Dit 
is een nieuwbouwwijk. De bouw is gestagneerd door de recessie maar inmiddels 
worden de laatste nieuwbouwprojecten nu gerealiseerd. Deze wijk kent veel 
werkende, hoogopgeleide bewoners. 
 
 
	
 
Ontwikkelingen in 2018 

Ieder jaar kiezen de medewerkers van de praktijk gezamenlijk drie onderwerpen voor 
verbeterplannen. Dit zijn plannen om de kwaliteit van de zorg die wij leveren te 
verbeteren.  

Dit jaar hebben wij gekozen voor het implementeren van het nieuwe hygiëne 
protocol, overdracht van kwetsbare patiënten naar de huisartsenpost en het voldoen 
aan de criteria van de AVG. 

Hygiëne protocol 
In 2017 is een nieuwe richtlijn Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk verschenen. 
Wij hebben de nieuwe richtlijn vergeleken met ons protocol en veranderingen 
aangebracht waar nodig. Zo hebben wij nu bij het steriliseren van specula twee 
stromingen. Een stroming waarbij de specula worden gesteriliseerd en gewoon 
verpakt bewaard worden. Deze specula zijn voor regulier gynaecologisch onderzoek. 
Daarnaast hebben wij een stroming van specula die steriel verpakt en gesteriliseerd 
worden. Deze specula zijn voor het inbrengen van een IUD. 
 
Tevens brengen wij op de specula een extra tape aan die verkleurt als het speculum 
in de autoclaaf is geweest. Dat is een extra manier om te controleren of het 
speculum is gesteriliseerd. 
 
Verder zijn spatbrillen en mondmaskers conform de nieuwste richtlijnen aangeschaft. 
Wij gebruiken deze materialen zeer weinig in de praktijk.  
 
Overdracht van kwetsbare patiënten naar de huisartsenpost 
Vanwege een verandering in ons HIS kwam er de mogelijkheid om op een 
gemakkelijke digitale manier een medische overdracht te versturen naar de 
huisartsenpost. De huisartsen hebben sinds 2018 op deze wijze van alle palliatieve 
en kwetsbare patiënten met hun toestemming een korte medische overdracht 
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verstuurd. Omdat wij in 2019 mee willen gaan doen met het LSP hebben wij gekozen 
om in 2018 deze groep op patiëntniveau te benaderen. Dus als wij in contact 
kwamen met de patiënt werd om toestemming gevraagd. Dit maakte dat dit plan wat 
minder groot was dan wij vooraf dachten. Derhalve besloten wij om een ander groter 
project door middel van een verbeterplan dit jaar uit te werken. Namelijk het opzetten 
van ‘ Het Looprecept’. 

 

Het Looprecept 
Wij hechten waarde aan preventieve gezondheidszorg. Om patiënten te helpen bij 
het aanleren van een gezonde leefstijl met onder andere voldoende 
lichaamsbeweging, hebben wij in 2018 Het Looprecept geïmplementeerd in onze 
praktijk. Vanaf oktober 2018 vertrekt iedere woensdag om 12.00 uur een 
wandelgroep vanaf de praktijk, onder begeleiding van onze praktijkondersteuner. Alle 
patiënten zijn welkom om aan te sluiten. Doel is een half uur wandelen. Door te 
wandelen in een groep hopen wij op plezier en motivatie onder de deelnemers. 
Gemiddeld komen tussen de 5 en 10 patiënten mee wandelen. Dit was in de 
winterperiode. Wij hopen op steeds meer deelnemers in de lente en zomer. Tevens 
zoeken wij de samenwerking met andere praktijken en welzijnsorganisaties om te 
helpen ondersteunen bij dit project om de tijdsimpact voor onze praktijkondersteuner 
te beperken. 
 
 
AVG implementeren in de praktijk  
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming in werking 
getreden. Middels een verbeterplan hebben wij gezorgd dat onze praktijk voldoet aan 
deze wetgeving. Er is een risicobeoordeling uitgevoerd en dit is verwerkt in een 
risicoregister. Naar aanleiding hiervan is ons hele databestand overgezet naar een 
externe server van Zorgring die voldoet aan alle kwaliteitseisen. Ook is het mogelijk 
geworden dat alle medewerkers van de praktijk kunnen e-mailen met een beveiligd 
emailsysteem. Tevens zijn alle contactformulieren op onze praktijkwebsite voorzien 
van een extra beveiliging. Tot slot is een verwerkingsregister opgesteld met een 
overzicht van de verwerkersovereenkomsten die wij hebben afgesloten. Wij voldoen 
nu aan de AVG. 

Naast deze drie verbeterplannen heeft de praktijk en het personeel zich op nog meer 
gebieden ontwikkeld. Hiervan zijn geen verbeterplannen geschreven maar wel een 
lijst bijgehouden 

• CRP apparaat doet het weer sinds aansluiting bij Zorgring en koppeling vanuit 
HIS naar de STAR 

• Koppeling vanuit HIS naar de huisartsenpost (HAP) waardoor betere 
overdrachten naar HAP over kwetsbare patienten en palliatieve patiënten 

• Fundoscopie bij patiënten met diabetes mellitus via Oculus Wise op de praktijk in 
de hoop dat meer patiënten komen 

• POH GGZ uren uitgebreid van 12 uur naar 16 uur 
• Weer VIM week gehad, opbrengst 4 vim's 
• Patiëntenstop 12-4-2018 om zorg te kunnen waarborgen en praktijk te verkleinen. 

Per oktober 2018 weer geopend maar helaas in maart 2019 weer moeten sluiten 
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voor nieuwe inschrijvingen i.v.m. beperkte personeelsbezetting en weer snelle 
groei van de praktijk 

• E-mailen via beveiligde zorgmail 
• AVG/privacywet; verwerkersovereenkomsten 
• Extra beveiliging op computers 
• Alle data op server van Zorgring 
• Strikte naleving van controles warme en koude-keten 
• Digitale thermometer voor koelkast met display op balie om het te 

vergemakkelijken 
• Spoedmedicatiekast opnieuw gestructureerd en portable gemaakt 
• Beveiliging VPN verbinding; individueel gemaakt 
• Nieuwe brievenbus: AVG proof 
• Online inschrijfformulier: AVG proof 
• Specula gesteriliseerd bij spiraal inbrengset 
• Noodnummers van personeel verzameld 
• Looprecept gestart in november 2018 
• Chronische nierschade protocol gemaakt 
• Apotheek overdracht eGFR 
• Alle protocollen weer jaarlijkse update gehad, back up op server bij Eelke thuis  
• MIFI als backup als internet uitvalt 
• Oproepen DM patiënten weer in eigen hand omdat STAR niet alles bepaalde wat 

wij wilden in het bloedonderzoek 

 
NHG geaccrediteerd 
Begin 2018 zijn wij wederom voor 1 jaar NHG geaccrediteerd. De accrediteur heeft 
een uitvoerig bezoek gebracht aan onze praktijk en geconstateerd dat wij volgens de 
richtlijnen en maatstaven van het keurmerk werken.  
Wij hebben geen afwijkingen gekregen. Een afwijking betekent dat is vastgesteld dat 
de praktijk nog niet (volledig) voldoet aan een bepaalde kwaliteitsnorm.  
Wij hadden wel zes opmerkingen. Een opmerking betreft een mogelijkheid tot 
verbetering van de kwaliteit van de praktijk, zonder dat hiervoor een afwijking is 
geformuleerd. 
 
De volgende suggesties voor verbetering zijn genoemd 

1. Systematische en zichtbare toetsing van bekwaamheden van medewerkers 
2. Meer kwantitatieve gegevens in het jaarverslag 
3. Dynamische lijst aanmaken met grote en kleine verbeteringen in praktijk 
4. Hygiëne protocol vergelijken met nieuwe NHG richtlijn 
5. Koelkasttemperatuur dagelijks opschrijven, met name tijdens griepprik periode 
6. Astma en COPD spreekuur verder opzetten 

 
 
Alle zes de opmerkingen zijn in 2018 opgepakt door onze praktijk. 
1. Medewerkers hebben persoonlijk een lijst gekregen met medische handelingen 

die zij mogen uitvoeren. Elke handeling moeten zij tenminste een keer hebben 
uitgevoerd onder toezicht van een huisarts die bij correct uitvoeren de handeling 
zal afvinken. 

2. In het jaarverslag over 2018 is geprobeerd meer kwantitatieve gegevens op te 
nemen 
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3. Er is een dynamische lijst bijgehouden op de interne website van de praktijk met 
grote en kleine verbeteringen in de praktijk 

4. Dokter Bouzariouh heeft het hygiëne protocol vergeleken met de nieuwste NHG 
richtlijn, aangepast waar nodig en geïmplementeerd in de praktijk 

5. Om te voorkomen dat de doktersassistentes dagelijks de temperatuur van de 
koelkast moeten noteren hebben wij een thermometer voor de koelkast 
aangeschaft die een akoestisch alarm afgeeft als de temperatuur buiten de 
ingestelde waarden komt.  

6. Het longspreekuur is verder opgezet in 2018 nu wij weer een vaste POH 
longziekten hebben 

 
 
Protocollen  
Jaarlijks worden alle protocollen herzien, ook dit jaar is dit weer gebeurd. Er is een 
nieuw protocol voor de MIFI geschreven, niet reanimerenverklaring vast leggen in het 
patiëntendossier, afspraken rondom risico- en verwerkingsregister en afspraken bij 
patiënten met chronische nierschade.  

 
Verandering van samenstelling van het team: een nieuwe huisarts in opleiding, een 
extra assistente en een nieuwe POH GGZ.  
Per 1 maart 2018 is een nieuwe huisarts in opleiding gestart. Mevrouw S. Akram 
heeft tot 1 maart 2019 haar derde jaar van de huisartsopleiding bij ons gevolgd. Van 
maart tot en met juni 2019 zal er geen nieuwe aios zijn i.v.m. een tekort aan nieuwe 
huisartsen in opleiding. 

Vanwege het zwangerschapsverlof van mevrouw L. van Berkel en haar wens om na 
haar verlof minder uur te werken, tezamen met de toenemende drukte bij de 
assistentes, hebben wij een extra assistente aangetrokken. Mevrouw L. Dits versterkt 
ons team per december 2018 voor vier dagen in de week.   

Per december 2018 hebben wij een nieuwe POH GGZ. Mevrouw F. de Boer heeft 
vanwege persoonlijke omstandigheden haar werk bij ons beëindigd. Voor haar in de 
plaats hebben wij in mevrouw A. Serry een goede vervangster gevonden. Zij werkt 
op dinsdag en vrijdag bij ons in de praktijk. 

 
 

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.  
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In het hoofdpand op de Mathenesserdijk 491 hebben wij 2 vaste spreekkamers en 1 
gedeelde spreekkamer. In het pand op de Mathenesserdijk 487 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 zijn in onze praktijk 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  en vrijdag van 8.00-12.00 uur en van 13.00 tot 
17.00 uur. 

De POH COPD/Astma werkt op woensdag en donderdag van 13.00-17.00 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. pauze van de assistentes en visites door de 
huisartsen. Voor spoedgevallen is de praktijk dan wel telefonisch te bereiken. Op 
enkele tijdstippen (van 10.30 tot 13.00 uur en van 14.30 tot 17.00 uur) is de 
assistente alleen voor spoedgevallen 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 zoals haar 
spreekuur.  
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 
en algemene vragen. 
 
Patiënten kunnen 24 uur per dag bellen voor herhaalrecepten. Zij bellen hiervoor 
naar de praktijklijn en kiezen in het keuzemenu “aanvragen herhaalrecepten”. 
 
Er is ook de mogelijkheid om digitaal vragen en opmerkingen te plaatsen. Dit kan via 
een beveiligd contactformulier op de website van de praktijk. 
 
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 en 
paramedische hulpverleners komen elektronisch binnen. Sporadisch komen 
patiënten brieven nog per post binnen. Deze wordt gescanned en elektronisch 
opgeslagen.	
 
 
Veiligheid data 	

De data van het HIS worden tegen verlies beschermd door middel van continue 
back-up. Deze wordt automatisch gemaakt en buiten het praktijkpand opgeslagen. 
Het systeem (een afgeschermd netwerk) is door een virusscanner en firewall 
beschermd en is alleen toegankelijk via beveiligde verbindingen. 
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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 
• Thuisarts.nl 
• Vraagwijzer.nl 
• WMOradar.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.	
Elke praktijkondersteuner heeft 1 keer per week een vast overleg moment met de 
huisarts. Indien noodzakelijk kan er echter op elk moment van de dag overlegd 
worden. 
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 huisartsen vormen samen met de huisartsen uit de wijk een HAGRO 
("HuisArtsenGROep") genaamd de Artsen Combinatie West (ACW). Wij participeren 
in de waarneemregeling van de HuisartsenPost Rijnmond, locatie Sint Franciscus 
Gasthuis.  



11	

De vakantiewaarneemregeling hebben wij geregeld 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. 

 

3. Het team 

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

Huisarts E.J.Groen, praktijkhouder, werkt in de praktijk op maandag, dinsdag en 
donderdag.  

Huisarts H. Bouzariouh, waarnemend huisarts, werkt op de woensdag en op 
donderdagmiddag. 

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 donderdagochtend 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 maandagochtend werkt zij als assistente, 
de overige dagdelen werkt zij als praktijkondersteuner diabetes mellitus, CVRM en 
‘ouderen en kwetsbaren’.  

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

Praktijkondersteuner (Astma/COPD) D. Bahlmann werkt op woensdag- en 
donderdagmiddag. Zij begeleidt patiënten met Astma of COPD. Zij verricht de 
longfunctietesten bij deze patiënten, geeft medicamenteuze en niet-medicamenteuze 
adviezen, voert controles uit en begeleidt patiënten met hun longaandoening. 

Assistente L. Van Berkel werkt dinsdag tot en met vrijdag als assistente. Zij verricht 
baliewerkzaamheden, administratieve werkzaamheden en voert medische 
handelingen uit zoals urine controle, bloeddrukmeting en glucosecontrole.   

Assistente D. Bahlmann werkt maandag, woensdag- donderdagochtend als 
assistente. Zij verricht baliewerkzaamheden, administratieve werkzaamheden en 
voert medische handelingen uit zoals urine controle, bloeddrukmeting en 
glucosecontrole.   

Assistente L. Dits werkt dinsdag tot en met vrijdag 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 31-12-2018 stonden 3505 patiënten in de praktijk ingeschreven volgens het 
administratieprogramma VIP Calculus. Er was nagenoeg een gelijke verdeling tussen 
mannen en vrouwen. De praktijk is hiermee weer iets toegenomen in omvang daar 
wij op 31-12-2016 in totaal 3306 patiënten hadden en op 31-12-2015 in totaal 3166 
patiënten. Met periodieke sluitingen voor inschrijving van nieuwe patiënten zorgen wij 
dat we niet verder groeien om goede zorg te kunnen blijven leveren. 

Van onze populatie woont 81% in een officiële achterstandswijk.  

Er waren 127 patiënten 75 jaar of ouder. Wij zijn daarmee een relatief jonge praktijk. 
Dat is terug te zien in onderstaande grafiek waarbij onze praktijk in blauw gekleurd is 
en de referentiepraktijk (een gemiddelde praktijk in nederland) oranje. 

 

 (Bron: Vip Calculus). 

De combinatie van achterstandswijk en relatief jonge populatie verklaart ook het 
verschil in onze verrichtingen ten opzichte van andere praktijken. 
Wij verrichten meer consulten per patiënt. Het is algemeen bekend dat patiënten in 
achterstandswijken vaker de huisarts bezoeken. Wij bellen minder vaak omdat onze 
patiënten niet altijd een telefoon hebben en ook omdat wij een grotere taalbarrière 
ervaren door de telefoon dan op het consult waarin wij beter kunnen controleren of 
wij onze patiënten goed begrepen hebben en zij ons. Wij verrichten gemiddeld 
minder visites per patiënt. Dit wordt geheel verklaard door de relatief jonge populatie 
die wij hebben. Huisvisites worden doorgaans bij oudere patiënten afgelegd, en daar 
hebben wij niet veel van in onze praktijk.  
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Blauwe lijn is onze praktijk. Oranje lijn is de referentiepraktijk. 

 

Ook is in het tabel met gemiddeld aantal verrichtingen per FTE arts terug te zien dat 
wij ten opzichte van de referentiepraktijk meer consulten doen (3000 stuks) en iets 
meer dubbele consulten. Tevens iets minder telefonische consulten en visites.  
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Ten opzichte van een gemiddelde huisartsenpraktijk hebben meer patiënten uit onze 
praktijk ondersteuning van de POH GGZ nodig. Dit valt te verklaren omdat in het 
algemeen bewoners in een achterstandswijk vaker psychosociale problematiek 
hebben. 

 

 

In- en uitstroom van de patiënten  

In de periode van 1-1-2018 tot en met 31-12-2018 zijn 305 patiënten nieuw 
ingeschreven in de praktijk en 239 patiënten uitgeschreven. Zoals al jaren is het 
verloop van patiënten groot. Dit is een bekend verschijnsel bij stadspraktijken en 
achterstandswijken waarin het verloop van bewoners groot is. 

 

Verdeling naar verzekeringsmaatschappij op 31-12-2018 

Naam verzekeraar Aantal patiënten  

Zilveren Kruis Achmea 1185 

Zorgverzekeraar VGZ* 675 

Delta Lloyd Zorgverzekering 353 

Zorgverzekeraar DSW 319 

OWM CZ Groep Zorgverzekeraar 127 
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* Speciaal voor inwoners van Rotterdam met een inkomen onder 130% van het 
minimumloon, heeft Gemeente Rotterdam samen met VGZ het VGZ 
Rotterdampakket (vroeger Iza Cura Rotterdampakket) ontwikkeld. 
Net als vorige jaren is Zilveren Kruis Achmea voor onze praktijk de zorgverzekeraar 
waarbij veruit het grootste aantal patiënten is verzekerd.  

 

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 onze praktijk in 2017 heeft gedaan. 
(Bron:VipCalculus) 
 
 
 

  2015 2016 2017          2018 

Consult 8585 9181 9589         11393 

Consult > 20 
min 

1641 2056 2150          2124 

Visite 128 163 175            170 

Visite > 20 
min 

100 129 136            160 

Telefonisch 
consult 

731 1280 1536 1307 

POH GGZ 
consult 

598 601 620 563 

POH GGZ 
visite 

9 23 1 3 
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POH GGZ 
telefonisch 
consult 

17 19 33 22 

Chirurgie 39 50 58 49 

Cyriax 21 19 30 21 

IUD 11 30 30 31 

Dipslides 62 136 85 54 
	
 
Bovenstaande tabel laat zien dat de verrichtingen in aantal toenemen over de laatste 
drie jaren. Dit kan verklaard worden door de transitie van zorg van de tweede lijn 
naar de eerste lijn wat de laatste jaren opgang is gebracht door de overheid. Doel 
van de overheid is om meer chronische zorgtaken door de huisarts te laten 
verrichten die de zorg dichtbij huis kan leveren en tegen een goedkoper tarief. 
Tevens blijven steeds meer mensen langer thuis wonen ipv te verhuizen naar 
zorginstellingen. De groei zal ook deels worden verklaard door ons toenemend 
patiëntenaantal. 
 
 
 
 
Tabel prevalentie chronische aandoeningen per 1000 patiënten in onze praktijk 
 

Chronische 
aandoening 

ICPC Aantal in  
2017 

Aantal in  
2018 

Percentage  patiënten in  
de praktijk 2018 

Diabetes 
mellitus 

T90 233 231 6.6 

Astma R96 30 57 1.6 

COPD R95 63 43 1.9 

Hart en 
vaatziekten 

K74,K75, 
K77,  
K86-87 

607 628 17.8 

 K89-90, 
K92,T93 

     

 
 
In bovenstaande tabel staat hoeveel patiënten met de meest voorkomende 
chronische ziektes behandeld worden in onze praktijk, weergegeven in totale 
aantallen en percentage van patiënten.  Hier worden dus niet de patiënten 
meegerekend die vanwege de diabetes, astma of COPD bij een specialist in het 
ziekenhuis onder controle zijn.  
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Het is moeilijk om exact aan te geven hoe groot deze laatst genoemde populatie is. 
Dit kan berekend worden door middel van het aantal patiënten met de betreffende 
episode in hun HIS maar dat kan een foute weergave zijn vanwege een mogelijk 
onjuist gebruik van de episode.  
 
 
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 6.6% is hoger dan het landelijke cijfer van 
5%. Bij dit cijfer zijn nog niet eens de patiënten meegerekend die onder controle zijn 
bij de specialist. 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 patiëntenpopulatie valt grotendeels in deze 
risicogroepen. 
 
Astma: onze prevalentiecijfer van 1.6 % is lager dan het landelijke cijfer van 2,8 %.  
De patiënten die onder controle zijn bij de specialist zijn hierbij niet meegerekend. Wij 
kunnen niet goed achterhalen hoe groot de totale populatie astma-patiënten in onze 
praktijk is. 
 
 
COPD: onze prevalentie van 1.8 % komt ongeveer overeen met de landelijke 2 %.  
Echter de COPD patiënten die onder controle zijn bij de specialist zijn hierbij niet 
meegerekend. In onze praktijk lijken dus relatief wat meer COPD’ers te zijn ten 
opzichte van een gemiddelde huisartsenpraktijk. 
 
“Hart- en vaatziekten” is een samengestelde groep waardoor het lastig is dit 
percentage met landelijke cijfers te vergelijken. Het aantal patiënten is gestegen in 
de loop der jaren. Dit kunnen wij verklaren omdat wij het CVRM spreekuur hebben 
opgezet waardoor er meer aandacht voor is. Het spreekuur is sinds 2016 volledig 
uitgerold en alle mensen die in aanmerking komen voor het CVRM spreekuur zijn 
uitgenodigd. De stijging die in 2017en 2018 te zien is lijkt dus echt een toename van 
aantal patiënten te zijn. Overigens is het wel belangrijk om te realiseren dat het hier 
om episodes gaat en niet om absolute patiënten aantallen. Het kan namelijk zijn dat 
een patiënt zowel hypercholesterolaemie als hypertensie heeft en mogelijk tweemaal 
in de getallen voorkomt. 
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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; 
- Klachten: 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  
• protocollaire zorg voor patiënten met Astma of COPD 
• 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  
• wandelgroep om actieve leefstijl aan te moedigen 

 
 
 
Diabeteszorg en zorg voor patiënten met chronische longziekten 
Wij zijn per 1 januari 2015 aangesloten bij de IZER, een ketenzorggroep. Wij hebben 
eigen praktijkondersteuners somatiek in dienst en handelen conform de nieuwste 
NHG standaard Diabetes Mellitus, astma en COPD. 
Onze poh-sters hebben veel contact met hulpverleners die aangesloten zijn bij onze 
ketenzorggroep, oa de diëtisten en de fysiotherapeuten in de wijk voor 
beweegprogramma’s en pedicures met diabetes aantekening. 
Ook hebben zij contact met verpleegkundigen van de IZER die ons helpen bij vragen 
of problemen. 
 
 
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.  
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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 patiënten jaarlijks of 
halfjaarlijks door ons opgeroepen om bloed te laten prikken ter controle van het 
cholesterol, glucose en de 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 personen met een indicatie hiervoor een oproep 
voor een griepvaccinatie. De indicatie wordt vastgesteld aan de hand van gegevens 
in ons HIS, zoals relevante eerdere diagnosen. Hierbij wordt de meest recente NHG 
standaard Influenza gevolgd. Er wordt een prikmiddag 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 afspraak op een ander, voor hun 
geschikt moment, langs komen 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 te vaccineren. In 2018 
kwamen 933 patiënten in aanmerking voor een griepvaccinatie. Uiteindelijk hebben 
410 patiënten uit deze groep zich laten vaccineren. Hiervan waren 132 mensen 
jonger dan 60 jaar en behoorden vanwege een medische aandoening tot een 
risicogroep die in aanmerking kwam voor een influenza vaccinatie. 
Het opkomst percentage is 44 %. Het landelijk percentage voor 2018 is nog niet 
bekend. Tijdens de jaarlijkse griepvaccinatie campagne van 2017 werd 49.9% van de 
doelgroep met een hoog risico op complicaties door de griep (op basis van leeftijd of 
een medische aandoening) gevaccineerd. Wij liggen met onze praktijk dus iets onder 
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. 
Per 1 januari 2017 is het systeem veranderd. Waar voorheen een vrouw altijd naar 
de huisarts moest voor een uitstrijkje, kan de vrouw nu ook kiezen om een 
zelfafnametest naar het HPV-virus doen. Als blijkt dat de vrouw draagster is van dit 
virus dan wordt zij alsnog verzocht om een uitstrijkje bij de huisarts te laten maken 
om te kijken of er op celniveau veranderingen zijn. Door deze nieuwe methode is de 
hoop dat de vaccinatiegraad omhoog gaat. In het jaarverslag over 2017 van 
Bevolkingsonderzoek regio Zuid-West (waar wij onder vallen) is terug te lezen dat er 
een opkomst van 49.6% was voor de cervixscreening in de hele regio. Dat is een 
daling ten opzichte van eerder maar door wijziging in het systeem had nog niet 
iedere vrouw in 2017 een uitnodiging gekregen. Helaas zijn de cijfers van 2018 nog 
niet bekend. Het is interessant om te zien of op den duur de screeningsgraad in 
Rotterdam omhoog gaat en dan met name in de achterstandswijken. Want uit 
onderzoek is gebleken dat onder andere bij dames van allochtone afkomst, 
afkomstig uit laag sociaal milieu en wonend in de stad een lage opkomst wordt 
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gezien. Deze determinanten zijn van toepassing op onze praktijkpopulatie.  
(Gezondheidsraad, screening op baarmoederhalskanker, 2011).  
Het is nu niet meer mogelijk om de screeningsgraad in onze praktijk uit te rekenen.  
In 2018 hebben wij 86 uitstrijkjes verricht. In 2017 was dit 67 en in 2016 was dit 82. 
De verandering van opzet van het bevolkingsonderzoek in 2017 lijkt vooralsnog geen 
verandering bij ons in de praktijk te hebben voorgebracht. Vrouwen blijven naar ons 
toe komen voor hun uitstrijkje. Mogelijk ligt de screeningsgraad inmiddels wel hoger 
omdat vrouwen nu een zelfafnametest besteld kunnen hebben waar wij geen zicht op 
hebben.  
 
 
Stoppen met Roken  
Wanneer het ons opvalt dat mensen roken of wanneer mensen met bepaalde 
klachten of ziektes op het spreekuur komen, zullen we ‘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, CVRM en longziekten. 
Wij bieden zelf geen begeleidingsprogramma aan maar verwijzen naar de 
zorgverzekeraar voor cursussen stoppen met roken. 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. Wij hebben momenteel POH’s voor 
de diabeteszorg, cardiovasculair risicomanagement, ouderenzorg, astma/copd en 
GGZ. 
 
 
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. De huisartsen moeten zich 
vijfjaarlijks herregistreren bij het landelijk register op basis van aantal gewerkte uren, 
aantal uren nascholing en aantal uren diensten. Ook de assistentes hebben 
herregistraties bij hun beroepsgroepvereniging. 
	
 
 
Klachten en VIM meldingen 

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 Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE), 
Postbus 8018, 5601 KA  Eindhoven. 
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In 2018 heeft een patiënten een klachtenformulier ingevuld. Deze klacht is met 
patiënte op het spreekuur naar tevredenheid besproken en afgerond. 
 
In 2018 zijn zes VIM gemaakt. Naar aanleiding van deze meldingen zijn de volgende 
veranderingen doorgevoerd in de praktijk. Er zijn in het hele pand nieuwe en stevige 
stoelen aangeschaft, welke met gemak het gewicht van patiënten met overgewicht 
kunnen dragen. Als een patiënt overlijdt wordt dit doorgegeven aan de apotheek in 
geval patiënt een baxter gebruikt om zodoende te voorkomen dat deze doorgeleverd 
blijft. Wij hebben een protocol gemaakt waarin staat beschreven op welke manieren 
wij in het patiëntdossier noteren dat er een niet-reanimeren- verklaring is. 
Dit om er voor te zorgen dat iedereen ten alle tijden snel kan zien of er een verklaring 
is.   
 
 
 
Folder en website 

Wij hebben een eigen website: www.tussendijken.com 
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 onze contactgegevens, 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 huisarts in opleiding 
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 de aanwezige huisarts. De aios werkt voor een 
periode van een jaar mee in de praktijk.  
 
 
 
7. Samenvatting en plannen voor 2019 
 
 
Terugblik op 2018 

Samenvattend zien we als belangrijkste ontwikkelingen in onze praktijk in 2018 de 
volgende punten. 
 
In 2018 zijn weer erkend met het NHG keurmerk door de accreditatie goed te 
doorlopen. 
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De AVG heeft er voor gezorgd dat er op IT gebied een aantal veranderingen hebben 
plaatsgevonden. Het proces bleek lasteriger dan vooraf werd gedacht omdat de 
partijen van wie wij afhankelijk waren nog niet helemaal voorbereid waren op de 
AVG. Uiteindelijk is het allemaal wel gelukt.  
 
In 2018 zijn we gestart met het Looprecept in de praktijk. Doel is onze populatie te 
helpen bij het aannemen van een gezonde leefstijl om op die manier ziekten 
proberen te voorkomen. Een vast groepje patiënten wandelt op de woensdagmiddag. 
Mooie wandelvriendschappen hebben zich inmiddels gesloten en ook op andere 
dagen wandelen te patiënten met elkaar. Elke patiënt is van harte welkom om aan te 
sluiten. 
 
Het hygiëne protocol is in 2018 aangescherpt naar de nieuwste richtlijnen. Gelukkig 
waren niet veel veranderingen nodig. 
 
Door een lijst bij te houden van grote en kleine veranderingen hebben wij beter zicht 
gekregen op wat wij in een jaar doen aan innovatie. Dit bleek meer te zijn dan we 
dachten.  
 
Tot slot hebben wij weer met plezier bijgedragen aan de opleiding van een nieuwe 
huisarts. 
 
 
 
 
 
 
Plannen voor 2018 
 
In 2019 willen wij nog eens kritisch naar de bewegwijzering in de praktijk kijken. Wij 
willen controleren of alle informatie die er hangt en staat duidelijk is voor iedereen. 
Denk daarbij aan analfabeten, mensen die de nederlandse taal niet machtig zijn etc. 
 
Verder willen wij in 2019 ons aansluiten bij het LSP. Hiervoor zullen de nodige IT 
veranderingen moeten plaatsvinden en toestemming worden gevraagd aan elke 
patiënt. 
 
Tot slot willen wij patiënten die bekend zijn met astma of COPD, en onder controle 
zijn bij onze POH, na een longaanval beter opvolgen om de longziekte beter in te 
stellen. 
  
Zoals ieder jaar komen er gaande weg nog verbeteringen en ontwikkelingen op ons 
pad. Wij blijven dat bijhouden in een database op onze besloten website. 
Wij zullen hier met veel plezier volgend jaar weer over schrijven.  


