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1. Onze Praktijk – omschrijving, missie en visie  

 

De praktijk van de Huisartsen Oude Turfmarkt / Studentenartsen is een huisartsenpraktijk in de 

binnenstad van Amsterdam. In 1938 is de praktijk opgericht als studentenartsenpraktijk van de 

Universiteit van Amsterdam. In 1981 werd het een volwaardige huisartsenpraktijk waarbij de praktijk 

werd opengesteld alle studenten hun partner(s) en kinderen en voor eenieder die een huisarts in de 

buurt wilde. In 2016 vierden we het 35 jarige bestaan van de huisartspraktijk. 

 

Onze praktijk streeft naar een optimale gezondheidszorg voor onze patiënten. 

Deskundigheid bij alle medewerkers is daarvoor de basis. Wij willen veelzijdig zijn, zowel in  onze 

vaardigheden, als in onze praktijkorganisatie. 

De hulpvraag van onze patiënten stellen wij centraal en we willen zo patiëntvriendelijk mogelijk 

werken. Wij tonen betrokkenheid  naar onze  patiënten en bij maatschappelijke ontwikkelingen die 

van belang zijn voor de gezondheidszorg.  

Tenslotte willen we dat de geboden zorg en de organisatie duidelijk en herkenbaar zijn voor patiënten 

en medewerkers, waardoor continuïteit van zorg wordt gewaarborgd. De kernwoorden zijn dus: 

Deskundig, Veelzijdig, Patiëntvriendelijk, Betrokken en Continuïteit . 

 

We leveren laagdrempelige en makkelijk toegankelijke hoogwaardige huisartsgeneeskundige hulp met 

een individueel karakter, teneinde de gezondheid van patiënten te bevorderen, de ziekten optimaal te 

behandelen en de patiënten zo goed mogelijk te begeleiden en te adviseren. Voor onze  studenten 

doelgroep hebben we ook een verantwoordelijkheid voor de groep als geheel en ondernemen wij 

specifieke preventieve activiteiten waarin studenten worden gestimuleerd gezondheidsproblemen tijdig 

te signaleren en begeleiding te zoeken.   

 

Uitgangspunten 

 Maximale flexibiliteit en laagdrempeligheid voor patiënten; patiënten kunnen een eigen huisarts 

kiezen, er is dagelijks een inloopspreekuur met ruime inlooptijden, patiënten kunnen binnen 

komen lopen zonder afspraak voor controle op blaasontsteking, stikstof behandelingen of oren 

uitspuiten, we zijn van 8 tot 17 uur bereikbaar, twee maal per week is er avondspreekuur door 

meerdere artsen, er is uitgebreide service online via de praktijkwebsite en enige specifieke 

websites beschikbaar, er is een tropenvaccinatie spreekuur en een gespecialiseerd soa 

spreekuur, en zo meer.  

 Ons zorgaanbod is up to date en veelzijdig 

 Er is extra service,  toegespitst op onze jonge, studerende patiëntengroep. 

 Onze praktijk is geaccrediteerd  

 De praktijk hanteert actuele standaarden en richtlijnen en voldoet – uiteraard - aan geldende 

wetgeving 
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 Ons zorgaanbod wordt geleverd vanuit het volledige praktijkteam waarbij de deskundigheid van 

iedere medewerker maximaal wordt ingezet bij de uitvoering van de zorg.  

 Maximaal aanbod van zorg binnen de eigen praktijk incl. kleine verrichtingen en servicegerichte 

diagnostiek (bloedafname aan huis, CRP bepaling, diagnostiek van urine).  

 We zijn een opleidingspraktijk: huisartsen in opleiding vanuit het AMC, co-assistenten, 

doktersassistentes in opleiding en wetenschappelijke stagiaires volgen bij ons hun stages. 

 

In onze praktijk werken negen huisartsen, negen praktijkassistentes, één praktijkondersteuner op het 

gebied van somatiek,  twee praktijkondersteuners op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en 

één wetenschappelijk medewerker.  

 

De patiëntenpopulatie (ruim 12.000 patiënten) is zeer divers, maar over het algemeen ‘relatief jong en 

hoog opgeleid’  te noemen, twee derde  van onze populatie is of was student. Dit maakt dat een groot 

aantal patiënten zich elk jaar in- en uitschrijft.  

Onze patiënten kunnen gebruik maken van de praktijk als een geheel, dat wil zeggen, er zijn geen 

patiënten op naam. Zij kunnen kiezen naar welke arts zij willen gaan, al stimuleren wij voor een ziekte 

episode een vaste arts te raadplegen.  

 

Ons zorggebied voor huisartsenzorg is Amsterdam, binnen de ring. Voor studenten hanteren wij een 

ruimere regio, zodat zij al verhuizend tijdens hun studie in de praktijk kunnen blijven. Voor onze 

specifieke studenten doelgroep ondernemen wij preventieve activiteiten 

 

Iedere dag starten de  afspraak mogelijkheden vanaf 8 uur, hierna volgt een inloopspreekuur van 9 tot 

half 11. Patiënten kunnen zich hiervoor aanmelden vanaf half 9. Dit inloopspreekuur is bedoeld voor 

een enkele of acute klacht. Voor al het overige is er in de ochtend, in de middag èn op twee avonden in 

de week mogelijkheid een reguliere afspraak te maken. Er is de mogelijkheid om de afspraak aan de 

balie, per telefoon maar ook via het internet in te plannen.  

 

Andere diensten die er geboden worden zijn: het tropenvaccinatie spreekuur, het soa -spreekuur, het 

BVO spreekuur. Men kan binnenlopen zonder afspraak voor bloedafname voor het 

huisartsenlaboratorium (iedere ochtend), voor het verwijderen van hechtingen, wratten aanstippen, 

injecties, oren uitspuiten en urinecontrole. We zijn expert op een aantal terreinen: anticonceptie, soa, 

kleine chirurgie, acné behandeling, migraine, studie gerelateerde problemen, fase problematiek bij 

jongeren, HIV. We werken aan een uitbreiding van deze specifieke expertises. We bieden via onze site 

E-Health aan. In 2017 starten we met abdominale echografie. 

 

Telefonisch zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8 tot 17 uur. Wij beschikken hierbij over twee 

telefoonnummers (met daarachter een wachtrij-melder), een spoedlijn, een receptenlijn en een 

uitslagenlijn. De spoedlijn is ook open voor intercollegiaal overleg. Het opnemen van de spoedlijn 
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gebeurt onmiddellijk. De bereikbaarheid van de telefoonlijn voor de niet spoedeisende zaken word t 

continu gemonitord d.m.v. de wachtrijmelder. Als er > 3 patiënten op de wachtrijmelder staan gaat een 

extra assistente aan de telefoon.  

Voor het overige zijn wij bereikbaar per fax en kunnen patiënten via onze site  

(www.huisartsenamsterdam.nl) een telefonisch consult, een e-mail consult of een recept aanvragen. 

Hier is tevens de mogelijkheid om een feedbackformulier in te vullen of een adreswijziging of wijziging 

van de verzekering door te geven. Patiënten kunnen via het internet een afspraak inplannen voor het 

bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, het soa-spreekuur en voor een regulier consult bij een 

huisarts. 

 

Wij zijn opleidingspraktijk voor twee huisartsen in opleiding van de huisartsopleiding UvA/AMC, we 

begeleiden co-assistenten van de UvA, studenten Medische Informatiekunde  UvA/AMC, 2e jaars 

studentengeneeskunde voor hun junior-coschappen UvA/AMC en we bieden stageplekken voor de 

opleiding tot doktersassistent. Tot slot begeleiden we ook nog studenten gezondheidswetenschappen 

en geneeskunde die hun wetenschappelijke bachelor / master stages bij ons doen.  

 

Onze avond, nacht- en weekenddiensten worden (mede door onszelf) verzorgd door Stichting 

Huisartsen Dienstenpost Amsterdam ( SHDA).  

Wij participeren tot eind 2016 in de klachtenregeling van het IKG signaal en de Huisartsen Klachten 

commissie Amsterdam, na 1 januari 2017 via de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg 

(SKGE). Daarnaast kent onze praktijk een specifieke eigen klachtenprocedure. 

 

Sinds 2005 beschikt de praktijk over een POH-somatiek. Bij de instelling ervan was al wel duidelijk dat 

m.n. de aantallen DM en COPD patiënten lager liggen dan in een standaard praktijk. Om deze reden is 

het plan opgevat om naast de “klassieke” POH ook activiteiten op te zetten voor meer specifieke 

patiënten groepen.  

In het kader hiervan hebben we structurele, en dus jaarlijks uit te voeren,  informatieve en controle 

acties ontwikkeld. Structurele acties zijn bijvoorbeeld:  De controle van Lithium spiegels en nierfunctie, 

infectie preventie bij patiënten zonder milt, schildklierfunctie-bepaling bij patiënten die 

schildklierhormoon-substitutie therapie gebruiken, jaarlijkse kreatinine bepaling bij patiënten met jicht 

die allopurinol gebruiken,  schildklierfunctie- bepaling bij mensen die de ziekte van Hodgkin hebben 

gehad, patiënten met osteoporose die bisfosfonaten gebruiken, Vitamine D advies bij ouderen , 

oproepen van patiënten met een doorgemaakte zwangerschapsdiabetes. Een uitgebreider beschrijving 

van deze activiteiten vindt u in dit jaarverslag onder bijzondere activiteiten.  

Hier kunt u ook informatie vinden over onze innovatieve en wetenschappelijke activiteiten.  
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2. Lijst medewerkers 

 

Huisartsen: 

Simone Engelsbel 

Peter Vonk 

Ella Barg 

Paul Roodenburg 

Tineke Kistemaker 

Emmeke Eijkelkamp 

Daan Tempelman 

Dorien Beijderwellen 

Ferlin Fitz-Jim 

 

 

Doktersassistenten: 

Ester van Run, team leidster 

Mirjam Bonne 

Safiyyah Chakawri 

Angracia Haltman 

Naomi Cook 

Elvira van Aalst 

Eveline Fooladi Mahani 

Lizzy Telfort 

Laura van der Geest 

 

 

Praktijkondersteuning (POH): 

Kim van Houten, POH – somatiek 

Pien Wijn, POH GGZ – psycholoog 

Hanne Houben – POH GGZ -  psycholoog 

Klaartje van Schijndel, arts - beleidsmedewerker 

 

 

Wetenschappelijke sectie: 

Dr. Claudia van der Heijde, wetenschappelijk medewerker 

Dr. Anke Klein, wetenschappelijk medewerker 



 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 



 

 

 

 

8 

3. Reactie op Auditrapport 2-2016 

 

Uit de Audit van 2016 kwam naar voren dat de praktijk complimenten verdient voor de enthousiaste 

medewerkers van deze drukke praktijk die gezamenlijk een goedlopend kwaliteitssysteem  en 

verbetersysteem hebben gerealiseerd. 

 

Tijdens de audit werd er 1 afwijking vastgesteld en zijn 5 opmerkingen ten aanzien van mogelijke 

verbeteringen gemaakt. 

 

Geconstateerde afwijkingen en onze acties: 

Infectie preventie, hiervoor zijn nieuwe protocollen met werkafspraken over handhygiëne, persoonlijke 

beschermingsmiddelen, afvoer van medisch afval en reinigen van ruimten, meubilair, apparatuur en 

middelen op basis van WIP richtlijnen opgesteld en geïmplementeerd. 

 

Hoewel de autoclaaf op basis van de productbeschrijving op het internet van de fabrikant vboldeed aan de 

richtlijnen is afgelopen jaar gebleken dat de autoclaaf wel goed was maar dat de richtlijnen een afwijking 

vertoonde n met daarvoor. De onderhoudsfirma kon niet garanderen dat de NPA accrediteur de autoclaaf 

zou goedkeuren. We hebben een state of the art nieuwe autoclaaf gekocht. Nu maar hopen dat de 

richtlijnen een beetje stabiel blijven. 

  

Opmerkingen Audit: 

Kwaliteitssysteem:  

Er is een protocol ontwikkeld om de eigen periodieke interne controle op de naleving en de doeltreffendheid 

van de praktijkafspraken te borgen. De activiteiten staan in de jaarplanning. Deze worden periodiek 

schriftelijk onder de aandacht van de actoren gebracht, hierop is nu schriftelijke terugkoppeling ingevoerd 

over de uitvoering van de taken welke door de hoofdassistente, de bewaakster van de planning, 

daadwerkelijk afgetekend kan worden in de jaarplanning.  

Medische middelen:  

In de aanwezige koelkasten die gebruikt worden voor medische opslag zijn min – max thermometers 

geplaatst die dagelijks worden afgelezen en afgetekend. 

Instrumenten en apparatuur:  

Er is in 2016 gekozen om een nieuwe externe firma in te schakelen die alle apparatuur, ook de 

glucosemeters, oorthermometers en weegschalen calibreert en ijkt. 

Behandelingen: 

De praktijk heeft een overzicht van de gedelegeerdehandelingen per medewerker opgesteld en heeft een 

werkafspraak voor het delegeren van voorbehouden handelingen vastgesteld. 

Zorguitkomsten: 

Hoewel er de nodige inzet gepleegd is scoren enkele indicatoren voor DM, COPD en CVRM <50%. Er si nu in 

de organisatie geëscaleerd. De directeur-huisarts heeft artsen aangewezen om hier daadwerkelijk zorg voor 
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te dragen, er is een nieuw verbeterplan opgesteld en de NHG – indicatoren zullen elke 2-3 maanden in 2017 

gemonitord worden. 

Ter verzachting blijkt dat het huisartsinformatie systeem, OmniHis, weliswaar cijfers bij NHG-indicatoren kan 

produceren maar dat dit slechts een weerschijn van de werkelijkheid representeert. Als op andere manieren 

via rapportages of zoekopdrachten in het systeem gekeken wordt komen er andere cijfers uit. Ook worden 

protocollairschermen niet altijd volledig ingevuld terwijl de zorg op zich, in het journaal, wel goed gegeven 

wordt. We zijn met de producent van OmniHis in gesprek om dit programma te vervolmaken, echter zijn in 

dit opzicht ook afhankelijk van derden. Verder blijkt dat, met name in de chronische patiënten populatie er 

sprake is van psychiatrische comorbiditeit welke de patiënt compliance nu niet echt bevorderd. Voor 2017 

staat er een “strengere controle” op het programma.  
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4. Evaluatie verbeterplannen 2016 

 

I. Patiënten sneller een afspraak  

II.  Reduceren aantal patiënten telefonisch spreekuur  

III. De Duurzame praktijk 

IV. Samenwerkingsafspraak met psychologen 

V. Samenwerkingsafspraak met fysiotherapeuten 

VI. Expertise in de praktijk  

 deel 1 : migraine 
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4. I. Eindevaluatie verbeterplan: “Sneller een afspraak, vervolg 2” 

Datum: November 2016 

Projectcoördinatoren  Peter, Ella, Safi 

 

Verbeteringsdoel:  

In de huidige situatie kan een patiënt die een afspraak wil maken op het afspraken spreekuur pas na 

meerdere dagen en soms pas na 1-2 weken terecht. Het streven is om deze wachttijd omlaag te brengen.  

 

In welke mate is het verbeteringsdoel bereikt?  

Het plan was om zowel in het inloopspreekuur en in het telefonisch spreekuur bij voldoende artsen een 

afspraken spreekuur te plannen. Dit bleek haalbaar voor het inloopspreekuur, echter niet voor het 

telefonisch spreekuur, omdat dit te zwaar werd gevonden door de meeste artsen. Voor het inloopspreekuur 

hebben we er ‘morgen’ plekken van gemaakt in plaats van ‘vandaag’ plekken. Hiermee zijn er meer 

afspraken te vergeven voor de volgende dag en is de wachttijd gereduceerd.  

 

Hoe tevreden zijn we met het bereikte resultaat? 

De ‘morgen’ plekken worden als erg prettig ervaren door de assistentes en zijn prettig voor de patiënten, zij 

kunnen sneller terecht. Het is een goede stap in de goede richting waar we tevreden over zijn.   

 

Hoe is het project verlopen  

De ‘morgen’-plekken hebben we stapsgewijs ingevoerd. Eerst deden 4 artsen mee, later konden alle artsen 

hiervoor ingedeeld worden wanneer het zo uit kwam. Alleen bij ziekmeldingen leverde het missen van 1 arts 

voor het inloopspreekuur een probleem op, maar dit kwam zo weinig voor, dat dit geen reden is om de 

‘morgen’ plekken af te schaffen. Daarnaast wilden we in een latere fase invoeren om dagelijks 10 ‘vandaag’ 

plekken in te plannen in plaats van 6. Dit is echter door relatieve onderbezetting nog niet van de grond 

gekomen. 

 

Bijzonderheden:  

Het verbeterplan wordt afgesloten, maar dit betekent niet dat we helemaal klaar mee zijn. Zodra de 

bezetting van de artsen weer compleet is, zullen we streven naar dagelijks 7 à 10 ‘morgen’ plekken en 10 à 

7  ‘vandaag’ plekken.  
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4. II. Eindevaluatie verbeterplan:  “Reduceren aantal patiënten 

telefonisch spreekuur, vervolg” 

 

Datum: November 2016 

Projectcoördinatoren  Ella, Peter 

 

Verbeteringsdoel:  

Toename van het zelfstandig afhandelen van telefonische consulten door de assistente.met als nevendoel 

afname van de belasting van het telefonisch spreekuur van de artsen. 

 

In welke mate is het verbeteringsdoel bereikt?  

De zelfstandig afgehandelde consulten door de assistentes zijn toegenomen met 5-10 per week. Gemiddeld 

worden er zijn er ongeveer 5 telefonische consulten per dag zelfstandig afgehandeld. Het  telefonisch 

spreekuur van de dokters is iets rustiger met gemiddeld 8 patiënten per dag, dit is inclusief de econsulten.  

 

Hoe tevreden zijn we met het bereikte resultaat? 

We zijn redelijk tevreden met het resultaat: de assistentes leren steeds meer zelfstandig af te handelen en 

de dokters ervaren gemiddeld genomen het telefonisch spreekuur als minder druk. 

 

Hoe is het project verlopen  

Er is gewerkt aan meer praktisch ingestelde klinische lessen. Er zijn duidelijk afgebakende consulten 

besproken welke de assistente zelf kan afhandelen. Het project loopt nog door middels het inventariseren 

van telefonische consulten die nu nog bij de arts belanden, maar die door de assistente zelf afgehandeld 

zouden kunnen worden. 

 

Bijzonderheden:  

Het verbeterplan wordt afgesloten, maar dat betekent niet dat we helemaal klaar zijn. We blijven nog 

werken aan verbetering zoals hierboven beschreven. 

Het streven is om dagelijks minimaal 10 te autoriseren telefonisch afgehandelde consulten in de agenda te 

zien. 

 

 

Peter Vonk, Ella Barg, november 2016 
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4. III. Eind evaluatie verbeterplan Op weg naar een duurzame 

praktijk 

 

Datum: November 2016 

Projectcoördinator: Tineke Kistemaker, huisarts.  

Samen met Mirjam Bonne, doktersassistente en Emmeke Eijkelkamp, huisarts.  

 

Verbeteringsdoel:  

In 2015 reeds begin gemaakt met veranderingen naar een duurzamer praktijk. Hierdoor is in ieder geval de 

hoeveelheid geprinte papieren afgenomen, toegezonden reclame verminderd en zijn er papieren 

koffiebekers voor de watermachine gekomen ipv plastic bekers. De NHG folders worden niet meer 

aangevraagd. De cartridges gaan naar Stichting AAP. De recepten worden zoveel mogelijk gemaild en niet 

meer geprint. 

De verbeteringsdoelen van het afgelopen jaar waren als volgt.  

 

PAPIER 

- Door gebruik van Zorgdomein minder papier voor verwijzingen, aangevraagde diagnostiek. Door 

minder papieren verwijzingen minder enveloppen en etiketten nodig. 

- Bij papieren verwijzingen of lab-aanvragen enz. geen envelop meer gebruiken 

- Enveloppen zelf beschrijven i.p.v. etiket. 

- Het papier waarin de afnamematerialen zitten wordt in papierbakken verzameld. Daartoe zijn er op 

alle werkplekken en het patiënten toilet in de hal papierbakken aanwezig.  

- Bezoekers van het reizigers/vaccinatiespreekuur krijgen nog maar een beperkte hoeveelheid 

schriftelijk informatiemateriaal mee, voor het overige worden ze verwezen naar goede informatie 

sites.  

ENERGIE 

- Bewustzijn van alle medewerkers vergroten om zuinig met energie om te gaan: licht niet aanlaten,      

computers zoveel mogelijk uit en niet stand by, de verwarming goed gebruiken, de koelkast goed 

sluiten en niet overvol laden. Wellicht een grotere koelkast. 

Koffie- en theekopjes hergebruiken.   

- Energiezuiniger gebouw: isoleren van werkkamers en werkruimtes. 

- Vaatwasser: nieuw apparaat zuiniger  energielabel. 

RECYCLING EN VERPAKKINGEN 

- Cupjes Nespresso apparaat worden gerecycled. 

- De niet gebruikte afname materialen van het ATAL worden hergebruikt, dus eerst door ons 

verzameld en dan weer geretourneerd. 

- Er wordt een beperkter assortiment frisdrank besteld en in grotere verpakkingen. 

- Koffie- en theekopjes hergebruiken, zodat de vaatwasser minder vaak aan hoeft 
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- Cartridges worden verzameld voor stichting AAP 

Het is de bedoeling om vanaf december 2015 maandelijks een thema onder de loep te nemen. Dit wordt 

steeds aangekondigd en besproken in het werkoverleg. 

 

Evaluatie RECYCLING  

- Recycling van de nespresso cupjes loopt goed, Mirjam gaat vandaag een bakje halen dat in de kast 

onder het koffieapparaat kan voor het verzamelen.  

- Er zijn allerlei ontwikkelingen in de verpakkingen van de ATAL. Mirjam zal dit maandag vertellen 

tijdens het werkoverleg.  

- Cartridges worden gerecycled via stichting AAP, dit loopt 

- Batterijen worden verzameld door Ester en afgegeven bij inleverpunt.  

 

Evaluatie ZUINIG MET ENERGIE 

Het doel om zuiniger om te met energie: Ramen dicht. Verwarming uit. Lichten uit. Computer uit / stand by?  

We hebben kleine groepjes verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen deel van het gebouw.  

- Op zolder,  vergaderkamer, en 2.03 : Claudia en aios 

- Boven kamers, hal en wc boven: Daan en Paul 

- Boven kamer, hal : Kim en Emmeke 

- Tussenverdieping: kamers, trappenhuis: Simone, Hanne, Pien  

- Verdieping beneden: kamers, hal, wc en kamer 10: Ella, Cleolotte en Peter 

- Voor: kamers, hal, wc: Tineke en Dorien 

- Assistenten ruimten: , lab en wachtkamer: de laatste assistente van de dag. 

Ieder groepje is verantwoordelijk voor de vier punten en wordt geacht aan het einde van de dag dit na te 

kijken in zijn/haar eigen deel van het gebouw 

Er zijn herinneringspapiertjes op de kamer deuren gekomen. Deze papiertjes halen we ook weer weg na 

verloop van tijd en hangen we, in een andere kleur, ook weer op. Om men zo opmerkzaam te houden.  

 

Er is een nieuwe vaatwasser aangeschaft omdat de oude zijn werk niet meer goed deed.  

We hebben gekozen voor een vaatwassen met een A+ keurmerk.  

 

Evaluatie RECYCLING EN VERPAKKINGEN deel 2 

Doel is om het aantal verpakkingen op de praktijk te verminderen. Minder aanschaffen, minder weggooien.   

Besloten is om de verpakkingen in de keuken te verminderen: minder blikjes fris, minder pakjes drinken, 

minder petflesjes met spa rood. Dit heeft 2 voordelen: de koelkast is minder vol, waardoor hij beter sluit én 

er wordt minder verpakkingsmateriaal aangeschaft en dus ook minder weggegegooid. Vanaf nu wordt er 

spa rood in grote flessen besteld en siroop om er een smaakje aan toe te voegen.  

Doordat ze koelkast minder vol is, is er meer ruimte voor het zelf meegebrachte eten van het personeel, 

meer overzicht wanneer dingen over de datum zijn en meer ruimte om praktijk en privé spullen in de 

koelkast te scheiden. 
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Evaluatie PAPIER 

Er zijn diverse ontwikkelingen die hebben gemaakt dat wij minder papier gebruiken in de praktijk. Nagenoeg 

alle verwijzingen gaan via Zorgdomein, hoeven dus niet meer uitgeprint en een enveloppe gestopt. 

Recepten gaat zo mogelijk via de mail naar de apotheken. Bij nagenoeg alle recepten gebeurt dit al via de 

dienstdoende arts. Ook recepten tijdens consulten worden gemaild.  

 

In welke mate is het verbeteringsdoel bereikt?  

Onze verbeterdoelen zijn op een groot aantal punten bereikt.  

Met name het ZUINIG MET ENERGIE verbeterpunt vergt onderhoud. Hier willen we nog wel mee verder. 

Ook een energiezuiniger manier om onze computers uit / standby te zetten wordt verder onderzocht. En zo 

zal er altijd iets te doen zijn… 

 

Hoe tevreden zijn we met het bereikte resultaat? 

Best heel tevreden  

Het was ook leuk om te doen.  

 

November 2016 

Emmeke Eijkelkamp 
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4. IV. Samenwerkingsafspraak met psychologen 

 

Projectuitvoerder: Cleo-Lotte Vervoort 

Datum: januari 2017 

________________________________________________________________________________________ 

 

Dit verbeterplan is door het ontslag van de projectuitvoerder niet uitgevoerd. Het zal in 2017 opgepakt 

worden door een nieuwe projectuitvoerder. 

 

 

Peter Vonk, januari 2017 
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4. V. Eindevaluatie verbeterplan: “Samenwerkingsverband met 

fysiotherapeuten” 

 

Datum: Oktober 2016 

Projectcoördinatoren: Dorien Beijderwellen en Elvira van Aalst   

 

Verbeteringsdoel:  

Vier vaste “hoofd” verwijspraktijken in de stad, één in iedere regio (centrum/oost/west/zuid). Vast 

verwijssysteem met laagdrempelig overleg, mogelijk jaarlijks een fysiotherapeutisch onderwerp tijdens 

klinische les. Waarbij elk jaar een andere praktijk de klinische les voorbereid, na 4 jr is dus elke praktijk aan 

de beurt geweest en heeft iedere praktijk zich voorgesteld.  

Daarnaast blijft de vaste normale verwijslijst bestaan voor patiënte die graag bij een specifieke 

fysiotherapiepraktijk willen of als de vraag naar fysiotherapie het aanbod van de 4 “hoofd” verwijspraktijken 

overschrijd. 

 

In welke mate is het verbeteringsdoel bereikt?  

Het doel is volledig behaald. De 4 praktijken zijn uiterst zorgvuldig aan de hand van tips van collega’s 

geselecteerd, uitgenodigd voor kennismaking en toegevoegd aan de verwijslijst als preferente praktijken. De 

eerste klinische les is succesvol gebleken.  

 

Hoe tevreden zijn we met het bereikte resultaat? 

Zeer.  

 

Hoe is het project verlopen  

Soepel. De samenwerking van de projectcoördinatoren verliep heel goed, de praktijken waren zeer 

enthousiast en de klinische les was leerzaam.  

 

Bijzonderheden:  

Heel leuk om te doen.  

 

Dorien Beijderwellen, oktober 2016 
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4. VI. Eindevaluatie verbeterplan: “Expertise in de praktijk” 

 

Datum: November 2016 

Projectcoördinatoren  Peter Vonk, Daan Tempelman 

 

Verbeteringsdoel: het ontwikkelen van een “Expertise Centrum” binnen onze huisartspraktijk.  

Kenmerk van deze expertise is dat de kennis en de behandeling van hulpvragen op deze gebieden door 

ervaring en kennis uitgaat boven wat van een gemiddelde huisarts verwacht wordt. Het volgende wordt 

toegekend aan een expertise: medisch coördinator, informatie op de website van de praktijk, zo nodig een 

protocol en eventueel extra nascholing.  

 

In welke mate is het verbeteringsdoel bereikt?  

Op de website is een kopje “Expertisecentrum” verschenen. Er zijn reeds drie expertisevelden uitgewerkt: 

migraine, acne en tropenvaccinaties. We werken werkende weg, dat betekent dat er successievelijk meer 

expertises uitgewerkt en beschreven zullen worden. Het optimistische doel van 12 verschillende expertises 

uitwerken is niet gehaald. Wel hebben we met alle collega’s de expertise onderwerpen bepaald.  

 

Hoe tevreden zijn we met het bereikte resultaat? 

Het migraine protocol is zeer uitgebreid en werkbaar. Hiermee zijn we erg tevreden. Wij kunnen ons als 

praktijk erg vinden in de expertise onderwerpen die wij als collega’s met elkaar bedacht hebben. In de 

(nabije) toekomst kunnen er nog expertises bij komen. 

 

Hoe is het project verlopen 

Expertise-onderwerpen werden tijdens werkoverleg geïnventariseerd. Onze derdejaars AIOS heeft in het 

kader van haar verbeterplan de expertise “migraine”  uitgewerkt. Door onze webmaster is het kopje 

“Expertisecentrum”  online gezet.  

 

Als het verbeterdoel niet is bereikt, 

- waar kan dat aan liggen ?  

De eerste stappen tot het vormen van een expertisecentrum zijn gezet. Het beoogde doel van 12 

expertises is niet gehaald. Het ontwikkelen en uitschrijven van een expertise kost veel tijd en 

aandacht, ook al hebben we de expertise in huis… 

 

- welke stappen gaan we ondernemen 

- we stellen onze ambitie bij. We brengen het aantal te ontwikkelen expertises terug tot 6. Mocht het 

lukken om meer te ontwikkelen dan is dat alleen maar meegenomen. De ambitie op lange termijn is 

al terug te vinden op onze website: https://www.huisartsenamsterdam.nl/medisch/expertisecentrum/ 

 

https://www.huisartsenamsterdam.nl/medisch/expertisecentrum/
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- voor 2017 en wellicht 2018 borgen we de voortgang in zogenaamde TO-Do’s die in de jaarplanning 

van de praktijk opgenomen worden 

 

 

 

Bijzonderheden:  

In onze huisartspraktijk studeren in 2017 drie huisartsen af als huisarts-echoscopist, zodat voor 

gynaecologische en abdominale echo’s in eerste instantie niet meer hoeft te worden verwezen naar de 2e 

lijn. Zo werken we “vanzelf” aan een uitbreiding van onze expertises. 

 

 

Daan Tempelman, Peter Vonk, november 2016 
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Voorkomen is beter dan migraine krijgen. 
Wat weet, wil en verwacht de migraine patiënt? Het in kaart brengen van onder- en overbehandeling.  
 

Merel van Stam 
Datum: Juni 2016 

Opleider: Peter Vonk, Huisartsenpraktijk Oude Turfmarkt, Amsterdam. 
Studiebegeleider: Vincent Kesber. 

 

 
Samenvatting 

Er zijn heel wat mensen die écht last hebben van migraine, maar die zien we lang niet allemaal op het 

spreekuur. Weten patiënten met migraine wel voldoende over de behandelmogelijkheden, bijvoorbeeld ter 

voorkoming van aanvallen? Worden ze al goed behandeld of is er sprake  van onder- en/of 

overbehandeling? Het doel van dit verbeterplan is ten eerste het in kaart brengen van de wensen en 

verwachtingen van de patiënten met migraine en deze groep informeren middels een online vragenlijst en 

informatie op de website. De uitkomsten van de enquête wordt verwerkt in een nieuw protocol voor de 

behandeling van migraine. Daarnaast wordt, door middel van de enquête en een HIS extractie, (waarbij 

gezocht is op migraine en het gebruik van preventieve medicatie) onder- en overbehandeling in kaart 

gebracht en worden er afspraken gemaakt over de herhaalreceptuur van triptanen. In totaal zijn er 400 

patiënten met migraine in de praktijk. Hiervan gebruikt 5% preventieve medicatie, een theoretische 

onderbehandeling van 20% (80 patiënten). 23% heeft gereageerd op de enquête. Er blijkt dat 17 patiënten 

≥2 migraine aanvallen per maand heeft, maar dat deze groep geen preventieve medicatie gebruikt. Eén 

patiënt loopt risico op overgebruik van triptanen. Mogelijk worden 4 patiënten overbehandeld, die wel 

preventieve medicatie gebruiken, maar <2 aanvallen per maand hebben. Beide patiëntengroepen hebben 

een aantekening gekregen in het dossier. Bijna de helft van de responders op de enquête heeft aangegeven 

op het spreekuur te willen komen om de behandeling van migraine te bespreken. Deze patiënten worden in 

de loop van het jaar opgeroepen na verdeling onder de huisartsen van de praktijk en zullen worden 

behandeld volgens het ontwikkelde protocol. En zo wordt (hopelijk) meer migraine voorkomen. 

 
 

Onderwerp, motivatie en projectcoördinator.  

Migraine kan een grote impact op het leven hebben. Hoewel dit volgens een migraine patiënt uit de praktijk 

een understatement is; “het is soms een regelrechte hel!”. Patiënten met hevige en/of regelmatige 

aanvallen van migraine hebben vaak werk- of studieverzuim. Gemiddeld heeft een migraine patiënt 5 extra 

ziektedagen per jaar. In het begin van het 3e jaar kwam ik in contact met 2 patiënten waarbij de migraine 

niet goed onder controle was. Zij kwamen rijkelijk laat, hadden al maanden toenemend last en bovendien 

wisten ze niet van het bestaan van preventieve medicatie. Ook blijkt uit de literatuur [1] dat patiënten die 

het wel kennen angst hebben voor bijwerkingen of andere negatieve ideeën hebben over de medicatie. 

Daarnaast kunnen ze denken hiervoor niet in aanmerking te komen omdat de huisarts er niet over begint. 

En niet alleen het aantal aanvallen, maar ook de impact die het heeft speelt een rol voor de patiënt om te 

besluiten preventieve medicatie te nemen. Daarnaast had mijn opleider reeds een idee liggen om de zorg 

rondom migraine te verbeteren. Zodoende leek het een voor de hand liggend onderwerp voor een 
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verbeterplan. Heel wat migraine patiënten uit de praktijk lijken niet uit te komen met het richtsnoer dat de 

NHG in de standaard hoofdpijn geeft voor de behandeling van migraine. Ze blijven weg omdat ze denken 

dat er toch niet meer aan te doen is (praktijkervaring). Ze zijn op zoek naar alternatieven en dat geeft 

motivatie om daar als huisartsenpraktijk aandacht aan te besteden onder leiding van projectcoördinator  

 

Merel van Stam.  

 
 

Uitgangssituatie. 

De huisartsenpraktijk op de Oude Turfmarkt heeft ruim 12.000 patiënten. Het grootste gedeelte is student 
en de leeftijd varieert van 0 tot 103 jaar, de grootste groep patiënten is in de leeftijd van 20 – 40 jaar. Als 

men alle patiënten met ICPC N89.00 selecteert in Omnihis blijkt het te gaan om 400 mannen en vrouwen 
met migraine. Er is op dit moment geen protocol in de praktijk voor de behandeling en follow-up van 

migraine en geen arts of praktijkondersteuner die zich bezighoudt met deze groep patiënten. Eerder is al 

genoemd dat niet alle migraine patiënten het bestaan van preventieve medicatie kennen. Of de niet 
medicamenteuze opties, zoals het nagaan van triggers of leefstijlveranderingen. Het is bekend dat zeker 

25% van de patiënten met migraine 2 of meer aanvallen per maand heeft [2]. Deze groep zou volgens de 
NHG standaard ‘Hoofdpijn’ [3] in theorie in aanmerking komen voor preventieve behandeling. In 

huisartsenpraktijk Oude Turfmarkt gebruikt slechts 5% preventieve medicatie (totaal 20 patiënten). 
Waarschijnlijk hebben we dus een groot aantal patiënten niet in beeld, die wel veel last hebben van hun 

migraine. En wat wil deze patiëntengroep eigenlijk zelf?  

Daarnaast zou 3-10% (afhankelijk van de definitie) van de triptanengebruikers teveel triptanen gebruiken 
wat een risico is voor overgebruikshoofpijn[4]. Het is bekend dat ook dan het aantal migraine aanvallen kan 

toenemen. Op dit moment is deze patiëntengroep niet goed in beeld. 
 

 

Gewenste situatie. 
De gewenste situatie is dat de praktijk een beter beeld heeft van de groep migraine patiënten die onder- of 

overbehandeld wordt en daarnaast op de hoogte is van de wensen en verwachtingen van de patiënten over 
de hulpverlening door de huisarts. De patiënten die veel of vaak last hebben van migraine zien we 

regelmatig op het spreekuur en komen voor follow-up. Er is een protocol voor de behandeling van migraine 

patiënten in de praktijk. Er zijn één of enkele, bij voorkeur alle, artsen ingelicht over het nieuwe protocol. 
Het aanbod voor hoofdpijn en in het bijzonder voor migraine patiënten wordt bekend gemaakt op de 

website van de praktijk.  
Patiënten met ≥2 aanvallen per maand, hevige en/of langdurige aanvallen of patiënten met aanvallen die 

een grote impact hebben op het dagelijks leven, kan een preventieve behandeling worden aangeboden of in 
ieder geval heeft iedere patiënt weet van het bestaan van preventieve behandeling. Zo kan de patiënt zelf 

de keuze maken. Preventieve behandeling kan bestaan uit medicatie, maar ook voorlichting, opsporen van 

triggers, het nemen van voedingssupplementen, het stellen van de juiste diagnose en medicatieovergebruik 
signaleren. Door het aanpakken van het herhaalreceptenbeleid t.a.v. triptanen, kan het (over)gebruik van 

deze medicatie worden verminderd. Bovendien is iedere patiënt op de hoogte van het juiste tijdstip van 
inname van de triptanen, de potentiële nadelen en de relatie van overgebruik en toename van migraine 

aanvallen. 

 
 

Verbeterdoel. 
Het verbeterdoel bestaat uit het optimaliseren van de zorg voor migraine patiënten. Dit bestaat uit het 

volgende: 
- Het in kaart brengen van de groep patiënten die onder- of overbehandeld wordt.  

- Het informeren van de migraine patiënten waardoor er meer bekendheid over preventieve medicatie 

is, door middel van informatie op de website en een online vragenlijst. Een geslaagd aantal respondenten 
wordt gesteld op 15%.  

- De behandeling van migraine wordt eenduidig aangepakt in de praktijk volgens een praktisch 
protocol, gebaseerd op wensen en verwachtingen van patiënten uit de praktijk.  
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- Het doelmatig voorschrijven van triptanen. Van de bekende (over)gebruikers van triptanen wordt 
iedere patiënt op de hoogte gebracht van het risico van overgebruik en de alternatieven voor triptanen 

middels een brief. De herhaalrecepten worden door alle artsen kritisch bekeken. 
Belemmerende en bevorderende factoren. 

Het in kaart brengen van onder- en overbehandeling bij migraine is niet gemakkelijk te doen door te zoeken 

op bijvoorbeeld ICPC code. Van veel patiënten weten we niet hoeveel aanvallen zij hebben en hoeveel 
medicatie zij in de vrije verkoop aanschaffen. 

Vooraf wist ik niet of er voldoende animo bij de andere artsen zou zijn om zich te willen verdiepen in de 
zorg voor migraine. Het protocol zou, ook na mij, up-to-date gehouden moeten kunnen worden. Er blijkt 

gedurende het lopen van het verbeterplan voldoende animo en er is iemand die dit kan overnemen. Om een 
EBM verantwoord protocol te maken worden verschillende nationale en internationale richtlijnen 

geraadpleegd. Deze richtlijnen verschillen op enkele punten. Er zal binnen de werkgroep ’verbeterplan 

migraine’ consensus moeten worden bereikt over het te ontwikkelen protocol. Dit gaat gepaard met enige 
discussie is de verwachting. 

Een onzekere factor is de respons van de patiënten op de vragenlijst. Het zou kunnen dat er (te) weinig 
respons komt om een protocol migraine te schrijven die gebaseerd is op de wensen van de patiënt. Verder 

zijn we waarschijnlijk als praktijk niet op de hoogte van alle triptanen gebruik(st)ers. Niet alle apotheken uit 

de regio sturen de actuele medicatie naar ons door. Deze beperkende factor accepteer ik, het gaat om de 
patiënten waarvoor we als praktijk verantwoordelijk zijn en waarvan we weten dat er mogelijk 

overgebruik/misbruik is van triptanen. 
Voor het maken van een online vragenlijst was ik afhankelijk van een wetenschappelijk onderzoekster (PhD) 

van de praktijk. Aangezien zij ook aan andere projecten werkt was het tempo waarop ik initieel wilde 
werken anders. Bovendien werd ik ook nog eens ziek in deze periode en bleek dat het werk op dat moment 

stil lag. Deze belemmerende factor had ik niet direct verwacht, omdat er duidelijke afspraken waren  

gemaakt. Verder bleek dat een vragenlijst maken zo makkelijk nog niet is. Het viel tegen hoeveel tijd dit 
kostte. Het online zetten van de vragenlijst werd gedaan door de PhD. 

Als bevorderende factor zie ik juist ook de wetenschapper die meewerkt aan het project om (statistische) 
analyses uit te voeren. Verder kan Omnihis bruikbare overzichten genereren met betrekking tot aantallen 

patiënten en medicatiegebruik. Tevens zijn brieven op te stellen, e-mail adressen te extraheren en te 

gebruiken voor het versturen van de online vragenlijst. Voor het maken van een protocol voor de praktijk 
kan ik gebruik maken van reeds bestaande protocollen.  

 
 

Methode. 

Allereerst ben ik begonnen met een literatuursearch op pubmed en in de cochrane library  naar wat er reeds 
bekend was over de aanpak van migraine in de huisartsenpraktijk (zoektermen: migraine, primary care, 

preventive treatment). Er bleken artsen gepromoveerd op dit onderwerp die reeds hebben onderzocht dat 
bemoeizorg bij migraine niet helpt [2]. Daarom is besloten de patiënten niet actief uit te nodigen, maar een 

vragenlijst te sturen met een optie om eventueel op het spreekuur te worden uitgenodigd. Aan de hand van 
verschillende bestaande vragenlijsten voor migrainepatiënten en eigen vragen is een enquête opgesteld. Dit 

is in NetQ als een online vragenlijst opgesteld en digitaal verspreid onder patiënten met e-mailadres (187). 

Aan de overige patiënten is een brief gestuurd met een verwijzing naar de website voor de link naar de 
online vragenlijst (213). Er werd 1 week na het versturen van de mail een herinnering verstuurd (alleen per 

e-mail). Op de website is aanvullende informatie geplaatst. Zie bijlage 1 voor de enquête en zie bijlage 2 
voor de informatie op de website, de inhoud van de e-mail en de brief. De patiënten kregen ongeveer 2 

weken de tijd om te reageren. Om mogelijk meer respons te verkrijgen is een staatslot verloot onder de 

deelnemers. Op basis van verschillende internationale en nationale richtlijnen en nadat consensus was 
bereikt tussen de leden van de werkgroep verbeterplan migraine (2 huisartsen en 1 aios) is een praktisch 

protocol geschreven, zie bijlage 3.  
Door de wetenschapper van de praktijk zijn de resultaten van de enquête vervolgens (statistisch) 

geanalyseerd. Met deze uitkomsten, voor zover relevant, werd rekening gehouden bij het schrijven van het 
protocol voor de praktijk. De patiënten die dit hadden aangegeven bij de enquête worden uitgenodigd op 

het spreekuur. Om de impact van de migraine te kunnen meten, vult iedere patiënt die op het spreekuur 

komt vooraf de HIT-6 vragenlijst (online) in. Voor deze vragenlijst is gekozen, omdat dit de enige vragenlijst 
is die onderzocht is in de eerste lijn in Nederland [5].  

De patiënten die triptanen gebruiken werden geëxtraheerd uit Omnihis (ICPC gekoppeld aan de ATC code). 
Aan deze groep is een brief gestuurd met daarin informatie over medicatie overgebruikshoofdpijn en de 

invloed hiervan op migraine. Ze konden, als ze dat wilden een afspraak maken op het spreekuur om de 
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medicatie te bespreken (zie bijlage 4). Tevens werd praktijk-breed enkele regels afgesproken met 
betrekking tot het herhalen van de triptanen (niet meer dan 10 tabletten per maand of het equivalent 

daarvan). 
 

 

Resultaten. 
Enquête 

In totaal hebben 92 patiënten (23%) de vragenlijst ingevuld en afgerond (van de 400 die zijn 
aangeschreven). Hiervan was 82% vrouw. De gemiddelde leeftijd was 36.1 jaar, de jongste deelnemer 20 

en de oudste 72 jaar. Het merendeel was werkende (66%) of student (26%). De helft (51%) is reeds meer 
dan 10 jaar bekend met migraine en 11% heeft alleen menstruele migraine. 56% (56) heeft migraine met 

aura, 12% weet het niet. De meeste patiënten zijn voor de behandeling van hun migraine bij de huisarts 

(38%) of doen enkel aan zelfzorg (41%). Slechts een kleine groep is onderbehandeling van een neuroloog 
(9%). Een enkeling noemt een andere behandelaar, zoals een acupuncturist of een chiropractor.   

De globale tevredenheid t.a.v. de behandeling van migraine scoorde op een schaal van 1 tot 10 een 6.6. Om 
meer tevreden te kunnen zijn werden zaken vermeld zoals, meer informatie over migraine willen krijgen, 

meer onderzoek naar het voorkómen van migraine doen, medicatie die beter werkt om geen aanvallen meer 

te hebben of dat een aanval sneller overgaat, geen migraine meer hebben, meer alternatieven dan de 
 

 
standaard medicatie, meer kennis van triggers hebben, geen last van bijwerkingen willen hebben en meer 

overleg/communicatie over de behandeling. 
 

 
Figuur 1. 
Het gemiddeld aantal aanvallen per maand was 1.5 (zie figuur 1). 

 
Het bestaan van preventieve medicatie was bij 51% (48) van de respondenten onbekend, van het totaal 

aantal gebruiken er 11 (23%) preventieve medicatie. Onderstaand figuur geeft vervolgens het percentage 
weer van de patiënten die minder dan 2 dan wel 2 of meer aanvallen per maand hebben. Van de patiënten 

met ≥2 aanvallen per maand (aantal: 23) is er een deel dat mogelijk onderbehandeld wordt. Dit zijn in 

totaal 17 patiënten die geen preventieve medicatie gebruiken. En er is een klein gedeelte dat mogelijk met 
de preventieve medicatie kan afbouwen of stoppen. 15.4% van de 25 patiënten heeft minder dan 2 

aanvallen/maand, het absolute aantal is 4.  
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Figuur 2. 

 
Voorts zijn er 17 patiënten die de triptanen innemen tijdens de aura verschijnselen, wat mogelijk minder 
effectief is [6]. 

Er bleek 1 patiënt aangegeven te hebben 10 dagen per maand een triptaan te gebruiken. Dit wijst mogelijk 
op  overgebruik. Deze patiënt is wel op de hoogte van het bestaan van preventieve medicatie, maar 

gebruikt het niet. Er bleek voor zover bij ons bekend, geen sprake van overgebruik van paracetamol of 
NSAIDs. 

Er is een kleine groep (8%) die geen preventieve medicatie gebruikt, maar dit wel zou willen gaan doen. 

Een groot deel twijfelt hierover (42%) en de rest zou dit niet willen. Als de kans groot is dat het medicijn 
werkt en als er geen bijwerkingen zijn, dan zouden meer patiënten de preventieve medicatie willen nemen 

(93%). Een groot deel geeft spontaan aan dat de migraine heviger zou moeten zijn om dit te overwegen 
(26%).  

Relevant voor het ontwikkelen van het protocol is het betrekken van bekende triggers. Stress is een 

uitlokkende factor bij het overgrote deel van de respondenten (68%). Andere factoren die hoog scoren zijn; 
slecht slapen (56%), moeheid (44%), alcohol (32%), fel zonlicht (30%) en onregelmatig leven (27%) 

(figuur 3). 
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Figuur 3. 

 
Protocol 
Op basis van verschillende richtlijnen [3, 6-8], zowel nationaal als internationaal is een protocol opgesteld. 
Een exemplaar is als bijlage toegevoegd, zoals eerder genoemd is dit bijlage 3. 

Het protocol is aan alle artsen zowel schriftelijk als mondeling toegelicht. Tevens was er de mogelijkheid tot 
commentaar. Het protocol is voor iedereen toegankelijk op de computer. 

Migraine patiënten op spreekuur 
Uit onderstaand figuur blijkt dat bijna de helft van de respondenten behoefte heeft aan het bespreken van 
zijn/haar behandeling voor migraine, telefonisch dan wel op het spreekuur. Het absolute aantal patiënten 

dat hier behoefte aan heeft is 44.  
 

Heeft behoefte aan het bespreken 
van de behandeling voor migraine 

(%)

Ja

Nee

  
Figuur 4. 
 
De HIT-6 scorelijst staat online en is via de website van de praktijk in te vullen. Op de website is informatie 

hierover geplaatst. Met behulp van de score is de impact van de migraine beter in te schatten. Dit is van 
belang omdat de impact van de migraine aanvallen ook een criterium is voor het al dan niet starten van 

preventieve behandeling (in het ontwikkelde protocol). 

Er is door de introductie van de vragenlijst (1 april 2016) en het verstrekken van de informatie via de 
website of per post (nog) geen evidente toename van het aantal spreekuur contacten met ICPC code 
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N89.00 (migraine). In periode 1 januari 2016 tot 23 maart 2016 zijn het er 59, in de periode van 1 april 
2016 tot 23 juni 2016 zijn het er 54. In het jaar 2015 respectievelijk 55 en 46. 

 
Herhaalrecepten triptanen 
Er zijn brieven verstuurd aan alle triptanen gebruikers (in totaal 83) met informatie over het gebruik van 

triptanen en de risico’s (zie bijlage 4). Er is een standaard regel toegevoegd aan een formatbrief in Omnihis 
om te versturen als een herhaalrecept voor een triptaan daar aanleiding toe geeft. Bijvoorbeeld bij het te 

vaak herhalen. “U heeft een herhaalrecept aangevraagd voor één van de ‘triptanen’. Uit onze administratie 
blijkt dat u mogelijk verhoogd risico loopt op overgebruik van dit medicijn en hierdoor op toename van het 
aantal migraine aanvallen en chronische hoofdpijn. Wellicht zijn er andere maatregelen te nemen in de 
behandeling van uw klachten. Wij verzoeken u een afspraak te maken met uw behandelend arts.”  
Tevens is de afspraak gemaakt dat er niet meer dan (gemiddeld) 12 tabletten per maand wordt 

voorgeschreven, zodat het beter zichtbaar is welke patiënten het risico lopen op overgebruik. 
 

 
Evaluatie. 

Er is een relatief groot aantal respondenten. De target van minstens 15% is behaald. Het leeft in de praktijk! 

Het kan betekenen dat de migraine patiënt meer behoefte heeft aan zorg, blijkens ook uit het feit dat de 
helft van de respondenten op het spreekuur wil komen om de zorg te bespreken.  

Initieel was het plan om de patiënten zelf uit te nodigen op het spreekuur naar aanleiding van de 
vragenlijst, maar daar blijkt gedurende de looptijd van het plan geen tijd voor. Het doel wordt bijgesteld 

naar het in kaart brengen van de patiënten met (risico op) onder- en overbehandeling. 17 van de 100 
potentiële kandidaten (25% van de 400 migraine patiënten) zijn in beeld t.a.v. onderbehandeling (mogelijk 

in aanmerking komend voor preventieve behandeling). Dit is niet een heel groot deel, maar wellicht dat door 

de informatie op de website patiënten zich toch gaan melden. Echter dit lijkt tot nu toe nog niet het geval.  
Het doel dat er een protocol werd ontwikkeld en dat de artsen van de inhoud op de hoogte zijn gebracht is 

behaald. Tevens zijn er afspraken gemaakt t.a.v. de herhaalreceptuur van triptanen. Ook is er informatie 
gedeeld met de patiënten, maar hoeveel mensen we hebben bereikt is niet te meten. In ieder geval weet 

bijna een kwart van de patiënten met migraine in de praktijk nu van het bestaan van preventieve medicatie.  

We zijn door bovenstaande punten zeker dichterbij het optimaliseren van de migraine zorg, maar volledig in 
kaart hebben we de patiënten nog niet. Zoals eerder gezegd, leidt het actief uitnodigen van migraine 

patiënten niet tot een ervaren verbetering van de zorg. Daarom lijkt me dit resultaat tot dusver het hoogst 
haalbare. 

 

 
Naschrift. 

“Een gewaarschuwd mens telt voor 2” en toch had ik te ambitieuze plannen toen ik met dit verbeterplan 
startte. Het plan bleek te groot voor de tijd die ik had. Daarnaast verkeek ik me op hoeveel tijd sommige 

taken me zouden kosten, zoals het ontwikkelen van een (online) vragenlijst en de gegevens hiervan 
analyseren. Achteraf blijkt dat bepaalde vragen op een andere manier gesteld waarschijnlijk een 

overzichtelijker antwoord had gegenereerd. Nu was het bijvoorbeeld een hele toestand om 2 groepen (<2 

en ≥2 aanvallen/maand) te verkrijgen. 
Achteraf gezien had ik duidelijker de taken moeten verdelen tussen mij en de wetenschappelijk 

onderzoekster voor een afgesproken tijd. 
Wat ik een mooie meevaller vond, was de respons op de enquête. Van tevoren had ik begrepen van meer 

ervaren enquêteurs in de praktijk, dat de opbrengst geregeld tegenvalt. Dat 10% al een heel mooi aantal is. 

Ik vond het ook heel leuk om de resultaten te lezen, met name van de open vragen die gesteld zijn. 
Patiënten waren in dit geval vaak uitgebreid en leken de tijd te hebben genomen. Ook het ontwikkelen van 

het protocol vond ik leuk en interessant. Door je nog meer in een NHG standaard te verdiepen en 
verschillende richtlijnen door te nemen ontdek je verschillen en dat maakt nieuwsgierig. Evenals bepaalde 

adviezen in de richtlijn waarvan de evidence ontbreekt. 
Wat me interessant lijkt om nog te doen is een 2e meting met behulp van de enquête. Is de tevredenheid 

dan toegenomen, is het gemiddeld aantal aanvallen naar beneden? Hoeveel gebruiken er dan preventieve 

medicatie? En ook het onderwerp migraine met aura en pilgebruik en/of roken is onbelicht gebleven, 
wellicht iets voor de toekomst? 
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5. Evaluatie TO DO’s 2016 

 

Opschonen medische dossiers oud archief.     Ester 

Een derde van alle papieren dossiers in het oud archief zijn bekeken. Patiënten die > 15 jaar niet geweest 

zijn mogen uit de kast. We hebben toch besloten om voorlopig de rest te laten hangen. Het is 

arbeidsintensief  en levert weinig ruimte op. Op termijn, in 2021 kan alles in één keer weggegooid worden 

dan zijn de jongste dossiers 15 jaar. Mocht de ruimte in de kelder nodig zijn voor een andere bestemming, 

zullen we de situatie nogmaals bekijken.  

 

Herinrichten oud archief.        Ester 

Het achterste gedeelte van het oud archief wordt grotendeels gebruikt als opslag van tafels en stoelen en er 

staat een reserve koelkast.  Om het nieuwe bestelsysteem medische middelen te laten slagen, hebben we 

een groot gedeelte van de ruimte ingericht met voorraad. (zie evaluatie bestelsysteem implementeren). Ook 

staat er een grote voorraad promotiebekers.  

Het voorste gedeelte van het oud archief werd ook in beslag genomen door  “oude computers en printers” 

Deze zijn allemaal afgevoerd. Eens per jaar (staat in de jaarplanning)  zal Ester ervoor zorgen dat alle oude 

spullen opgehaald worden en dat het een overzichtelijke ruimte blijft. 

 

Implementatie bestelsysteem      Naomi, Lizzy, Ester 

Om alle medisch middelen op een efficiënte wijze te bestellen is er overgegaan op een ander bestel 

systeem. Voorheen werd er bij verschillende leveranciers besteld en lag de voorraad op verschillende 

plaatsen in onze praktijk, mede door ruimtegebrek. Nu er een groot gedeelte van het oud archief 

beschikbaar is gemaakt, is het mogelijk om alle medische middelen op één plek te bewaren en er dan ook 

op een handige wijze na te bestellen. We hebben een firma gevonden die onze artikelen allemaal in hun 

assortiment heeft en die tevens zorg kan dragen voor het ijken en controleren van onze RR-meters, 

microscopen, weegschalen, glucosemeters, hb meters, spirometer.  In één oogopslag is te zien wat er 

aangevuld moet worden. Dit kan via een scanner, alle artikelen hebben barcodes. Op de barcode, geplakt 

op de voorraadkast, staat het gewenste aantal voor de voorraad.  Naomi kijkt wekelijks of er besteld moet 

worden, Lizzy is ‘back-up’. 

 

Vervangen praktijkopgang ivm gladheid      Peter 

We werden door een patiënt er op geattendeerd dat de invalidenopgang glad was bij regenachtig weer. 

Inspectie leerde dat de metalen scherpe noppen in de loop der tijd afgesleten waren en dus inderdaad 

gladder dan zou mogen. In de zomer 2016 is er een spiksplinternieuwe invalidenopgang gebouwd, deze 

voldoet aan de laatste arbo eisen wat betreft de hellinghoek, randbescherming en slibvastheid. De 

oplettende patiënt is uitgenodigd om de nieuwe opgang te komen bewonderen en ze heeft als dank voor 

haar feedback een cadeautje van de praktijk gekregen. 

 

Is de LEAN organisatie iets voor de Huisartsen Oude Turfmarkt?  Peter 
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Over dit onderwerp is een boek, Lean werken inde huisartspraktijk aangeschaft en bestudeerd.  Een 

belangrijk uitgangspunt is dat we ons verplaatsen in de positie van de patiënt in hoeverre die soepel door 

het hulpverleningsproces heen geleid wordt. Verder wordt gekeken naar looplijnen en of zaken in de praktijk 

dubbel gedaan worden en of alle spullen aanwezig zijn en de apparatuur het doet. Er is onder alle 

medewerkers een enquête gehouden waarbij iedereen (grote en kleine) ergernissen kon opschrijven. 

Daarna is er een toetsgroep over het onderwerp gegeven, één voor de artsen en één voor de assistentes. 

De door iedereen gedeelde conclusie was dat LEAN werken zeker voor onze praktijk een aandachtspunt is. 

Verder dat de lijst met “aanbevelingen” lang genoeg is om hier voor volgend jaar een reeks van to do’s en 

verbeterplannen uit te destilleren. 

 

De zwervende patiënt       Tineke Kistemaker 

Er is een toetsgroep over dit onderwerp gehouden. Doelstelling(-en) van het overleg: Na deze toetsgroep 

zijn er afspraken gemaakt over voortgang of afsluiten van het Verbeterplan "de zwervende patiënt". Onder 

de zwervende patiënt wordt verstaan de patiënt die voor hetzelfde probleem meerdere artsen consulteert.  

Besproken (deel-)onderwerpen: Organisatie praktijk Gebruik van website voor sturing Recente uitspraak 

Commissie Tuchtzaken in Medisch Contact, waarin ook het probleem van de zwervende patiënt aan de orde 

komt. 

Conclusie is dat het in de praktijk op dit moment geen dusdanig groot probleem is dat wij het verbeterplan 

moeten voortzetten. We sluiten het dus af. Afspraak is gemaakt over een goede tekst voor de patiënten op 

de Website en het inschrijfformulier. Ook is afgesproken dat de individuele artsen in voorkomende gevallen 

actief adviseren aan patiënten om bij dezelfde dokter terug te komen met eenzelfde probleem. De 

assistentes doen hetzelfde bij het maken van afspraken. De tekst op de site luidt: "We vragen onze 

patiënten om, indien nodig, voor dezelfde klacht terug te komen bij de huisarts die zij hiervoor eerder 

consulteerden" 

 

 “Welk HIS is beter dan OmniHIS?”      Daan Tempelman 

Het vervolg op het verbeterplan uit 2015: “Welk HIS is beter dan OmniHIS”. Aangezien thuis hosten nog 

steeds onze voorkeur geniet, hebben wij TetraHIS uitgenodigd voor een demonstratie. Deze vond plaats op 

21 maart 2016. Wij kregen een demo van “de oude”  versie, aan de “nieuwe”  werd op dat moment hard 

gewerkt (oa mooiere layout). De conclusie na de demonstratie was dat TetraHIS ons op korte termijn niet 

meer voordelen zou bieden dan ons huidige HIS. Pakken we het grote HIS onderzoek uit 2016 van de LHV 

erbij, dan zien we ook dat OmniHIS beter scoort dan TetraHIS op totaal gebruiksvriendelijkheid, 

overzichtelijkheid en gebruiksmogelijkheden.  

Een demonstratie van “het nieuwe” TetraHIS werkend met onze eigen database valt nog te overwegen in 

2017. 

 

Vervolg communicatietraining assistentes.    Klaartje van Schijndel 

Het afgelopen jaar heeft de communicatietraining aan de assistentes een vervolg gekregen. Indien het 

rooster het toeliet zaten we elke twee weken op maandagmiddag een uur bij elkaar.  

Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn onder andere: de standaard volgorde bij een telefonisch 

consult, de begroeting, het uitvragen van de hulpvraag en deze triageren, waarbij zelfstandig oplossen van 
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de hulpvraag, het noteren in de autorisatielijst en het overleg met de dienstdoende arts een grote rol 

hadden. Ook werd geoefend in begrenzen en het zo efficiënt mogelijk voeren van een gesprek in zo kort 

mogelijke tijd.  

Daarnaast werd aandacht besteed aan de bejegening van de patiënt. We speelden rollenspellen, en 

gebeurtenissen van de weken daarvoor werden doorgesproken en zo nodig nagespeeld. 

Ook werd aandacht besteed aan tegenoverdracht en het herkennen en de rol van eigen emoties in een 

gesprek. Voor enkele assistentes bleek individuele begeleiding van belang, ik heb een aantal coachende 

gesprekken gevoerd waarbij twee assistentes aanwezig waren.  

De artsen hebben de mogelijkheid gekregen om met een formulier een gesprek aan te gaan met een 

assistente als zij vonden dat iemand onterecht op het telefonisch spreekuur stond. Ook de assistentes 

kregen de mogelijkheid een formulier in te vullen en te bespreken als zij zich niet gesteund voelde door de 

dienstdoende arts. 

 

Herinrichting Kamer 10       Emmeke Eijkelkamp 

Onze verrichtingen kamer – Kamer 10- is aan herinrichting toe.  In het kader van LEAN werken zijn wij tot 

de conclusie gekomen dat de inrichting van deze kamer een stuk efficiënter kan.  Hierover hebben wij ons 

gebogen dit jaar en zijn met een voorstel gekomen dat in het artsenoverleg is besproken. De plannen zijn 

klaar, een aantal van de voorbereidingen (schilderen, nieuwe vloer) zijn getroffen en de werkkast/keuken is 

besteld.  De plaatsing hiervan zal in het begin van 2017 plaatshebben. 
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6. Medisch handelen – Modules Chronische ziekten 

 

De overzichten van NHG praktijkaccreditering medisch handelen van 2016 zijn in te zien in onze computer 

bij de gedeelde documenten > Accreditatie. De overzichten zijn ook geuploaded in praktijk Accreditatie 

Online (POL). 
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6. I. Eindverslag Chronische zorg; 'Astma/COPD; uit de rode cijfers 

– 2016' 

Datum: november 2016 

Projectcoördinator: Simone Engelsbel 

Uitvoerders Kim en Simone 

NB Cleo Lotte heeft haar werkzaamheden gestaakt 

 

Wat is er veranderd ten opzichte van vorig jaar? 

 

Samenwerking: 

POH en huisarts hebben geregelder overleg over de patiënten met astma/COPD. Elke 2 weken is er een half 

uur uitgetrokken voor het bespreken van patiënten. Hierbij kiest de POH patiënten die zij graag wil 

overleggen. Het gaat vrijwel altijd over astmapatiënten. Wij proberen de spirometrieen te interpreteren. 

Waarbij opvallend is dat de spirometrieen steeds vaker goed geblazen worden. Wij waarderen dit overleg 

beiden. 

In de eerste besprekingen van het jaar hebben wij tijdens de besprekingen steeds iemand van de COPD lijst 

besproken.  Hierbij hebben wij afspraken gemaakt wie er opgeroepen zou worden voor controle. Deze follow 

up was matig (patiënt komen niet opdagen). Het plan om de doktersassistentes bij het oproepen in te 

schakelen is niet van de grond gekomen. 

 

GOLD 

Ik zie nog steeds voor onze kleine huisartsenpopulatie COPD patiënten niet de meerwaarde van de GOLD-

classificatie. 

 

Nascholing 

Wij wilden de CASPIR cursus gaan volgen. Door omstandigheden is dat er niet van gekomen. Simone en Kim 

deden meerdere onlinecursussen over interpretatie van spirometrie. Wij bezochten samen verschillende 

nascholingen over de nieuwe NHG standaard COPD en de Z-score. 

Graag wilden wij ook iemand van Wellch Allin bij een bespreking om uitleg te geven over de keuzes die het 

software programma maakt in het tonen van de geblazen curves en de getallen die er worden 

gepresenteerd. Ook nog niet van gekomen. 

 

De cijfers 

Hoewel ik geleerd heb om ten behoeve van de accreditatie data uit het Omnihis te krijgen, zag ik dit jaar dat 

de POL vragen van het NPA (nu weer) niet synchroon lopen met de algoritmes die de softwaremakers van 

OmniHis-Scipio maken ten behoeve van het accreditatie proces. Dus vragen over licht, matig en ernstig 

COPD (wat ik toejuich  als classificatie ipv GOLD) krijg  ik niet uitgespoeld (ik weet  overigens ook niet waar 

ik de classificatie 'licht, matig en ernstig' in de SOEP zou moeten doen opdat dat gelezen en gecodeerd kan 
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worden). Zo ook de vragen over de spirometrieen in de afgelopen 36 maanden. De uitspoel geeft de laatste 

12 maanden. 

Wij werken wel steeds meer met de CCQ lijst. 

BodyMass Index meting gebeurt ipp bij iedere patiënt. 

Rookgedrag wordt ook gevraagd bij iedere patiënt. 

 

 

Het doel “Uit het rood” hebben wij niet gehaald. Al dit niet synchroon lopen maak vergelijken op termijn van 

een aantal jaren ook onmogelijk. Jammer. 

 

Amsterdam, 27 november 2016 

Simone 
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6. II. Eindverslag Chronische zorg CVRM -2016 

Projectuitvoerders:  Simone, Ella, Kim 

Datum: 27 november 2016 

______________________________________________________________________________ 

 

Het project CVRM loopt sinds 2013. Ella heeft een protocol gemaakt waarin zij de geprotocolleerde zorg voor 

de patiënten met hart en vaatziekte beschrijft. We registreren sinds november 2014  via de NPA/POL. 

 

Hier scoren wij onder de 25% van de praktijken waar wij mee worden vergeleken. De wens bestond om het 

protocol en de uitwerking hiervan in de praktijk te gaan bestuderen. Vergelijken over de jaren is lastig 

omdat de gevraagde  informatie eerst niet uit OmniHis te halen viel en nu dat wel kan blijken NPA/POL eisen 

ten aanzien van registratie en bewerkingen hiervan,  niet te corresponderen met wat de OmniHis uitspoel 

levert. 

 

Ik deed een 4 daagse cursus CVRM als ervaren huisarts opleider in 2016 bij het AMC. Dit was een mooi 

moment om de CVRM onder de loep te nemen. Hoe wordt de doelgroep geextraheerd? Reageren de 

patiënten op de oproepen? Hoe verloopt de zorg? 

 

Doelgroep: 

Volgens de uitspoel van OmniHis komen 88 mensen in aanmerking voor CVRM evaluatie. 

Volgens de ingebouwde zoek opdracht in OmnisHis Scipio komen 710 mensen in aanmerking voor CVRM 

zorg 

Volgens de door Ella ingevoerde ICPC codes komen er 102-147 (juni 2016) mensen in aanmerking voor 

CVRM geprotocolleerde zorg. 

Ik hoop dus maar dat de gevraagde gegevens  voor de NPA/POL correspondeert met de 88 patiënten 

waarover de gegevens geleverd worden. 

 

Ik heb van de lijst van Ella een aantal status van patiënten bekeken; 

- Een mw krijgt een jaarlijks bezoekje van de huisarts voor tensie controle. Bloedonderzoek wordt niet 

gedaan. Er staat in haar status 'niet oproepen'. Er wordt in het protocollair scherm niets ingevuld omtrent 

gewicht, beweging, alcohol etc. Maar wordt zij wel mee geteld in de uitspoel? 

- Een meneer reageert netjes op zijn oproepen Wordt door POH gezien en gegevens worden op de 

geëigende plekken ingevuld. 

- Een meneer krijgt in september een oproep brief voor CVRM controle. Hij reageert niet. In november komt 

hij op het spreekuur voor bloeddrukmeting. Er wordt niet doorgepakt izv lab onderzoek. Noch het 

protocolscherm ingevuld. In mei komt hij met oogklachten, opnieuw wordt een tensie meting gedaan (niet 

genoteerd in het +scherm). Dan denkt de arts wel aan lab. Eind juni zijn er nog geen uitslagen. 

- Een mevrouw krijgt geen protocollaire zorg, maar er is een soort random  controle (zonder in vullen van 

het protocollair scherm). 
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De zorg verloopt rommelig als mensen niet reageren op hun oproepen. De zorg verloopt rommelig als de 

artsen niet alert zijn op dat we geprotocolleerde zorg hebben. De resultaten zijn moeizaam te beoordelen als 

de in te voeren data niet op de juiste plekken terecht komen. 

 

Wat tellen we eigenlijk? Wat meten wij eigenlijk? 

 

Amsterdam, 27 november 2016 
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6. III. Eindverslag Chronische zorg DM; Suikers op orde 2016 

 

Projectuitvoerders: Kim, Daan, Ella, Dorien 

Rapport: Simone 

Datum: 27 november 2016 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Zijn de Suikers op orde? 

 

Probleemstellingen opgeworpen in document   “Verbeterplan Chronische zorg :  Diabetes Mellitus - 

Inhoudelijk kijken naar zorg en optimaliseren Suikers op Orde, Startdatum november 2016. 

 

1. Er moet een regulier overleg komen met tussen huisarts en POH over de diabeteszorg 

2. Idealiter zijn er drie artsen die zich hebben verdiept in de diabeteszorg 

3. Alle patiënten moeten opnieuw gescreend worden. 

4. Assistentes in plaats van POH moet de patiënten nabellen en inplannen 

 

Ad 1; 

Er is regulier overleg tussen Kim en de huisartsen. Iedere arts rouleert om de 6 weken, opdat er iedere 2 

weken een DM overleg is. Waarbij Kim opmerkt dat zij de overleggen graag gepland ziet aan het begin van 

een spreekuur, anders gaat het te vaak niet door. Zij ervaart het als prettig en inhoudelijk waardevol. 

Huisartsen hebben ook het gevoel  meer bij de chronische zorg betrokken te zijn. 

 

Ad 2; 

De huisartsen hebben zich dit jaar verder via nascholing in de Diabetes zorg verdiept. 

 

Ad 3;  

Alle patiënten zijn opnieuw gescreend 

 

Ad 4;  

Het is mij onduidelijk of de doktersassistentes meer bezig zijn gegaan met het achter de broek zitten van de 

no shows. 

 

Maar zijn de Suikers nu op Orde? 

Er wordt nog veel rood gescoord. Ik begrijp niet hoe het komt dat er nog diabetes patiënten zijn die geen 

statines gebruiken. We komen slechts op de helft! Dat niet tenminste 75% van de patiënten is langs 

geweest (dat zou je moeten zien aan eventueel bloeddrukken en HbA1c's en nierfunctie bepaling). Ze 

hebben ieder jaar 4 kansen! Waar zit toch de crux? 
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Helaas kunnen we cijfers weer niet een op een vergelijken met bv 3 jaar gelden. Dit heeft te maken met de 

steeds veranderende vraagstellingen bij de NPA/POL en de niet synchroon lopende uitspoelgegevens van de 

soft ware leverancier. 

 

 

Amsterdam, 27 november 2016 

Simone Engelsbel 

 



 

 

 

 

38 

7. Bijzondere activiteiten 

 

7. I. Preventie 

 

Systematische preventie en oproep – en controle beleid voor specifieke groepen 

Sinds 2005 beschikt de praktijk over een POH. Bij de instelling ervan was al wel duidelijk dat de aantallen 

DM en COPD patiënten lager liggen dan in een standaard praktijk. Toen is het plan opgevat om naast de 

“klassieke” POH ook activiteiten op te zetten voor meer specifieke patiënten groepen.  

Dit is ook in uitvoering gekomen. Er zijn structurele, en dus jaarlijks uit te voeren, en incidentele preventieve 

en controle acties ontwikkeld. Op de nieuwe, site van de praktijk wordt hierover  ook informatie gegeven, 

zie http://www.huisartsenamsterdam.nl/medisch/periodiek-testen-2/ Hieronder een overzicht. 

 

Structureel 

 

Lithium. Zoals bekend moet er bij patiënten die lithium gebruiken minimaal eens per jaar een 

laboratoriumonderzoek verricht worden naar minimaal de nierfunctie. Voor alle patiënten die van een 

psychiater Lithium medicatie krijgen en waar wij dat van weten coderen we een zogenaamd nul-recept. 

Hiermee is het gebruik van Lithium aan de patiënt gekoppeld. Eens per jaar draaien we alle patiënten die 

Lithium gebruiken uit en wordt in het journaal gescreend op het verrichten van bloedonderzoek. Patiënten 

krijgen een uitnodigingsbrief en een laboratoriumformulier om het onderzoek te laten verrichten. 

 

Milt. Patiënten zonder milt lopen een verhoogd risico op het krijgen van een infectie en op mogelijke 

complicaties daarvan. Daarvoor is het noodzakelijk dat de vaccinaties voor pneumococcen op peil zijn en die 

voor haemophilus influenzae, meningococcen gegeven zijn. Bovendien is een influenzavaccinatie 

aangewezen en horen patiënten de beschikking te hebben over een antibiotica recept om in onvoorziene 

gevallen bij koorts te kunnen starten met het slikken van een antibioticum. Alle patiënten in de praktijk 

zonder milt hebben een ruiter (*ME). De patiënten worden jaarlijks uitgedraaid, hun vaccinatiestatus wordt 

bekeken en krijgen een persoonlijke informatiebrief met hun vaccinatiestatus en een recept met antibiotica. 

Hiervoor is een uitgeschreven protocol opgesteld. 

 

Schildkier. Van patiënten die schildklierhormoon substitutietherapie gebruiken en daar thyroxine voor 

slikken dient jaarlijks een schildklierfunctie bepaald te worden. Patiënten die thyroxine slikken worden 

jaarlijks op deze medicatie uit het HIS geëxtraheerd en krijgen een specifieke ruiter (*SK). De patiënten met 

een ruiter krijgen een informatiebrief en een laboratoriumformulier toegezonden met het verzoek om bloed 

(TSH) te laten prikken. De bloeduitslag wordt door de POH als normaal teruggegeven als de waarden 

normaal zijn, en de patiënt wordt uitgenodigd om een afspraak met zijn arts te maken als de waarde te 

hoog of te laag is waarna bijstelling van de medicatie kan plaatsvinden. Hiervoor is een uitgeschreven 

protocol ontwikkeld. 

http://www.huisartsenamsterdam.nl/medisch/periodiek-testen-2/
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Jicht. Patiënten die allopurinol gebruiken ter profylaxe van een jichtaanval dient jaarlijks een creatinine 

bepaling in het bloed bepaald te worden. Patiënten die allopurinol slikken worden jaarlijks op deze medicatie 

uit het HIS geëxtraheerd, krijgen een specifieke ruiter (*JI). De patiënten met een ruiter krijgen een 

informatiebrief en een laboratoriumformulier toegezonden met het verzoek om bloed te laten prikken. De 

bloeduitslag wordt door de POH als normaal teruggegeven als de waarden normaal zijn, en de patiënt wordt 

uitgenodigd om een afspraak met zijn arts te maken als de waarde te hoog of te laag is waarna bijstelling 

van de medicatie kan plaatsvinden. Hiervoor is een uitgeschreven protocol beschikbaar. 

 

Osteoporose. Patiënten die bi-fosfonaten gebruiken wordt geadviseerd dit een in de tijd beperkte periode 

te doen, te weten niet langer dan 5 jaar. De herhaalreceptuur glipt er gemakkelijk bij deze chronische 

medicatie doorheen. Daarom wordt op geneesmiddel (alendronaat, risedronaat) jaarlijks (oktober) een 

extractie uit het HIS gemaakt. Bij alle patiënten wordt het dossier op indicatie en duur van de medicatie 

gescreend. Mocht de termijn waarop de medicatie nog zinvol is overschreden zijn dan wordt hiervan, alvast 

voor een volgend consult met de behandelende arts, een aantekening in het dossier gemaakt. Om medicatie 

na zoveel tijd te stoppen is een persoonlijk consult met de behandelende arts aangewezen, vandaar dat 

hierbij niet gekozen is voor het verzenden van een informatiebrief.  

 

Hodgkin. Bekend is dat patiënten met de ziekte van Hodgkin en die daarvoor bestraald zijn levenslang 

periodiek gescreend moeten worden op een voldoende schildklierwerking. Uit onderzoek blijkt dat dit bij 

vele patiënten na verloop van tijd niet meer gebeurt. Tegelijk met de uitvoering van de schildklier patiënten 

worden deze patiënten periodiek, in september, uitgenodigd worden om een laboratoriumonderzoek op de 

schildklierfunctie te laten verrichten. Hiervoor is een protocol en een standaard patiëntenbrief ontwikkeld. 

 

Vitamine D. Deze activiteiten zijn in 2014 uitgebreid met het sturen van een brief aan mannen ouder dan 

70 en vrouwen ouder dan 50 met een vertaling van het advies van de gezondheidsraad om ter voorkoming 

van botbreuken extra vitamine D te gebruiken. In 2014 heeft iedereen boven de 70 jaar een brief gekregen. 

In 2015 hebben alle vrouwen van 60 jaar en ouder een brief gekregen. In 2016 de vrouwen tussen de 50 en 

60 jaar oud. De bedoeling is om hierna elk jaar vrouwen die 50 jaar worden en mannen die 70 jaar worden 

zo’n brief te schrijven. 

 

Zwangerschapsdiabetes. In 2016 is gestart met het systematisch oproepen van vrouwen die in het 

verleden een zwangerschapsdiabetes hebben doorgemaakt. Volgens de NHG standaard moet periodiek het 

glucose gehalte in het bloed gecontroleerd worden. Een protocol hiervoor is terug te vinden in de 

protocollenmap. 
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7. II. Innovatie en wetenschap. 

 

Innovatieve projecten zorgverzekeraar Zilveren Kruis.  

In de huisartsbekostiging is het, theoretisch, mogelijk om S3 gelden te verwerven voor innovatieve 

projecten. 

In december 2015 is de aanvraag voor financiering voor de ontwikkeling van OEFENjeBEKKENBODEM.nl 

gehonoreerd. De uitvoering van dit project is in 2016 gedelegeerd aan de coordinator kaderhuisartsen uro – 

gynaecologie en de Radbout Universiteit. Eind 2016 is er een website met oefeningen gerealiseerd die in 

2017 ingezet zal worden voor wetenschappelijk onderzoek buij vrouwen met urine-incontinentie. 

Overleg over trainen via het internet, om door middel van een internet training van verslaving, angst of 

depressie af te trainen heeft ook in 2016 niet tot financiering van Zilveren Kruis geleid. Wel zijn er beperkte 

universitaire middelen vrijgekomen en heeft onze praktijk middelen vrijgemaakt. De voorbereidingen voor 

het project zullen in 2017 serieus starten. Wordt vervolgd. 

In 2016 is het project KeuzehulpAntieconceptie.nl  via de zogenaamde regiotafel bij het Zilveren Kruis 

aangemeld. Financiering voor dit project is deels toegewezen. De website wordt in 2017 verder uitgebouwd. 

De aanvraag voor de financiering van de productie van monochloorzaijnzuur oplossing voor de behandeling 

van voetwratten is afgewezen. Niet innovatief genoeg. We nemen dit in 2017 zelf ter hand. 

Ook een financiële tegemoetkoming voor de tot standkoming van een documentaire ZOET over het gebruik 

van zoete etenswaren en snoep bij kinderen is afgewezen. Men vond het niet voor de huisarts. 

 

Subsidie Triodos Fundation  

Er hebben in 2015 oriënterende gesprekken plaatsgevonden om na te gaan of het thema Stille Pijn, wel 

problemen maar geen hulp zoeken middels een theatervoorstelling en/of internet film onder de aandacht 

van een breder publiek gebracht kan worden. In 2016 is dit uitgemond in een theatervoorstelling over burn-

out bij geneeskundestudenten. Deze is enige keren met veel succes opgevoerd.\ 

Er is subsidie aangevraagd en verkregen om een door ons ontwikkeld suïcide protocol voor onderwijs sleutel 

figuren in het WO en HBO landelijk te verspreiden. Deze verspreiding heeft ondertussen plaatsgevonden en 

heeft tot veel publiciteit in de landelijke pers en radio geleid. 
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Wetenschappelijk onderzoek Studentenartsen / Huisartsen Oude Turfmarkt 

De doelstelling van de sectie onderzoek, ontwikkeling en preventie (SOOP) van de Studentenartsen is om 

preventieve zorg te ontwikkelen en uit te voeren voor de studentenpopulatie van de Universiteit van 

Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.   

De sectie wordt structureel bemand door een senior onderzoeker welke inhoudelijk en organisatorisch 

ondersteund wordt door de directeur van de praktijk. Per onderwerp kan een huisarts uit de praktijk 

aanschuiven. 

Elk jaar doen studenten hun bachelor of master wetenschappelijke stage bij ons in de praktijk. Hierover 

verschijnen dan rapporten over diverse onderzoeksonderwerpen. 

 

In 2016 waren dat: 

Richtlijnen: Richtlijnen voor signalering en vervolgstappen voor de herkenning van studenten met een 

suïciderisico  en Guidelines for risk student identification and subsequent steps 

Factsheet: Mantelzorg verlenende studenten 

Poster: Breaking through the barriers: How do university students with negative sexual experiences 

seek help, november 2016, EUPHA 

Presentatie: The online appointment system: offering scope for increasing the accessibility of general 

practice; EUPHA, november 2016. 

Artikel: De webagenda: speelruimte voor verhogen toegankelijkheid van een huisartspraktijk, Huisarts 

en Wetenschap, juli 2016. 

Onderzoeksrapport: Mantelzorgende studenten onder de aandacht. 

Onderzoeksrapport: Information about health issues: needs, (searching) behavior and influencing 

factors in an Amsterdam (student) population 

Onderzoeksrapport: An online contraceptive decision aid for Dutch female students 

Onderzoeksrapport: Pain with intercourse and other embarrasing (sexual) problems: barriers to seeking 

or providing professional help 

Onderzoeksrapport: E-service for recurrent bladder infections: an evaluation at Oude Turfmarkt 

General Practitioners/Student Doctors’ Office 

 

De rapporten zijn integraal op onze praktijk website onder praktijkinformatie, wetenschap, artikelen en 

rapporten te lezen. Het mag opmerkelijk genoemd worden dat vanuit onze huisartspraktijk zoveel 

wetenschappelijk werk geproduceerd wordt en dat het lukt om ook nog artikelen te publiceren. 

In de tweede helft van het jaar zijn nog een tweetal stagiaire begonnen aan hun wetenschappelijke stage, 

onderwerpen zijn: 

- Bewegen als probleem bij studenten 

- Acne en de behandeling met isotretinoine 
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De evaluatie van de stages hebben er toe geleid dat ook in 2017 studenten in de gelegenheid gesteld 

worden om een wetenschappelijke stage bij de Studentenartsen te volgen. De onderwerpen zijn: 

- E-health interventies bij alcoholgebruik, een literatuurstudie 

- Ontwikkelen keuzehulp op het internet over vaginale infecties 

- Drugsgebruik onder studenten, hoe komen ze er aan 

- Ritalin gebruik, wat vinden de voorschrijvers 

- Social media voor onze huisartspraktijk 

- Eenzaamheid onder studenten, wat is dat precies en is er wat aan te doen. 
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De volgende activiteiten zijn ondernomen 

 

Nationale HIV dag.  

De praktijk heeft wederom meegedaan aan de HIV test week in Amsterdam. 

 

Congresbezoek.  

- Peter en Claudia bezochten het vijfde European Symposium on Substance Use among Students, dit 

jaar te Rouen, Frankrijk. Dit jaar werd de conferentie georganiseerd door de Université de Rouen en 

het Institute for Research and Innovation in Biomedicine van Rouen, France. Peter heeft ons 

onderzoek naar het ontwikkelen van een suïcideprotocol voor onderwijsinstellingen gepresenteerd. 

(vorig jaar uitgevoerd door Ivonne Heideman). Claudia heeft het onderzoek naar de belemmerende 

en bevorderende factoren om hulp te zoeken door studenten met psychische klachten 

gepresenteerd (vorig jaar uitgevoerd door Eveline Smit) en onderzoek naar hoe wij en 

onderwijssleutelfiguren makkelijker studenten met gezondheids-en of studieproblematiek kunnen 

herkennen. Ook hebben we weer uitgebreid geattendeerd op onze prachtige websites en online 

diensten voor studenten die zich niet goed voelen. www.studentengezondheidstest.nl en www.ik-

student.nl 

- Peter Vonk en Claudia van der Heide hebben de EUPHA in Wenen bezocht. Het internationale 

congres over Public health.  

- Drie huisartsen hebben het NHG-congres in Leeuwarden bezocht. 

 

Websites.  

- De website www.IK-student.nl is in het Nederlands en in het Engels on-line gebleven. Op de sites 

van de praktijk wordt hier naar verwezen. Deze website geeft studenten de mogelijkheid om zichzelf 

en hun situatie te herkennen als ze problemen hebben en moeite ervaren om hulp te zoeken. 

Daarnaast kunnen studenten steun putten uit het lezen van verhalen van medestudenten met 

soortgelijke problematiek en voorbeelden van oplossingen voor bepaalde problematiek aangereikt 

krijgen.  

- De website www.gezond-studeren.nl en de daaraan gekoppelde site www.studiestress.nl is in 2016 

opnieuw vormgegeven. Hierop zijn links naar alle universiteiten in Nederland en de 10 grootste 

HBO-instellingen te vinden, tevens worden studentenvoorzieningen van grote internationale 

universiteiten in Europa, Amerika en Azië opgenomen. Op deze site kunnen studenten informatie 

vinden over studievaardigheden en studieproblematiek, en voor hen relevante problemen van 

http://www.ik-student.nl/
http://www.ik-student.nl/
http://www.ik-student.nl/
http://www.gezond-studeren.nl/
http://www.studiestress.nl/
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lichamelijke en psychische aard. Ook fungeert de site als een startpagina om de lokale 

studentenhulpverleners te vinden.  

- In 2015-2016 is de www.studentengezondheidstest.nl voor de vierde keer afgenomen.  Op basis 

van de ingevulde vragen ontvangt de student direct op een aantal aspecten van functioneren 

feedback middels stoplichten. Aan dit stoplicht is meteen een advies verbonden, dat bestaat uit 

tekst, persoonlijke scores op de verschillende onderdelen (o.a. gezondheid, leefstijl en 

levenskwaliteit) en ter vergelijking de scores van de gemiddelde student. De feedback bevat waar 

nodig tevens verwijzingen naar professionele hulpinstanties. Het rapport over de bevindingen zal 

begin 2017 gereed komen. 

- De praktijkwebsite, www.huisartsenamsterdam.nl, is gedurende het jaar actueel gehouden. 

- De site www.keuzehulpanticonceptie.nl is gereed gekomen. Deze is bedoeld om vrouwen te 

informeren over beschikbare anticonceptiemethoden 

 

 

 

Presentaties. 

De volgende presentaties zijn verzorgd  

- Peter Vonk en Pien Wijn gaven wederom een college over Psychische problemen bij studenten voor 

tweedejaars studenten Gezondheid en Leven van de VU. 

 

Publicaties. 

- De webagenda: speelruimte voor verhogen toegankelijkheid van een huisartspraktijk, Huisarts en 

Wetenschap, juli 2016. 

- Hoe gaat het met onze studenten? Handelingen, december 2016 

 

Research Bulletins 

- Van der Heijde, C.M., Vonk, P. & Meijman, F.J. (2016, juli). Research Bulletin 10 editie  

http://www.studentengezondheidstest.nl/
http://www.huisartsenamsterdam.nl/
http://www.keuzehulpanticonceptie.nl/
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7. III.  Bijzondere activiteiten:  Opleiding 

 

De praktijk neemt haar verantwoordelijkheid voor de toekomst van de medische zorg en het beroep van 

huisarts en doktersassistente. 

 

Hiertoe verleent de praktijk opleidingsstages voor coassistenten (AMC-UvA), huisartsen in opleiding (SBOH, 

AMC-UvA) en doktersassistentes (ROC Amsterdam, Regio College Zaandam) 

 

Sedert september 2012 zijn er tegelijk twee arts-assistenten in opleiding tot specialist (AIOS) in de praktijk. 

Simone Engelsbel, Peter Vonk en Tineke Kistemaker  zijn huisartsopleider.  

 

Er hebben in 2016 3 doktersassistentes in opleiding hun stage bij ons in de praktijk gelopen.  

 

Er hebben 6 coassistenten hun 6 weken stage aan het einde van hun geneeskunde opleiding bij ons 

gelopen. Elke huisarts in opleiding heeft daarbij ook nog een zogenaamde junior coassistent begeleidt. 

 
Tot slot hebben 7 studenten gezondheidswetenschappen hun wetenschappelijke bachelor / master stages 

bij ons gedaan. 
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8. ARBO-risicoanalyse RIE 

 

Eens in de 3 jaar wordt in de praktijk een ARBO – risicoanalyse ( RIE) uitgevoerd  

 

De analyse van Januari 2017 is de meest actuele.  

Deze is in te zien in de Protocollen Map.  
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9. Klachtenregeling 

 

Klachten kunnen een belangrijke bron zijn voor het verder verbeteren van de kwaliteit van de zorg.  

Patiënten met klachten worden door de praktijk serieus genomen.  

In principe wordt aan “klagers” gevraagd de klacht op schrift te stellen. Meestal komen klachten per mail 

binnen. Op onze internetsite www.huisartsenamsterdam.nl bestaat de mogelijkheid om feedback te geven. 

Hierop kan aangegeven worden of men een reactie wil.   

 

Na interne behandeling volgt dan een schriftelijke reactie per post of per mail vanuit de praktijk naar de 

“klager”. Uiteraard worden deze reacties bewaard in een centraal register onder beheer van het hoofd van 

de praktijk. De afgelopen jaren zijn de klachten intern afgehandeld. Er waren geen klachten bij de 

klachtencommissie of het tuchtcollege.  

 

Bezoekers van onze site worden nadrukkelijk ook uitgenodigd om feedback te geven over de organisatie of 

als ze ergens tevreden mee zijn. Dat zijn dus geen klachten. De praktijk stelt zo’n inbreng op hoge prijs. Zo 

zeer dat we voorzinvolle feedback ons boek “WATER! als medicijn” als cadeau in het vooruitzicht stellen. 

 

Ten behoeve van de accreditatie 2015 is onderstaand overzicht opgesteld. Desgewenst kan de accrediteur 

inzage krijgen in de “antwoordbrieven” die onder het beheer van het hoofd van de praktijk bewaard worden. 

Uit deze brieven / e-mails blijkt de aard van de klacht en de reactie hier op van de praktijk. 

 

De klachten zijn in een aantal categorieën onder te brengen, de getalen uit 2015, 2014 en 2013 staan in de 

rechterkolommen: 

 

 2016 2015 2014 2013 

 

Herhaalrecepten 1 1 6 5  

Recept naar de verkeerde apotheek 1 

Bejegening door arts of assistente 1 3 3 3 

Medisch niet zorgvuldig gehandeld 0 2 3 0 

Vermeende onterechte nota 1 2 2 2 

Onterechte nota 2 0 0  1 

Kosten aanvullend onderzoek / eigen risico 0 4 2 6 

Niet serieus genomen gevoeld  1 0 2 0 

Drukte / wachttijd 0 1 2 0 

Vergeten op te roepen POH-GGZ 1 0 1 0 

Kosten vaccinaties 1 0 1 0 

Landelijk Schakelpunt 0 0 1 0 

Ten onrechte bij praktijk ingeschreven 1 1 1 0 

Vragen naar reden van het consult 0 0 1 0 

Wil mail in plaats van brief 0 0 1 0 

http://www.huisartsenamsterdam.nl/
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Bereikbaarheid 1 2 0 1 

Wil gegevens uit dossier wissen 0 0 0 1 

Warrig consult 0 0 0 1  

Aandacht gevraagd voor problemen elders op de wereld 0 2 0 0 

Huisvesting / gladheid 0 1 0 0 

Door praktijkmedewerker iets vergeten 0 2 0 0  

Doorsturen dossier door oude huisarts 0 1 0 0 

Doorsturen dossier naar nieuwe huisarts 1 

Deel medisch dossier kwijt 1 

Voor niets gekomen / niet geholpen 3 

Technische problemen met website 0 1 2 0 

Afspraak maken via website lukt niet 1 

Recept via website lukt niet  3 

Informatie op website 1 

Kan niet rechtstreeks naar de praktijk mailen 2 

Onterecht uitgenodigd 1 

Boos omdat hij / zij zelf te laat was 3 

Gedoe over onduidelijk gemaakte afspraken 1 

 

Complimenten 3 

 

Totaal klachten: 28  23 28 20  

 

 

Er zijn geen klachten via de Klachtencommissie binnengekomen.  

Er waren geen aansprakelijkheidsstellingen, de aansprakelijkheidsstelling uit 2014 is uiteindelijk afgewezen, 

mogelijk volgt nog hoger beroep van de tegenpartij. 

Er waren geen Tuchtzaken. 

 

In totaal zijn in 2016, bij meer dan 12.500 patiënten, 28 klachten en/of feedbackformulieren 

binnengekomen. Daarnaast ook nog 3 complimenten. Opvallend is dat 10% van de klachten betrekking 

heeft op gedoe in de praktijk omdat de patiënt zelf te laat kwam. 

 

 

Peter Vonk, 

Januari 2017 
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10. Veilig Incidenten Melden 

 

Het protocol Veilig Incidenten Melden is te vinden in de protocollen map en digitaal op onze computer 

in gedeelde documenten – protocollen – veilig incidenten melden.  

In 2016 zijn 25 VIM formulieren ingediend en besproken 

De gemelde incidenten van 2016 zijn onder te brengen in de volgende categorieën. 

 

         2016 2015 

Administratief       6 4 

Telefooncontact      1 1 

Laboratorium assistentes     3 1 

Medische complicatie      0 1 

Voorraad beheer      0 1 

Balie        2 1 

Communicatie onderling     1 1 

Agenda        1 2 

Recepten/ apotheek       4 2 

Communicatie arts / patiënt     1 - 

Slordigheid       4 - 

Patiënt gevallen      2 - 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Totaal        25 14 

 

De meldingen zijn in te zien in de VIMmap bij Ester. 

Om het doen van een VIM makkelijker te maken hebben we in november een speciale noVIMber maand 

gehad waarbij alle personeelsleden een aantal lege VIM formulieren gekregen heeft . Dit heeft 6 VIM’s 

opgeleverd. 

 

Peter Vonk 
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11. Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts 
  
  
 Datum aanmaak rapport: 06-12-2016, enquêtes zomer 2016 
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 87,1 

(n=28)  

 91,4 

(n=28)  

 92,2 

(n=23)  

 85,7 

(n=28)  

 84,4 

(n=27)  

 88,8 

(n=25)  

87,9 

voor het 

hem/haar 
betrekken bij 

beslissingen 
over de 

medische 

behandeling: 

 90,5 

(n=21)  

 85,7 

(n=21)  

 85,0 

(n=24)  

 84,8 

(n=25)  

 90,4 

(n=23)  

 87,2 

(n=25)  

 84,5 

(n=22)  

 80,9 

(n=23)  

86,4 

voor het naar 

hem/haar 
luisteren: 

 91,2 

(n=25)  

 86,4 

(n=22)  

 88,5 

(n=26)  

 92,1 

(n=28)  

 95,0 

(n=24)  

 88,1 

(n=27)  

 87,1 

(n=28)  

 92,0 

(n=25)  

89,8 

voor het 
vertrouwelijk 

houden van de 
aantekeninge

n en de 

gegevens over 
hem/haar: 

 90,8 
(n=24)  

 87,1 
(n=17)  

 87,5 
(n=24)  

 90,0 
(n=24)  

 93,6 
(n=22)  

 90,8 
(n=26)  

 90,9 
(n=22)  

 92,5 
(n=24)  

90,8 



 

 

 

 

51 

voor het snel 
verlichten van 

de klachten: 

 85,2 
(n=23)  

 83,3 
(n=18)  

 83,8 
(n=21)  

 83,8 
(n=26)  

 83,8 
(n=21)  

 80,8 
(n=26)  

 83,2 
(n=25)  

 77,5 
(n=24)  

81,8 

voor het 

bieden van 
hulp zodat 

hij/zij zich 

goed genoeg 
voelde voor de 

normale 
dagelijkse 

bezigheden 

 84,8 

(n=21)  

 86,2 

(n=16)  

 86,3 

(n=19)  

 84,8 

(n=21)  

 87,6 

(n=21)  

 85,0 

(n=24)  

 85,0 

(n=20)  

 83,8 

(n=16)  

84,1 

voor een 

zorgvuldige en 

degelijke 
aanpak: 

 87,6 

(n=21)  

 87,0 

(n=23)  

 86,9 

(n=29)  

 87,1 

(n=28)  

 92,0 

(n=25)  

 88,5 

(n=26)  

 85,0 

(n=28)  

 87,2 

(n=25)  

86,4 

voor het doen 
van 

lichamelijk 
onderzoek bij 

hem/haar 

 90,0 
(n=20)  

 89,1 
(n=22)  

 87,2 
(n=25)  

 90,0 
(n=26)  

 93,0 
(n=23)  

 87,3 
(n=22)  

 84,3 
(n=23)  

 90,0 
(n=20)  

87,0 

voor het 

aanbieden van 

hulp bij het 
voorkomen 

van ziekten 
(bevolkingson

derzoek, 

inentingen) 

 87,1 

(n=17)  

 80,0 

(n=10)  

 76,4 

(n=11)  

 85,9 

(n=17)  

 88,3 

(n=12)  

 85,5 

(n=11)  

 76,7 

(n=12)  

 76,0 

(n=10)  

84,6 

voor het uitleg 

geven over 
wat de 

bedoeling is 
van 

onderzoeken 

en 
behandelinge

n: 

 91,0 

(n=20)  

 83,5 

(n=23)  

 88,3 

(n=24)  

 87,4 

(n=27)  

 89,2 

(n=24)  

 87,0 

(n=23)  

 82,7 

(n=22)  

 87,0 

(n=23)  

87,2 

voor het 

vertellen wat 
zij/hij wilde 

weten over 

zijn/haar 
klacht: 

 89,2 

(n=24)  

 87,0 

(n=23)  

 88,5 

(n=26)  

 86,4 

(n=28)  

 91,8 

(n=22)  

 86,4 

(n=28)  

 83,7 

(n=27)  

 83,3 

(n=24)  

87,4 

voor omgaan 
met 

emotionele 
problemen 

betreffende 

zijn/haar 
gezondheidsto

estand: 

 86,7 
(n=18)  

 88,3 
(n=12)  

 81,2 
(n=17)  

 80,0 
(n=17)  

 87,4 
(n=19)  

 85,7 
(n=14)  

 77,5 
(n=16)  

 78,2 
(n=11)  

85,2 

voor het 

duidelijk 
maken 

waarom het 

 84,5 

(n=22)  

 82,4 

(n=17)  

 86,2 

(n=26)  

 86,7 

(n=24)  

 87,4 

(n=19)  

 87,0 

(n=23)  

 85,9 

(n=17)  

 84,4 

(n=18)  

85,5 
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belangrijk is 
om uw advies 

op te volgen: 

voor het 

weten wat u 
heeft gedaan 

of de patiënt 

heeft verteld 
tijdens 

voorgaande 
bezoeken: 

 86,4 

(n=22)  

 81,4 

(n=14)  

 82,6 

(n=23)  

 84,0 

(n=20)  

 85,2 

(n=23)  

 85,6 

(n=18)  

 80,0 

(n=21)  

 79,0 

(n=21)  

84,9 

Gemiddelde 
score van de 

maximaal te 

halen 100: 

 87,9   85,5   87,0   87,0   90,1   86,2   83,8   84,7  86,5 
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2017 

en de toekomst
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12. De Toekomst 

 

Onze praktijk streeft naar een optimale gezondheidszorg voor onze patiënten. Vanuit onze missie vormen 

hieruit 5 kernwoorden het fundament. Deskundigheid  bij alle medewerkers is daarvoor de basis. Wij 

willen veelzijdig zijn, zowel in  onze vaardigheden, als in onze praktijkorganisatie. De hulpvraag van onze 

patiënten stellen wij centraal en we willen zo patiëntvriendelijk  mogelijk werken. Wij tonen 

betrokkenheid  naar onze  patiënten en bij maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de 

gezondheidszorg. Tenslotte willen we dat de geboden zorg en de organisatie duidelijke en herkenbaar zijn 

voor patiënten en medewerkers, waardoor continuïteit  van zorg wordt gewaarborgd. 

 

Verbeterplannen 2017 en de toekomst.  

 

I. Inleiding 

II. Suikers op orde 2.0 

III. Vorming PaTz groep  

IV. Samenwerking Psychologen 

V. ANW gegevens op orde 

VI. Bureaublad 

VII. Formulieren 

VIII. Behandelkamer, “Kamer 10” 

IX. Telefoon ordenen 

X. Voorraad artsenkamers 
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12. I. Inleiding 

 

In 2016 is er een toetsgroep georganiseerd over Lean werken in de huisartspraktijk. Lean werken heeft 

als onderwerp ook op de LHV Huisartsenbeurs de innovatie prijs gekregen. In onze prak tijk hebben we 

ter voorbereiding van de toetsgroep alle medewerkers gevraagd punten op te schrijven die in de 

praktijk verbeterd konden worden. Daar is een reeks van verbeterpunten uit naar voren gekomen: 

apparaten die minder goed werken, het zoeken naar formulieren, op verschillende werkkamers andere 

indelingen, wisselende computer instellingen en nog veel meer. 

Het lijkt ons een goed plan, en dat gaan we dan ook doen, om in 2017 de verbeterplannen op deze 

Lean aspecten toe te spitsen. 

We kiezen daarnaast nog 3 verbeterplannen die voor ons actueel zijn: het vormen van een PaTz groep, 

weer een plan om onze Diabetes patiënten beter in te stellen en een plan om de samenwerking met 

psychologen beter te stroomlijnen. Dit laatste plan is in 2016 niet uitgevoerd omdat de 

projectuitvoerder ontslag genomen had. 

 

Natuurlijk is accreditatie niet heilig en doen we nog veel meer.  

Onze huisartsen in opleiding voeren hun eigen verbeterplan uit, onze aanstaande wetenschappelijke 

stagiaires gaan weer uitgebreid onderzoek doen. We gaan keuzehulpanticonceptie.nl verder uitbreiden 

en promoten. We gaan samen met onze partners verder met het project Internet therapie voor 

studenten, we kijken of we dit kunnen uitbreiden voor promovendi aan de Universiteit van Amsterdam. 

We gaan overleg aan met medewerkers van 113-online om na te gaan of we iets meer aan preventie 

suïcide te kunnen doen. We kijken of we onze co-assistenten behalve hun verplichte stage opdrachten 

nog iets extra’s kunnen laten doen. We beginnen een ‘winkeltje’ in flesjes met een geconcentreerde 

oplossing Monochloorchloorazijnzuur om wratten te behandelen. We timmeren aan de weg! 

 

Om te voorkomen dat de uitwerking van de verbeterplannen op de achtergrond terecht komt door de 

drukte van de dag, en alles op het laatste moment gedaan moet worden, zijn nu alvast in de 

praktijkagenda drie dagdelen vrij geroosterd om aan de verbeterplannen en To-Do’s te werken. 
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12. II. Verbeterplan “Suikers op Orde 2.0” 

Startdatum 01/02/2017 

Projectcoördinatoren en uitvoerders: Dorien, Peter, Daan 

 

Beschrijving van de huidige situatie: 

In onze praktijkpopulatie hebben 70 patiënten de ICPC-code DM II (T90.02). Het idee was dat patiënten die 

voor hun DM II niet in de tweede lijn werden behandeld iedere 3 maanden door de POH gezien werden, 

inclusief een jaarlijkse diabetes Jaarcontrole. Daarbij zou de NHG standaard DM type II als leidraad worden 

gebruik.  

 

Evaluaties in het kader van de praktijk accreditering lieten een groot aantal verbeterpunten in onze 

diabeteszorg zien. Zomer 2016 is een plan gemaakt om deze verbeterpunten door te voeren: de 

diabetespatiënten werden in kaart gebracht door de werkgroep Suikers op Orde. Gebreken 

(laboratoriumwaarden, medicatie, controle door oogarts) werden geïnventariseerd en teruggekoppeld naar 

de POH, danwel de betreffende dokter bij wie de patiënt het meest komt.  

 

Bovenstaande aanpak leidde helaas niet tot het gewenste resultaat, zo liet de NPA accreditatie evaluatie 

2016 zien.  

 

Beschrijving van de gewenste situatie: 

Iedere patiënt uit de HOT met ICPC code T90.02 wordt behandeld volgens de NHG richtlijn DM. Knelpunten 

in de zorg (bv lastig te bereiken patiënten) worden opgespoord en er wordt voor een passende oplossing 

gezocht. 

 

Stappenplan: 

0. Alle patiënten met ICPC DM die geen tweedelijnszorg genieten worden uit het HIS geëxtraheerd. 

1. Op de website wordt een bondige tekst geplaatst waarom diabeteszorg noodzakelijk is. 

2. De betrokken patiënten worden middels een aansporende brief opgeroepen voor het maken vaneen 

dubbele afspraak (Jaarcontrole) bij Dorien of Daan. Bijgesloten wordt een laboratoriumformulier met de 

noodzakelijke aanvragen. Wij zullen de patiënt vragen 1 week voor het doktersconsult bloed te laten 

prikken/urine in te leveren. In de brief worden patiënten voor verdere informatie naar onze website 

verwezen.  

3. Patiënten die binnen 2 weken niet op de brief reageren worden gebeld en gemaild door de assistente met 

de vraag alsnog een afspraak op het Jaarcontrole spreekuur te maken. 

4. Patiënten die voor DM relevante medicatie via de herhaalreceptenlijn aanvragen (metformine, statine) en 

die NIET recent op controle zijn geweest wordt een tijdelijk recept voor 2 weken gegeven, met daarbij de 

vraag een afspraak te maken op het spreekuur van Dorien of Daan. 

5. Het doktersconsult houdt in principe in: jaarcontrole volgens de landelijke NHG richtlijn. 

6. Na dit consult wordt patiënt verwezen naar de POH voor 3-maandelijkse controles. 
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7. Iedere 3 maanden komt de werkgroep bijeen om de voortgang te evalueren. 

8. Elke 2 maanden worden de NHG kengetallen geëxtraheerd uit ons His om de trend te kunnen zien en 

eventueel te kunnen bijstellen. 

 

Beschrijving verbeterdoel (SMART) 

 

Specifiek: Iedere patiënt uit onze praktijk met ICPC code DM die geen tweedelijnszorg geniet wordt 

behandeld volgens protocol NHG.  

Meetbaar: Cijfers kunnen worden geëxtraheerd uit het HIS en verwerkt worden tot tabellen via NPA 

Web. Hierna kan onderling worden vergeleken met cijfers van andere Nederlandse praktijken 

Acceptabel: Betere diabeteszorg, dokters, POH en assistentes meer affiniteit met dit type zorg 

Realistisch: Over 1 jaar na de ingang van dit verbeterplan 80% van de “rode NPA”  in het groen wat 

betreft diabeteszorg. 

Tijd: 1 jaar 

 

Beschrijving van verwachte knelpunten en eventuele oplossingen: 

 

1. Ruimte in de agenda’s voor het zien van DM patiënten op jaarcontrole 

2. Patiënten komen na uitnodigingsbrief niet opdagen. 

3. Overleggen komen door tijdsgebrek/afwezige dokters/andere redenen niet tot stand. 

 

Ad 1. Er wordt aan Ester gevraagd specifieke “Suikerplekken”  in de agenda’s van Dorien  

en Daan te maken speciaal voor (jaar)controle patiënten. De afspraak is dat deze  

plekken niet voor andere patiënten wordt gebruikt. 

 

Ad 2. Indien patiënten 2 weken na brief niet gereageerd hebben middels het maken van  

een spreekuurafspraak worden door een vaste assistente gebeld / gemaild met de vraag  

op het spreekuur te komen. Zie tevens Stap 4 van het stappenplan. 

 

Ad 3. Verantwoordelijkheid van de dokter. 
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12. III. Verbeterplan “PaTz-groep” 

 

Startdatum: 26-11-2016 

Naam projectcoördinatoren: Dorien Beijderwellen 

___________________________________________________________________ 

 

Beschrijving van de huidige situatie: 

De praktijk is niet aangesloten bij een PaTz-groep. PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg. Palliatieve 

patiënten worden eventueel intercollegiaal besproken en eventueel overlegd met gespecialiseerde thuiszorg.   

 

Beschrijving van de gewenste situatie: 

Er wordt een PaTz-groep opgericht binnen onze praktijk met 9 dokters, er worden 2-3 wijkverpleegkundige 

gespecialiseerd in palliatieve zorg bij betrokken, er wordt een voorzitter aangewezen die de NHG-cursus 

PaTz heeft voltooid, er zal tijdens de bijeenkomsten een consulent aanwezig zijn die extra kennis heeft van 

palliatieve zorg en de bijeenkomsten zullen 6x/jr tijdens de maandagmiddag worden ingepland.  

 

 

Beschrijving van het verbeteringsdoel (eventueel volgens SMART): 

Specifiek: Er wordt een PaTz-groep opgericht binnen onze praktijk met 9 dokters, er worden 1-3 

wijkverpleegkundige gespecialiseerd in palliatieve zorg bij betrokken, er wordt een voorzitter aangewezen 

die de NHG-cursus PaTz heeft voltooid, er zal tijdens de bijeenkomsten een consulent aanwezig zijn die 

extra kennis heeft van palliatieve zorg en de bijeenkomsten zullen 6x/jr tijdens de maandagmiddag worden 

ingepland.  

Meetbaar: het doel is bereikt zodra de PaTz-groep is gevormd, via PaTz is aangemeld en goedgekeurd en de 

eerste bijeenkomst is geweest.  

Acceptabel: de doelstelling is acceptabel  

Realistisch: Met voldoende ingeplande agendatijd is dit plan realistisch 

Tijdgebonden: Het doel moet 01-11-2017 bereikt zijn 

 

Datum bereiken doel: 01-11-2017 en zo mogelijk eerder 

 

Beschrijving van de verwachte knelpunten en de eventuele oplossingen: 

- Vinden van wijkverpleging  

- Vinden van voorzitter die NHG-cursus ook wil doen (hard punt voor oprichting) 

- Voldoende tijd inplannen om bovenstaande te regelen 

- Voldoende tijd voor 6x/jr bijeenkomst 
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Beschrijving van bevorderende factoren: 

- Het doktersteam is al gevormd. 

- De EKC-er is al in huis 

- De consulent is in potentie ook al in huis (Tineke?) 

- Er is steun vanuit de Stichting Eerste Lijn Amsterdam 
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12. IV. Verbeterplan “Samenwerkingsverband met psychologen” 

 

Startdatum: 01-01-2017 

Naam projectcoördinatoren: Dorien Beijderwellen.  

 

Beschrijving van de huidige situatie: 

Er is een verwijslijst met 50 verschillende psychologenpraktijken. Er is onduidelijk welke praktijk welke 

expertise heeft en of praktijken van goede kwaliteit zijn.  

Afgelopen jaar (2016) zijn er meer dan 1085 (als zodanig geregistreerde) verwijzingen naar psychologen 

verstuurd. (meetdatum 13 december 3016) 

 

Beschrijving van de gewenste situatie: 

8 vaste “hoofd” verwijspraktijken in de stad, het liefst 2 in iedere regio (centrum/oost/west/zuid). Vast 

verwijssysteem met laagdrempelig overleg. 

Daarnaast blijft de vaste normale verwijslijst bestaan voor patiënte die graag bij een specifieke psycholoog 

willen of als de vraag naar psychologen het aanbod van de 4-8 “hoofd” verwijspraktijken overschrijd. 

 

Beschrijving van het verbeteringsdoel (eventueel volgens SMART): 

Specifiek: 8 vaste psychologenpraktijken, in elke regio 2, waarmee laagdrempelige samenwerking mee is af 

te spreken  

Meetbaar: het doel is bereikt als de praktijken zijn gekozen en zich kort hebben voorgesteld aan het team.  

Acceptabel: 8 praktijken is overzichtelijk voor de verwijzer en haalbaar voor het verbeterplan. 

Realistisch:  8 praktijken is een realistisch doel.  

Tijdgebonden: Het doel moet 01-11-2017 bereikt zijn, zie schema planning  

 

Datum bereiken doel: 01-11-2017 
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12. V.  Verbeterplan ”ANW gegevens op orde” 

 

Startdatum: 12-12-2016 

Naam projectcoördinatoren:  

Paul Roodenburg, huisarts en Saf Chakawri,  doktersassistente 

 

Beschrijving van de huidige situatie: 

Geen emailadres, telnummer op verkeerde plek, woonadres klopt niet, incorrect tel nummer en emailadres. 

 

Beschrijving van de gewenste situatie: 

Tel klopt. 

Woonadres klopt.  

Email adres klopt. 

Formulier ontwerpen 

 

Datum bereiken doel: 01/11/2017 

 

Beschrijving van de verwachte knelpunten en de eventuele oplossingen: 

Verwerking van de formulieren.. kost tijd? 

 

Beschrijving van bevorderende factoren: 

Iedereen uitleggen van doel: Zorgdomein. 

 

Geeft kort aan hoe u het verbeterplan tussentijds en over een jaar gaat evalueren  

Steekproef uit agenda nemen die 1 maand terug gaat.  

Alle emailaanvragen (consulten, recepten, tel) 

F1 scherm mailadres aanpassen. 

 

1e middag: Formulier ontwerpen 
 

2e middag: Formulier uitdelen en uitleggen met het doel erbij. 
 
3e middag: 50 steekproeven uit agenda. 
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12. VI. Verbeterplan ”Bureaublad” 

 

Startdatum: 12-12-2016 

Naam projectcoördinatoren:  

Daan Tempelman, huisarts en Eveline Fooladi Mahani, doktersassistente 

 

Beschrijving van de huidige situatie: 

Op iedere computer in het pand: donkerblauw bureaublad met 19 pictogrammen. Samengesteld door 

systeembeheerder (Menno van Dam). Niet specifiek voor assi/arts/poh gebruik. 

 

Beschrijving van de gewenste situatie: 

Op iedere computer in het pand: huisstijlachtergrond met pictogrammen/links/snelkoppelingen, 

samengesteld door assistentes/dokters/poh aan de hand van voorkeur/frequentie gebruik. 

 

Beschrijving van het verbeteringsdoel (eventueel volgens SMART): 

Specifiek. Optimaal bureaublad voor dagelijks gebruik samengesteld door gebruikers. 

Meetbaar: een nieuw bureaublad. 

Acceptabel: iedereen kan het vinden en gebruiken 

Realistisch: er wordt voldoendecapaciteit ingepland om het te realiseren, de technische mogelijkheden zijn 

er 

Tijdgebonden: om verbeterplan te realiseren: 3X tijd ingepland in agenda van projectcoördinatoren. 

 

Datum bereiken doel: 01/11/2017 

 

Beschrijving van de verwachte knelpunten en de eventuele oplossingen: 

- Mogelijk teveel links en onvrede over mogelijk te komen vervallen van snelkoppelingen. 

 

Beschrijving van bevorderende factoren: 

- Lean werken wordt bevorderd 

- gepersonalisserd 

 

Geeft kort aan hoe u het verbeterplan tussentijds en over een jaar gaat evalueren ( facultatief):  

1e middag: afspraak met Menno voor de techniek. 

Evaluatielijst opties voor bureaublad samenstellen (gedeeltelijk al gebeurd) 

 

2e middag: Samenstelling links/pictogrammeninvoeren en uitvoeren op computers en evaluatieformulier voor 

collega’s maken en uitdelen. 

 

3e middag: evalueren nieuw blad en ruimte voor TO DO’s.
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12. VII. Verbeterplan “Formulieren” 

 

Startdatum: 12-12-2016 

Naam projectcoördinatoren:  

Ferlin Fitz-Jim, huisarts en Angracia Haltman, doktersassistente 

 

Beschrijving van de huidige situatie: 

Op verschillende artsenkamers liggen alle formulieren op verschillende plekken in verschillende volgorde. 

Niet alle formulieren zijn altijd voorradig. 

 

Beschrijving van de gewenste situatie: 

Altijd op alle artsenkamers alle formulieren op voorraad. Hierbij zijn de formulieren in een vaste 

volgorde geordend in een (lade)kast onder/bij/op het bureau. 

 

Beschrijving van het verbeteringsdoel (eventueel volgens SMART): 

Specifiek. Alle regelmatig gebruikte formulieren altijd voorhanden op de artsenkamer. 

Meetbaar: 2 wekelijkse controle van de formulieren op alle kamers door assistente. 

Acceptabel: Artsen en assistentes verminderde last tgv formulier niet op voorraad is. 

Realistisch: Het controle moment dient ingepland te worden in de assistentenagenda. De assistente 

controleert wekelijks dan ook of er formulieren besteld moeten worden. 

Tijdgebonden: Zie inplandatum 2017 

 

Datum bereiken doel: 01/11/2017 

 

Beschrijving van de verwachte knelpunten en de eventuele oplossingen: 

- Inventariseren om welke formulieren het gaat, doornemen op artsenoverleg.  

- Voorraad bestelling niet op rode, assistente moet van andere kamer aanvullen en snel bestellen. 

- Mogelijkheid tot digitaliseren van de (minder vaak voorkomende) formulieren? 

 

Beschrijving van bevorderende factoren: 

- Werkverlichting voor alle partijen, vlottere doorloop op het spreekuur. 

 

Geeft kort aan hoe u het verbeterplan tussentijds en over een jaar gaat evalueren ( facultatief): 

Evaluatie op het artsenoverleg. 
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12. VIII. Verbeterplan “Kamer 10 optimaal” 

 

Startdatum: september 2016 

Naam projectcoördinatoren: Emmeke Eijkelkamp, huisarts, Naomi Cook, doktersassistente  

 

Beschrijving van de huidige situatie: 

Kamer 10 is onoverzichtelijk, rommelig, de muren zijn vies, de vloer is oud. Voorraad raakt op zonder dat 

we het merken, de kast is niet praktisch. Niet LEAN! 

Er is geen plek waar de patent zich met privacy kan omkleden.  

De visite tas staat er open en bloot.  

 

Beschrijving van de gewenste situatie: 

We willen kamer 10 LEAN maken: overzichtelijk, alle spullen op een logische plek, zodat alles wat je nodig 

hebt makkelijk te vinden is. Bovendien makkelijk te pakken.  

De looplijnen zijn logisch, er is een prettige beweegruimte voor de behandelend arts.  

Er is een omkleedplek voor de patiënt.  

Er is mogelijkheid voor de assistente om de ‘vuile vaat ‘ uit kamer 10 te pakken, of even iets te vragen, 

zonder de behandeling te storen.  

Het voorraadbeheer is helder en zo dat we nooit meer misgrijpen. Dingen hebben hun vaste plek en op die 

plek is het duidelijk zichtbaar wat er moet staan, hoeveel er minimaal en maximaal zou moeten zijn.  

De visitetas staat op een vaste plek, goed bereikbaar voor de dienstdoende arts. Ook de visitetas wordt met 

regelmaat gecontroleerd.  

 

Beschrijving van het verbeteringsdoel (eventueel volgens SMART): 

Specifiek. Zie hierboven 

Meetbaar: als deze doelen kunnen worden afgetekend.  

Acceptabel: iedereen is het erover eens dat het een verbetering zal zijn voor de efficiëntie, de zorg voor 

de patiënt en het werkplezier.  

Realistisch: Er is reeds een start gemaakt. De prognose is gunstig.  

Tijdgebonden: alle stappen vragen tijd, in het plan van aanpak wordt beschreven wat wanneer klaar 

moet zijn. Eind 2017 zal een evaluatie plaatsvinden.  

 

Datum bereiken doel: 01/11/2017 
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Plan van Aanpak Verbeterplan Kamer 10 optimaal 

 

Startdatum: 1 okt 2016 

Actie 
 

Wie 
Einddatum 

Afge- 

tekend 

Indeling Kamer 10 doorlopen Emmeke  Sept 2016  

Plan wat kan er beter Emmeke, Naomi Sept 2016  

Opties maken voor de indeling van K10 en 

voorleggen in het wo van de artsen 
Emmeke Okt 2016  

Overleg met Peter wat er financieel en 

organisatorisch mogelijk is 
Emmeke Okt 2016  

Plan indienen bij Uva Beheer Emmeke, Peter Okt 2016  

Keuken bestellen, inmeten, afspraken maken Peter, Emmeke Okt 2016  

Plannen schilderwerk ( nov 2016) en vloer 

(jan 2017, net voor de keuken komt - 

2-5 jan 2017 

Peter, Emmeke Nov 2016  

Kamer 10 uitruimen Uva  Jan 2017  

Plaatsen keuken 6 jan 2017 IKEA 6 Jan 2017  

Kamer 10 inruimen 9 jan 2017 Emmeke, Naomi 9 jan 2017  

Opening van de nieuwe kamer 10  9 jan 2017?   

Voorraadbeheer in kaart en kijken wat en 

waar het beter kan 
Naomi Feb 2017  

Aanpassen wat er beter kan, waterdicht 

maken, protocol beheer k10  herschrijven 
Naomi Feb 2017  

Evalueren, is iedereen tevreden Emmeke , Naomi Mei 2017  

Wijzigingen doorvoeren Naomi Juni 2017  

Eindevaluatie verbeterplan  Emmeke, Naomi Nov 2017  
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12. IX. Verbeterplan ”Telefoon ordenen” 

 

Startdatum: 12-12-2016 

Naam projectcoördinatoren:  

Mirjam Bonne,  doktersassistente 

 

Beschrijving van de huidige situatie: 

Geen voorgeprogrammeerde nummers in de telefoon behalve van alle artsen, elke telefoon heeft andere 

voorkeurnummers erin staan, Telefoons zijn gekoppeld aan de verkeerde mensen. 

 

Beschrijving van de gewenste situatie: 

Elke telefoon dezelfde nummers. 

Toevoegen telefoonnummers van ziekenhuizen, ambulance, artsenlijnen. 

 

Datum bereiken doel: 01/11/2017 

 

Beschrijving van de verwachte knelpunten en de eventuele oplossingen: 

 Te weinig geheugen in de telefoons: evt. limiet instellen. 

Te weinig tijd om alles te programmeren. 

 

Beschrijving van bevorderende factoren: 

-  

 

Geef kort aan hoe u het verbeterplan tussentijds en over een jaar gaat evalueren  

 

1e middag: inventarisatie en lijst maken en uitzoeken hoe het moet. 
 
2e middag: invoeren in alle telefoons evt. met hulp. 
 
3e middag: vervolg middag 2. 
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12.  X. Verbeterplan “Voorraad Artsenkamers” 

 

Startdatum: 12-12-2016 

Naam projectcoördinatoren:  

Ella Barg, huisarts en Simone Engelsbel, huisarts en  Lizzy Telford,  doktersassistente 

 

Beschrijving van de huidige situatie: 

De voorraad van instrumenten en testen staan op elke kamer  op een andere plek en de aanvulling gebeurt 

hap snap door de arts die die dag op de kamer werkt. Daardoor grijp je nogal eens mis en moet je als 

waarnemer/aios/co steeds weer zoeken op elke kamer naar de spullen. 

 

Beschrijving van de gewenste situatie: 

Alle instrumenten en testen staan op een vaste plek op een (rijdend) opbergmeubel op elke kamer hetzelfde 

ingedeeld. 

 

Datum bereiken doel: 01/11/2017 

 

Beschrijving van de verwachte knelpunten en de eventuele oplossingen: 

i.v.m. verschil in grootte van de kamers zal het niet overal volledig hetzelfde kunnen.  

 

Beschrijving van verbeterplan volgens SMART 

S. Standaard indeling en meubel op elke kamer. 

M. op elke kamer zelfde indeling. 

A. Voor iedereen heer standaardisatie een positief effect. 

R; het is haalbaar dit in 3 middagen te doen. 

T. nov 2017 gereed 

 

Beschrijving van bevorderende factoren: 

 

Geeft kort aan hoe u het verbeterplan tussentijds en over een jaar gaat evalueren  

1e middag: Boekje lean werken in de HA praktijk erbij. Inventariseren wat op de kamer moet zijn. 

Wat moet elke dag aangevuld worden? Wat gaat met rode karretjes? Hoe doen we dat op de kamers? 

Grootte meubel? Waar voorraad? Naamkaartjes? 

2e middag: meubels bestellen en verder met de indeling. 

3e middag: inruimen



 

 

 

 

68 

13. To Do’s 2017 

 
1. Kabels achter computers wegwerken     Peter en Eveline 

2. Uitzoeken waarom doorboeken in OmniHis vaak niet lukt  Daan en Lizzy 

3. Waarom kunnen oude recepten niet nog een keer uitgeprint   Daan en Elvira 

worden bij de assistente 

4. Waarom functioneert scan apparaat niet goed, nieuwe kopen?  Daan en Saffiyah 

5. Waarom in Zorgdomein geen specialisten brief toe te voegen?   Daan en Angracia 

6. Postcodegebied van de praktijk evalueren, uitbreiden   Tineke en Ester 

7. Klapstoelen wachtkamer onderhoud, vervangen    Ester en Mirjam 

8. Reisfolders die uitgedeeld worden niet uitdelen maar op de website Ella en Naomi 

9. Implementeren monochloorazijnzuur voor voetwratten   Peter en Laura 

10. Oud Archief bijhouden       Lizzy en Ester 

11. Format analyse in OmniHis doelmatig voorschrijven bevorderen  Peter 

- A. Behandelen HVZ-patenten met statine    Ferlin 

- B. Behandeling astma patiënten met ICS    Simone 

- C. Behandelen DM patiënten met Metformine, allen   Dorien 

- D. Voorkeurs middel en dosering statinen, nieuwe gebruikers  Daan 

- E. Therapietrouw  antidepressiva     Paul 

- F. Reserve middelen 2e keus antibiotica     Emmeke 

- G. Overbehandeling  triptanen      Peter 

- H. Voorkeursmiddelen RAS remmers, nieuwe gebruikers   Tineke 

- I. Voorkeursmiddelen protonpompremmers – alle gebruikers  Ella 

- J. Voorkeursmiddelen cholesterol verlagende middelen,   Daan 

Nieuwe  gebruikers 

 


