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Inleiding
Historie

De huisartsenpraktijk Schoterpoort is een groepspraktijk van vier huisartsen en is sinds 2001 gevestigd aan de Pijnboomstraat 19 te Haarlem-Noord.

De huisartsen P.H. (Peter) de Groof, C.A.M. (Kees)
Limmen, C.M. (Caspar) Oidtmann en C.J. (Kees) Sikkel vormen de Maatschap Huisartsenpraktijk
Schoterpoort. Verder werken er nog 4 huisartsen in
de praktijk: Marina Duijn, Margot Louwet, Natasja
Moes en Willemijn Steketee.

Algemene praktijkdoelen en
accreditaties

De huisartsenpraktijk Schoterpoort stelt zich ten doel
om op een reguliere en patiëntgerichte wijze de
huisartsgeneeskunde uit te oefenen.
Servicegerichtheid, samenwerking en het bieden
van patiëntenzorg op hoog niveau staan bij ons
voorop. Deze zorg is voor de patiënt goed toegankelijk en persoonlijk van karakter. De patiënt wordt

zo veel mogelijk behandeld door een vast team van
2 huisartsen met ondersteuning van de praktijkverpleegkundigen, praktijkassistenten en praktijkondersteuners GGZ.
Daarnaast is de Schoterpoort een opleidingspraktijk
voor huisartsen en co-assistenten in samenwerking
met het Amsterdam Universitair Medisch Centrum,
locatie AMC te Amsterdam. De opleiders zijn opgenomen in het Register Geneeskundig Specialisten.
Ook krijgen SEH artsen in opleiding bij het Spaarne
Gasthuis een stage van 2 weken aangeboden.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een stage in
het kader van de opleidingen tot doktersassistente
en praktijkondersteuner somatiek. Alle medewerkers
zijn hier gemotiveerd mee bezig, de praktijk heeft als
leerbedrijf een opleidingsbevoegdheid van Calibris.
Sinds 2006 is de praktijk gecertificeerd middels
het landelijk keurmerk NHG Praktijk Accreditering
(NPA). Er wordt gestructureerd gewerkt aan continue verbetering en borging van de kwaliteit van
de medische zorg en organisatie. Patiënt-tevredenheidsonderzoeken maken hiervan onderdeel uit.

Belangrijke gebeurtenissen
Kwaliteit
We hebben in 2018 weer veel aandacht besteed
aan het borgen van de lopende kwaliteitsprojecten. Het kwaliteitsoverleg en het onderling toetsen
blijven hierbij heel belangrijk. We komen iedere 2-3
maanden samen om onder andere lopende projecten volgens de PDCA-cyclus te evalueren en nieuwe
plannen te maken. Waar mogelijk toetsen wij de
kwaliteit van ons medisch handelen door middel
van spiegelinformatie. Op deze wijze leggen wij als
team rekenschap af van ons handelen en zijn wij
structureel bezig met samen leren en verbeteren.
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Natasja Moes en Willemijn Steketee hebben de
opleiding tot EKC (erkend Kwaliteitsconsulent) gevolgd, Peter de Groof is voor 5 jaar geherregistreerd.
Zij voeren gedrieën het kwaliteitsbeleid uit. Marina
Duin zet zich vol overgave in voor de Toetsingsbij-

Joyce Christiani heeft vol enthousiasme de opleiding
tot Spreekuurondersteuner SOH gevolgd en het
bijbehorende certificaat behaald.
Afzal Bechan (AIOS bij Limmen) en Pauline Bolmers
(AIOS bij de Groof) hebben succesvol hun opleiding
tot huisarts afgerond. Payam Vatankhah (AIOS bij
Limmen) Rosanne van Velzen (AIOS bij de Groof)
zijn gestart met het 3e jaar van hun huisartsopleiding.
Lizette Harren-Moolenaar is bevallen van een gezonde tweeling.
Drs Evert van Egdom (Biznalyse) is aangetrokken om
voor het managementteam het financieel beheer,
beleid en administratie van de maatschap te verbeteren.

eenkomsten, Margot Louwet voor de scholing van
praktijkassistentes.
In juli hebben we weer voor 3 jaar het NPA keurmerk uitgereikt gekregen.
Meer informatie over de kwaliteitsprojecten is te
vinden verderop in dit jaarverslag.
Personeel en organisatie
Anneke van Goor, praktijkassistente, heeft na 25
jaar trouwe dienst in de praktijk van Peter de Groof
afscheid genomen van de Schoterpoortpraktijk. Zij
heeft ons daarna nog regelmatig uit de brand geholpen bij personeelstekort. Ingrid Molenaar heeft
voor haar zeer voorspoedig verlopende opleiding
als doktersassistente in mei een arbeidscontract aangeboden gekregen.
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Bernadette Bohnenn en Paulien de Bruine hebben
veel doorzettingskracht getoond bij het revalideren
na hun botfracturen.
Op 30 juli is onze eerste aios (2002) Alice Konijnenberg na een ernstige ziekte overleden.
Het nieuwjaarsdiner op 9 januari vond plaats in restaurant Wapen van Kennemerland in Haarlem.
Het jaarlijkse HOED-uitje was op vrijdag 2 november 2018. We hebben vanaf Villa Westend een
avontuurlijke speurtocht met oude DAF legertrucks
gemaakt en zijn daarna gaan eten bij Bobs Party en
Events in Uitgeest.
Op 31 december heeft onze dierbare collega Caspar Oidtmann na 29 jaar afscheid genomen van de
maatschap en zijn huisartsenpraktijk. Hij heeft de
praktijk overgedragen aan Willemijn Steketee en
gaat van zijn pensioen genieten.
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Communicatie, ICT en telefonie
Sinds eind 2018 wordt vertrouwelijke e-mail veilig
verzonden en ontvangen via Zivver.
Het online patiëntenportaal is in augustus 2016 van
start gegaan. Ongeveer 10x per maand wordt een
online afspraak gemaakt, en circa 6x/maand een
e-consult. Er worden gemiddeld 170 recepten per
maand aangevraagd via het patiëntenportaal.

Leeftijdsopbouw patiëntenpopulatie

Duurzaamheid
We hebben aandacht besteed aan het verbeterproject duurzaamheid. We proberen geen onnodige
zaken te printen. De verlichting in de praktijk is al
deels vervangen door LED lampen en armaturen.
Sinds 2018 scheiden we plastic en niet privacygevoelig papier.

Kengetallen Huisartsenpraktijk Schoterpoort
Praktijkgrootte

Patiëntenbestand

Totaal aantal patiënten per 1 januari 2017: 11.324
Totaal aantal patiënten per 1 januari 2018: 11.364
Totaal aantal patiënten per 1 januari 2019: 11.315

Praktijk
De Groof
Limmen
Oidtmann
Sikkel

31 dec
2016
2.837
2.856
2.815
2.816

31 dec
2017
2.836
2.832
2.838
2.858

31 dec
2018
2.821
2.848
2.800
2.823

Aantal geboortes per praktijk
Praktijk
De Groof
Limmen
Oidtmann
Sikkel
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Geboortes 2018
28
26
28
31

Aantal patiëntcontacten
POH GGZ

Consulten
Praktijk
De Groof
Limmen
Oidtmann
Sikkel

2016
6.125
6.197
6.411
5.934

Visites
		
Praktijk
2016
De Groof
346
Limmen
400
Oidtmann 345
Sikkel
306

2017
6.238
5.707
6.115
5.841

2018
6.300
5.802
6.225
5.898

2016
3.964
4.413
4.929
4.097

2017
561
401
385
289

2017
13
5
19
10

2017
1.751
38

2018
1.752
9

2018
446
346
232
223

		
Praktijk
2016
De Groof
683
Limmen
639
Oidtmann 714
Sikkel
587

2017
685
671
717
672

2018
625
584
622
576

Belangrijke M&I verrichtingen
2017
4.196
4.280
4.649
4.515

E-consulten
Praktijk
De Groof
Limmen
Oidtmann
Sikkel

2016
1.978
42

Hulpvragen Spoedpost ANW uren

Telefonische consulten
Praktijk
De Groof
Limmen
Oidtmann
Sikkel

Consulten
Visites

2018
15
2
27
23

2018
4.279
4.185
4.860
4.803

M&I verrichtingen
Doppler
ECG
24 uurs bloeddrukmeting
IUD /implanon
Chirurgie
Spirometrie
Cyriax injectie
Overige verrichtingen:
CRP meting

2016
46
324
73

2017
37
318
46

2018
34
302
29

96
230
85
150

88
242
75
153

94
213
58
167

273

313

359
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Organisatie Huisartsenpraktijk Schoterpoort
Praktijk-organigram
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Overlegstructuur Schoterpoort
Huisartsenpraktijk
Soort overleg
Groot overleg

Frequentie
4x/jaar

Aanwezig
HA, PO, AIOS,
P. Tigchelaar

Onderwerp
Kwaliteit

Documenteren
Agenda, besluitenlijst

Maatschapsoverleg

1x/week

Praktijkhouders

Beleid

Praktijkmanagement 1x/1-2 weken

P. de Groof,
P. Tigchelaar

Divers

Jaarvergadering

1x/jaar najaar

Praktijkhouders

Beleidsvorming

Jaar- en beleidsplan

Werkoverleg

1x/6-8 weken

HA,PO, PA, AOIS

Divers

Agenda, besluitenlijst

Toetsgroep
Schoterpoort

1x/2-3maanden HA, AIOS

Kwaliteit

Agenda, besluitenlijst

Preventie

Kwaliteitsbeleid

Griepvaccinaties

Algemeen beleid

Jaarlijkse Griepprik: 1466 personen gevaccineerd

de Groof
Limmen
Oidtmann
Sikkel

opgeroepen
732
702
733
788

gevaccineerd
398 (54%)
380 (54%)
410 (56%)
400 (51%)

Binnen de Schoterpoort wordt er zoveel mogelijk
gewerkt volgens het landelijk en regionaal vastgesteld kwaliteitskader. Dit houdt in dat geaccrediteerde bij- en nascholing wordt gevolgd door de
huisartsen en praktijkmedewerkers en standaarden
en nieuwe inzichten actief in de praktijk geïmplementeerd worden. Het gaat hierbij vooral om NHG
standaarden, CBO consensus en regionale werkafspraken. In het kader van hun opleiding voeren ook
de huisartsen in opleiding een kwaliteitsproject uit.
De huisartsen en de huisartsen in opleiding (aios)
verzorgen interne nascholing voor de eigen praktijkverpleegkundigen en praktijkassistenten. Voor
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medewerkers wordt een scholingsplan opgesteld
dat deels verplicht is. Er vinden interne audits plaats.
Alle procedures en protocollen in het handboek
Schoterpoort worden jaarlijks geactualiseerd en
gestroomlijnd. In 2018 zijn er ook weer nieuwe
protocollen en werkafspraken gemaakt. Tijdens een
werkbespreking wordt getracht steeds een protocol
of werkafspraak te (her)bespreken.
De praktijkwebsite en het wachtkamer informatie
systeem worden steeds actueel gehouden.

Farmacotherapieoverleg en
onderlinge toetsing onderwerpen
Aantal deelnemende huisartsen:
Aantal deelnemende apothekers:

18
3

Besproken onderwerpen:
• Allergische rhinitis
• Vrouwenhart
Doelen
• Bespreken farmacotherapie conform NHG standaarden
• Afstemming met de 2e lijn (medisch specialisten
Spaarne Gasthuis bij FTO)
• FTO niveau 4 (evt. 3) handhaven
Toetsgroep Schoterpoort
De huisartsen binnen de HOED hebben een toetsgroep gevormd zodat toetsbijeenkomsten in de
praktijk zoals DTO (diagnostisch toetsoverleg), bespreken spiegelinformatie etc. ook ter accreditering
kunnen worden aangeboden. Deze toetsbijeenkomsten vinden iedere 2-3 maanden plaats.

12

Besproken onderwerpen:
• Aanvraag lab onderzoek, probleem georiënteerd
(spiegelinformatie ATAL Medial)
• Bevindingen/opbrengsten Ketenzorg COPD,
CVRM, DM, kwetsbare ouderen
• Vektis praktijkspiegelinformatie
• TOM (Team Onderzoek Meter)
De volgende interne nascholing aan de assistentes heeft er plaatsgevonden:
• Schildklier
• Griep & Holter
• AED
• Infectieziektenpreventie & privacy / geheimhouding

Kwaliteitsprojecten
projecten 2018-2019
• Kwaliteit KCOETZ DM/COPD/kwetsbare ouderen/
GGZ borgen
• ADHD controles volwassenen (12 mnd) en kinderen (6 mnd) borgen
• Nieuw format voor bedrijfsdocumenten
• Polyfarmacie – blijft een speerpunt
• Opschonen sociale kaart/ outlook
• Interne audits
• VIM meldingen meer gestructureerd analyseren
en opvolgen
• Toepassen CVRM- VIP
• Verbeterplan Episodes opschonen/ samenvoegen
borgen
• AVG
• Controle en afbouw alfablokkers/ benzodiazepines/ SSRI
• Pilot videoconsult
• HCZK / VUmc Pilot brede chronische zorg

Uitkomsten audit juni 2018

Klachten en VIM

Opmerkingen n.a.v. de audit
• Er zijn geen afwijkingen vastgesteld
• 2 opmerkingen:
• Astma patiënten weer eens doorwerken en op
een rijtje zetten
• Beleidsplan: noteren dat we ons aan de wet
en regelgeving houden en volgens NHG standaarden werken
• 5 waarnemingen:
• Interne audits belangrijk
• Klachten regeling beknopter en overzichtelijk
op de site
• Veel vaker VIMMen dan we nu doen: onze
praktijkgrootte zou er zo’n 150 per jaar kunnen
hebben, we hebben er slechts 30.
• Risicoanalyse volgend jaar door het hele team
doen, op de site
• Koelkast vaker checken: 3x/ week, of een ander
alarmeringssysteem, dit zullen we nog uitwerken.

Klachten
In 2018 zijn er 8 klachten ontvangen via de interne
klachtenbemiddeling.

Verbeterprojecten/aanpassingen naar aanleiding van audit 2018
• 1 assistente registreert de VIMmen, alle medewerkers worden gestimuleerd laagdrempelig te
VIMmen.
• Er is een nieuw meetsysteem voor de koude keten
met alarmering. De meetwaardes van de koelkast
worden 3x/week gecontroleerd.
• Klachtenprocedure op website is verhelderd en
beleidsplan is aangepast.
• Astmapatienten zullen volgend jaar in kaart worden gebracht.
• vanaf januari 2019 worden alle medewerkers uitgenodigd voor doorwerken Risico analyse.

Medisch handelen:
Organisatie: 		
Communicatie:
Overig: 		

1 klacht
3 klachten
3 klachten
1 klacht

7 klachten zijn via interne klachtenbemiddeling
naar tevredenheid afgehandeld, 1 klacht is overgedragen aan een extern klachtenbureau.
VIM (Veilig Incidenten Melden)
Er zijn 55 meldingen gedaan in 2018, deze zijn besproken in het werkoverleg en waar nodig is er actie
ondernomen om herhaling te voorkomen.
Medisch handelen:
Organisatie: 		
Communicatie:
Overig: 		

10 meldingen
36 meldingen
1 melding
8 meldingen
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Medewerkers per 31 december 2018
Huisartsen / praktijkhouders

Praktijkverpleegkundigen somatiek

Peter de Groof

Bernadette
Bohnenn

Kees Limmen

Caspar Oidtmann Kees Sikkel

Huisartsen in dienst

Marina Duijn

Margot Louwet

Britta Forma

Praktijkondersteuners GGZ

Natasja Moes

Anne Ackerstaff

Willemijn
Steketee-Kluppel

José Kruijer

Praktijkassistenten

Joyce Christiani
(tevens SOH i.o.)

Lizette HarrenMarjoleine Van
der Niet-Honders Moolenaar

Shanice
Koopmans

Sylvia ReijndersBlom

Carolien Stammis

Managementteam ondersteuners

Ingrid Molenaar
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Wendy WalkerBaal

Natasja Post

drs E. van Egdom
Paulien de
Bruine-Tigchelaar
(leidinggevende)

