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Inleiding

Historie

De huisartsenpraktijk Schoterpoort is sinds 2001 ge-
vestigd aan de Pijnboomstraat 19 te Haarlem-Noord. 

De huisartsen P.H. (Peter) de Groof, C.A.M. (Kees) 
Limmen, C.J. (Kees) Sikkel en W.H. (Willemijn) 
Steketee vormen de Maatschap Huisartsenpraktijk 
Schoterpoort. Verder werken in 2019 nog 5 huisart-
sen in de praktijk: Marina Duijn, Natasja Moes, beide 
huisarts in dienst en 3 waarnemend huisartsen.  Er 
werken bij ons 11 assistentes en 4 praktijkondersteu-
ners. 

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 goede en veilige patiëntenzorg staan bij ons 
voorop.  Deze zorg is voor de patiënt goed toegan-
kelijk en persoonlijk van karakter. De patiënt wordt 
zo veel mogelijk behandeld door een vast team van 
2 huisartsen met ondersteuning van de praktijkver-
pleegkundigen, praktijkassistenten en praktijkonder-
steuners 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 opge-
nomen in het Register Geneeskundig Specialisten.
Tevens bestaat de mogelijkheid voor een stage in 
het kader van de opleiding doktersassistente en 
praktijkondersteuner somatiek, de praktijk heeft een 
opleidingsbevoegdheid van Calibris. 

Al sinds 2006 is de praktijk gecertificeerd middels 
het landelijk keurmerk NHG Praktijk Accreditering 
(NPA). Sinds 2011 is de praktijk een Achmea Plus 
praktijk. Er worden steeds projecten uitgevoerd in 
het kader van continue verbetering en borging van 
de kwaliteit. Patiënt-tevredenheidsonderzoeken 
maken hiervan onderdeel uit. 

Belangrijke gebeurtenissen

Kwaliteit
We hebben in 2019 weer veel aandacht besteed 
aan het borgen van de lopende kwaliteitsprojecten. 
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Het kwaliteitsoverleg en onderling toetsen blijven 
hierbij heel belangrijk. We komen iedere 2-3 maan-
den 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.

Natasja Moes en Willemijn Steketee hebben de 
opleiding tot EKC (Erkend Kwaliteitsconsulent) ge-
volgd, Peter de Groof is voor 5 jaar geherregistreerd 
als EKC-er. 

Meer informatie over de kwaliteitsprojecten is te 
vinden verderop in dit jaarverslag.

Personeel en organisatie
De traditionele nieuwjaarsborrel en -diner van de 
huisartsenpraktijk, gecombineerd met de inpandige 
tandartspraktijk en psycholoog, heeft 2019 op 7 
januari plaatsgehad in restaurant Vooges Centraal, 
op het station in Haarlem. 

De afscheidsreceptie voor patiënten van onze zeer 
gewaardeerde collega huisarts Caspar Oidtmann in 
de kas van de Haarlemse Kweektuin in januari 2019 
werd goed bezocht. Caspar kreeg bij zijn afscheid 
een koperen plaquette. Deze heeft hij in de loop van 
2019 in de door hem gemaakte tafel in de lunch/
overlegruimte gemonteerd met gereedschap dat hij 
gekocht had van donaties van patiënten en colle-
ga’s die hij ten afscheid had gekregen. Zo zal hij elke 
lunch op de Schoterpoort in onze gedachten
zijn.

Op 1 januari 2019 heeft Willemijn Steketee de prak-
tijk van Caspar overgenomen. Zij heeft een vaste 
waarnemer voor 2,5 dag per week. 

Jara Honselaar is gestart als huisarts waarnemer op 
de woensdag gestart in de praktijk van Kees Sikkel 
die om privéomstandigheden minder kan werken.

Ingrid Molenaar is na het voltooien van haar oplei-
ding in vaste dienst gekomen als praktijkassistente. 

Jasmijn de Boer is op 1 mei als extra praktijkassisten-
te in dienst gekomen. 

In februari en maart heeft student Sarah ten Have 
6 weken lang gedurende 1 dag per week stage 
gelopen in de praktijk Sikkel, begeleid door huisarts 
Moes; ze heeft zich met name gericht op gespreks-
voering.

Praktijkassistente Joyce van Rijs is in het voorjaar 
bevallen van een gezonde zoon. 

Praktijkassistente Shanice Koopmans is in december 
getrouwd en heet nu Shanice Luhukay - Koopmans!

In de loop van 2019 heeft praktijkassistente Marjolei-
ne Honders de opleiding tot SOH (spreekuuronder-
steuner van de huisarts) succesvol afgerond. 

We zijn in 2019 een huisartsopleider rijker gewor-
den: Margot Louwet zal samen met Peter de Groof 
de komende jaren de AIOS (arts in opleiding tot spe-
cialist) begeleiden in zijn/ haar 1e jaar in de praktijk 
De Groof. 

Rosanne van Velzen (AIOS bij de Groof) heeft haar 
opleiding tot huisarts in maart 2019 succesvol af-
gerond. Payam Vatankhah (AIOS bij Limmen) deed 
ditzelfde in november 2019. Beide huisartsen zien 
we gelukkig geregeld terug als waarnemers.
 
Marthe Mansour (1e AIOS praktijk De Groof) en 
Emma van Bussel (3e jaars AIOS in praktijk Limmen) 
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hebben hen in maart, respectievelijk november 
2019 opgevolgd. Zij startten met het 1e jaar van 
hun huisartsopleiding. Beiden combineren hun 
opleiding hogelijk gewaardeerd met het doen van 
wetenschappelijk onderzoek binnen een promotie-
traject.

Clif Wiering heeft - in het kader van zijn opleiding 
tot SEH arts in het Spaarne Gasthuis - 2 weken stage 
gelopen in de praktijk en 2 weken op de Spoedpost.

Caroline Leuven voltooide haar stage als PO-S in de 
praktijk.

Roos Guijt heeft een aantal maanden stage gelopen 
als doktersassistente en heeft helaas haar opleiding 
moeten afbreken. Anouk van Ham is na de zomer 
gestart met haar 3e jaars stage onder begeleiding 
van Marjolijne. 

Paulien de Bruine-Tigchelaar kreeg binnen het prak-
tijkteam een aangepast functieprofiel als praktijkma-
nager A. 

De formatie van PO-S is dit jaar uitgebreid.

Op een prachtige meidag zijn we van de partij ge-
weest op het huwelijksfeest van Marina Duijn in de 
sprookjesachtige wintertuin van Elswout. 

Het jaarlijkse HOED-uitje was op 7 juli 2019. Hier 
voerden de praktijkmedewerkers in enkele teams 
een spannende strijd tijdens een stadsspeurtocht. ’s 
Avonds dineerden we op z’n Scandinavisch bij Frisk 
aan het Spaarne.

In augustus is gestart met 2 maal daags een spreek-
uur door de spreekuurondersteuners Marjoleine en 
Joyce.

De benedenetage van de praktijk is geschilderd, er 
zijn nieuwe deuren geplaatst en de plafonds zijn 
vervangen. Het kleurenschema is meer eigentijds, 

zonder afbreuk te doen aan de gastvrije sfeer.  

Communicatie, ICT en telefonie
De wet AVG werd ingevoerd.
Verder werd er een nieuwe telefooninstallatie met 
VoIP technologie opgeleverd, met ook een dubbe-
le voorziening voor de communicatie via glasvezel 
en via kabel.  Er werd een mogelijkheid gecreëerd 
om te beeldbellen met patiënten. Via Zorgdomein 
kunnen nu de lab-aanvragen gemaild worden naar 
patiënten. 

Duurzaamheid
We zetten de in 2018 ingezette scheiding van afval 
voort.
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Kengetallen Huisartsen-
praktijk Schoterpoort

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
Totaal aantal patiënten per 1 januari 2020: 11.384

Leeftijdsopbouw patiëntenpopulatie 

Praktijkgrootte

Praktijk 31 dec 
2017

31 dec 
2018

31 dec 
2019

De Groof 2.836 2.821 2.859
Limmen 2.832 2.848 2.849
Steketee 2.838 2.800 2.847
Sikkel 2.858 2.823 2.829

 

Aantal geboortes per praktijk 

Praktijk Geboortes 2019
De Groof 40
Limmen 33
Steketee 52
Sikkel 25

Aantal patiëntcontacten

(telefonische) consulten 2019 uitgesplitst in duur
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Visites
  

E-consulten

2017 2018 2019
Schoterpoort 47 67 85

POH GGZ

2017 2018 2019
Consulten 1.751 1.752 1.815
Visites 38 9 18

Hulpvragen Spoedpost 2017-2019 
 
Praktijk 2017 2018 2019
De Groof 685 625 667
Limmen 671 584 542
Steketee 717 622 654
Sikkel 672 576 625

Belangrijke M&I verrichtingen 



11

Organisatie Huisartsenpraktijk Schoterpoort

Praktijk-organigram
  

 

 

   
    

    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

 

Praktijkassistenten 

JJooyyccee  CChhrriissttiiaannii  
Bestelling Medial + med.form / 

Voorraden kamers / RBW keuringen / 
SOH / Kamerindeling / Management 

Ondersteunings Team 

SShhaanniiccee  KKooooppmmaannss  
Kantoorartikelen / Was / Controle 

koude keten / Lunch / Huisfotograaf /  
Scheiden afval / Privacy waarborg / 

Scholing assistentes 

IInnggrriidd  MMoolleennaaaarr  
Koude keten / Medial / 
medische formulieren 

 
 

 

MMaarrjjoolleeiinnee  VVaann  ddeerr  NNiieett--HHoonnddeerrss  
BVO / Declaratieverkeer / 

Onderricht computergebruik / Handboek /  
Scholing stagiaires / Management 

Ondersteunings Team / SOH / inwerken 
personeel 

NNaattaassjjaa  PPoosstt  
Folders / Uitstraling 

praktijk / Lectuur 
wachtkamer / Scholing 

assistenten / 
kamerindeling / 

Voorraden kamers 

CCaarroolliieenn  SSttaammmmiiss  
Onderhoud elektrische  
app. / RBW keuringen / 

Lief en leed 

Praktijkhouders 

WWeennddyy  WWaallkkeerr--BBaaaall  
AH-bestellingen / RBW 

keuringen / 
Management 

Ondersteunings Team 

PPaauulliieenn  ddee  BBrruuiinnee--TTiiggcchheellaaaarr  
PPrraakkttiijjkkmmaannaaggeerr  AA  

Management-werkzaamheden / Operationeel leidinggeven aan de praktijkassistenten / Personeelsbeleid, ziek-beter 
meldingen, werving en selectie / Planning huisartsen, hidha’s, PO GGZ en praktijkassistenten / Financiële- en 

praktijkadministratie / Loonadministratie / Budgetbewaking / Kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering 
assistenten / Aanspreekpunt team Schoterpoort / Superviseren van de extra taken assistenten / Functioneringsgesprekken 

assistenten met huisarts / Contacten VVAA / PGGM / Accountant / PF huisartsen / Ondersteuning kwaliteitsprojecten / 
Implementatie werkplannen en protocollen assistenten / Klachtenopvang / Supervisie opleiding stagiaire 

LLiizzeettttee  HHaarrrreenn--MMoooolleennaaaarr  
Planning assistenten /  

CVRM-project / COV / ION / 
Declaratieverkeer / Scholing stagiaires / 

Management Ondersteunings Team 
 

SSyyllvviiaa  RReeiijjnnddeerrss--BBlloomm  
Medische voorraad / 

Onderhoud medische 
apparatuur 

 

Huisartsen in dienst 

NNaattaassjjaa  MMooeess  
Accreditatie / 

Kwaliteitsprojecten / 
Kwetsbare Ouderen / 

Polyfarmacie 
  

MMaarrggoott  LLoouuwweett  
Nascholing assistentes / 

sociale kaart /  
Outlook 

  
 

MMaarriinnaa  DDuuiijjnn  
Wijkgerichte zorg /  

kwetsbare ouderen /  
DTO 

WWiilllleemmiijjnn  SScchhaaaapp  
kwaliteitsprojecten 

  
  
  

 Praktijkverpleegkundigen GGZ 

KKeeeess  SSiikkkkeell  
Supervisie Financiën 

Supervisie 
Loonadministratie 

Gebouw / Personeelszaken  
  

KKeeeess  LLiimmmmeenn  
POH / Gebouw / 

Med. Inventaris / ICT/ 
Declaraties / Inkomsten / 
Artsen- en Werkoverleg  

 

WWiilllleemmiijjnn  SStteekkeetteeee  
Kwaliteitsprojecten/ 
griepcampagne/ PR/ 
website / handboek/ 
HOED-HIDHArooster 

  

PPeetteerr  ddee  GGrrooooff  
Coördinatie Kwaliteit en 
Praktijkmanagement /  
Telefooncentrale / ICT  

 
  

Praktijkverpleegkundigen somatiek 
 

 BBeerrnnaaddeettttee  BBoohhnneennnn  
((eeiinnddvveerraannttwwoooorrddeelliijjkkee  PPVV))  

Vakantieplanning POH / 
Contacten thuiszorg / Contacten 

DM en COPD ketenpartners / 
Kwaliteits-projecten / Aansturen 

schoonmaakbedrijf / 
managementtaken / 

griepcampagne 
 

BBrriittttaa  FFoorrmmaa  
Vakantieplanning 
POH / Contacten 

thuiszorg / 
Contacten DM en 

COPD keten- 
partners / Kwaliteits-

projecten 
  
  

JJoosséé  KKrruuiijjeerr  
Generalistisch/Relatie- 

problemen / Jongeren / 
Beg.chron.psychiatrie / 

Contacten 1e en 2e lijns GGZ  
  

AAnnnnee  AAcckkeerrssttaaffff  
Verslaving /  

Depressie / Angst /  
Psychosociale kaart 

JJaassmmiijjnn  ddee  BBooeerr  
Voorraden kamers 
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Overlegstructuur Schoterpoort 
Huisartsenpraktijk

Soort overleg Frequentie Aanwezig Onderwerp Documenteren
Groot overleg 2x/jaar HA, PO, AIOS,

P. Tigchelaar
Kwaliteit 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

Griepvaccinaties 

Jaarlijkse Griepprik: 1547 personen gevaccineerd 

opgeroepen gevaccineerd
de Groof 744 401 (54%)
Limmen 701 376 (54%)
Steketee 711 360 (51%)
Sikkel 792 410 (52%)

 

Bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker 

Landelijke cijfers (worden niet nader gespecifi-

ceerd)

Monitorbevolkingsonderzoek 
BMHK landelijk

2019

Uitgenodigd 807.629
Deelname 56.0%
HPV+ 9,8%
Verwijscijfers 3,0%
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Kwaliteitsbeleid

Algemeen kwaliteitsbeleid 

Binnen de Schoterpoort wordt er zoveel mogelijk 
gewerkt volgens het landelijk en regionaal vastge-
steld kwaliteitskader. Dit houdt in dat geaccredi-
teerde bij- en nascholing wordt gevolgd door de 
huisartsen en praktijkmedewerkers en standaarden 
en nieuwe inzichten actief in de praktijk geïmple-
menteerd worden. Het gaat hierbij vooral om NHG 
standaarden, CBO consensus en regionale werkaf-
spraken. 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 prak-
tijkverpleegkundigen en praktijkassistenten. Voor 
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 2019 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:       18
Aantal deelnemende apothekers:      3

FTO
Aantal deelnemende huisartsen:       18
Aantal deelnemende apothekers:      3

Doelen:
                    
• Bespreken farmacotherapie conform NHG stan-

daarden
• Afstemming met de 2e lijn (medisch specialisten 

Spaarne Gasthuis bij FTO)
• FTO niveau 4 (evt. 3) handhaven

Besproken onderwerpen 2019: 

• 29/1 De Overgang, met Manon Kerkhof, gynaeco-
loog, organisatie Marina Duin

• 19/3 De Oxycodon Epidemie, Tim Jonker, pijnspe-
cialist, organisatie Natasja Moes

• 7/11 Functionele buikklachten bij Kinderen, Juliët-
te Rutten, organisatie Marjan Monquil

• 10/12 Slaapproblemen, psychologen van Slaapma-
kend, digitale bijdrage neuroloog Roesdi, organi-
satie Marjan Monquil 

Toetsgroep Schoterpoort
De huisartsen binnen de HOED hebben een toets-
groep gevormd, zodat toetsbijeenkomsten in de 
praktijk zoals DTO (diagnostisch toetsoverleg), be-
spreken spiegelinformatie etc. ook ter accreditering 
kunnen worden aangeboden. Deze toetsbijeenkom-
sten vinden iedere 2-3 maanden plaats.

Besproken onderwerpen 2019

10-1-2019 
• Beeldbellen
• Verbeterplan Payam
• powerpitch casuïstiek
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21-3-2019 
• Powerpitch casuïstiek, EVS, NHG-doc

16-5-2019 
• Groot overleg: ketenzorg CVRM, COPD, DM, 

kwetsbare ouderen opbrengsten, met POH-S

11-7-2019 
• GGD infectieziekten, SOA en PREP

7-11-2019 
• GGZ: met POH-GGZ, therapieland, plan benzo’s / 

antidepressiva 

Interne nascholing aan de assistentes in 2019
• 21/1 nieuwe telefooncentrale/ uitstrijkjes
• 26/2 kinderziektes met vlekjes
• 15/4 wratten/ hooikoorts
• 13/5 reanimatie AED (ook voor POH-SOM) 23/9 

astma/ COPD/ puffers
• 4/11 CVRM

De huisartsen volgen hun eigen individuele na-
scholingen; hun wordt jaarlijks een AED cursus 
aangeboden op elke spoedpostconferentie. 

Kwaliteitsprojecten

Continue projecten
• Kwaliteit KCOETZ DM/COPD/ CVRM/ GGZ/ kwets-

bare ouderen borgen.
• Verder opstarten met toepassen CVRM VIP: CVRM 

controles bij ouderen met multimorbiditeit, grof-
weg leeftijd 87+, waarbij dan jaarlijks minder 
uitgebreid bloedonderzoek in de geboortemaand 
plaatsheeft en aansluitend een jaargesprek door 
de huisarts, i.p.v. door de assistente of POH, met 
een individueel plan, afgestemd op co-morbiditeit 
en vitaliteit van de oudere.

• ADHD controles volwassenen (elke 12 maanden 

en kinderen (elke 6-12 maanden) borgen.
• Jaarlijks check categorieën nierfunctiestoornis en 

communiceren met preferente apothekers. 
• Jaarlijks extra check kalium en nierfunctie bij di-

goxine gebruikers > 70 jaar en 
• Jaarlijks check gebruikers trombocytenaggregatie-

-remmers en leeftijd >80 jaar, dan wel met aan-
vullende risicomedicatie bij 70- tot 80-jarigen, dan 
wel >60 jaar met in voorgeschiedenis maagdarm-
lijden. De praktijkassistente belt de geselecteerde 
patiënten om een protonpompremmer (maagbe-
schermer) te adviseren. 

• Polyfarmacie, een regelmatig overleg tussen apo-
thekers en N. Moes met betrekking tot patiënten 
die meer dan 5 middelen per dag gebruiken – 
blijft een speerpunt

• Interne audits, een continu project voor 3 jaar: 
bij een 5-tal assistentes zijn inmiddels meerdere 
gedelegeerde handelingen ge-audit. Er is in 2019 
een begin gemaakt L. Moolenaar op te leiden als 
interne auditor van de assistentes. 

Nieuwe (verbeter)projecten 2018-2019
• Dit jaar zijn de langdurige oxycodongebruikers 

in kaart gebracht om met hen te proberen deze 
medicatie af te bouwen. Tevens is er een afspraak 
met het Spaarne Gasthuis gemaakt over een be-
perkt voorschrift van oxycodon bij ontslag uit het 
ziekenhuis. Pijnspecialist T.Jonker van het Spaarne 
Gasthuis is op uitnodiging gekomen bij een FTO 
over oxycodon-gebruik. Wet AVG is van start 
gegaan, assistentes zijn hiertoe uitgebreid voorge-
licht.

• SOH-spreekuur is uitgebreid in 2019.
• NHG-praktijkkaarten Hygiëne zijn in de assisten-

tenkamers opgehangen.
• Verbeterplan: U-Prevent, een programma t.a.v. 

CVRM-risicoschatting is geïnstalleerd op alle 
werkbladen van alle huisartsen en AIOS en wordt 
daadwerkelijk veel gebruikt. 
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nuten meting kunnen doen, net wat bij die betref-
fende patiënt praktisch het meest haalbaar is.

• Bij alle NOAC-gebruikers wordt gecheckt of de 
nierfunctie bekend is. Hierop is bij 18 patiënten 
een actie gevolgd.

• Ook zijn er enkele patiënten gevonden die wel 
antihypertensiva gebruiken, maar waarbij abusie-
velijk niet jaarlijks de bloeddruk, kalium, nier-
functie is gecontroleerd. Deze patiënten worden 
benaderd. 

Metingen en rapportages in het kader van het 
kwaliteitsbeleid
DM: 

• We voldoen wederom weer aan alle streef-
waarden, dus dit programma loopt goed. 

• Afname van het volledige risicoprofiel is zelfs 
verder gestegen.

COPD: 
• Er zijn verschillen tussen de praktijken van 

patiënten die de huisarts als hoofdbehandelaar 
hebben en die aan het zorgprogramma mee-
doen. 

• Het advies SMR werd aan 100% van de patiën-
ten gegeven.

• SMR onder begeleiding van de POH is bij > 1/3 
van de patiënten succesvol.

CVRM:
• Er is een betere score op instelling bloeddruk/

LDL, mogelijk invloed van invoering van het 
CVRM-VIP programma.

• We voldoen aan alle streefwaarden, dus dit 
programma loopt goed.

• Het rookgedrag wordt wisselend geregistreerd, 
dit kan beter.

Kwetsbare ouderen:
• Er worden meer ouderen bezocht door de POH 

• Evaluatie verbeterplan Rosanne van Velzen: 
beeldbellen via Facetalk: er is een mogelijkheid 
gecreëerd, het wordt echter in 2019 weinig ge-
bruikt. 

• Dit jaar zullen we de 24-uurs bloeddruk-meting 
of geprotocolleerde bloeddruk-thuismeting gaan 
invoeren met als 2e keus de 30 min-bloeddruk-
-meting voor instellen op medicatie.

• Labguard en bijwerkingenzoeker (module via 
NHG-DOC) kunnen we gebruiken in de dagelijkse 
praktijk. Bij gele NHG DOC melding checken de 
huisartsen deze en de assistentes worden ook 
geïnstrueerd dit te doen en deze per dag na te 
bespreken met de huisartsen.

• Bij patiënten met aneurysmata/bindweefsel 
ziekten schrijven we bij voorkeur geen fluorchino-
lonen voor; hiertoe zijn er contra-indicaties aange-
maakt bij de betreffende patiënten. 

• Besloten wordt om patiënten met de combinatie 
thiazide-diureticum en B-blokker niet actief op te 
sporen en te benaderen, maar via case-finding 
deze combinatie zo nodig aan te pakken. Deze 
combinatie is niet ideaal, het kan nl een licht 
verhoogde stijging van het bloedsuikergehalte 
bewerkstelligen. 

• Actieve uitnodiging COPD en patiënten met au-
to-immuunziektes voor primaire cardiovasculaire 
preventie moet nog plaatsvinden.

• CVRM, nieuwe standaard, nieuwe afspraken 
KCOETZ: er zijn enkele praktische aanpassingen 
t.o.v. de vorige standaard:

- Natrium wordt toegevoegd aan jaarlijkse bloed-
onderzoek( dus Na, K, creat, micro-albumine in 
urine)

- LDL en cholesterol-spectrum hoeven niet meer 
nuchter te worden geprikt, de streefwaarde 
hangt af van verschillende factoren (kwetsbaar-
heid, leeftijd, doorgemaakte HVZ)

- We spreken af dat we zowel geprotocolleerde 
thuismeting, 24-uursbloeddrukmeting als 30-mi-
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en ook meer patiënten aangemeld voor het 
programma wijkgerichte zorg. 

• KO groep staat los van de lijst patiënten CVR-
-VIP hoewel er wel overlap kan zijn.

• Multi Disciplinaire Overleggen (MDO) worden 
gedaan door de POH-S met de Verpleegkundig 
specialist Oudere van een thuiszorginstelling 
(VO); waar nodig wordt de huisarts hierbij be-

trokken.

Uitkomsten audit juni 2018

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 standaar-
den werken.

5 waarnemingen:     
• Interne audits belangrijk.
• Klachtenregeling 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.

 Acties n.a.v. audit augustus 2018 
 Peter bespreekt regelmatiger de VIMMen met de 

assistentes en checkt welke assistente de registra-
tie (o.a. van het aantal) wil bijhouden. 

 Nieuw meetsysteem voor de koude keten, zodat 
de alarmering zich aan ons opdringt wanneer 
het mis is (geweest) 

 Inmiddels checken de assistentes 3x/week de 

meetwaardes van de koelkast
 We passen op de website het onderdeel klach-

tenregeling aan: 1) verkort en overzichtelijk: 
klachtenprocedure en 2) als linkje: het uitvoerige 
klachtenreglement. 

 Men noteert t.z.t. in het beleidsplan dat we ons 
aan de wet en regelgeving houden en volgens 
NHG standaarden werken 

 We zullen de astmavariabelen voor de audit 2021 
uitwerken 

 Onze oxycodon/ oxycontin gebruikers nagaan 
 En zal overmatig oxycodon/contin gebruik 

aanbieden aan Marjan als onderwerp voor FTO, 
anesthesisten van de  pijnpoli/ nhg standaard. 

VIM en klachten 

VIM praktijk 2019:  43
VIM patiënt 2019:  28

Medisch handelen:  6x
Organisatie:   42x
Communicatie:  17x
Overig    6x

Aandachtspunten
• Meest voorkomend: organisatie t.a.v. verwerking 
urines…

o Urines aannemen: plaats direct sticker met 
naam en geboortedatum erop

o De ronde-assistente: checkt wat er gebeuren 
moet met de urines in de koelkast. 

o Altijd urines bewaren in koelkast tot en met het 
overleg met de huisarts.

o Dipslides: goed noteren in de assistente-agenda 
voor de volgende dag

o Man met vermoedelijk UWI: daarover diezelfde 
dag overleg met huisarts!

o NB Dipslides declareren
 Stroomlijnen urines afhandelen (nascholing 
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in 2020)

• Organisatie van opsturen feces-monsters: 
o verkeerde potjes-envelop meegegeven
o potjes zonder naam bij streek-laboratorium
o potjes zonder naam, zonder briefje bij streeklab
o postjes met naam zonder briefje bij streeklab
o envelop met een reeds gebruikt monster mee-

gegeven (sic!)
o verkeerde kant adreskaartje (van het streeklab)
 uitleggen bij afgifte van de envelop aan de 

patiënt:  altijd nog naam op potje zetten (evt. 
sticker mee), altijd formulier mee, altijd datum 
noteren, check altijd goede kant adreskaartje

• Checken steriele zakken in de lades va de huisart-
sen (pincetten etc.): klopt de datum nog?

• Zorgdomein: brieven niet volledig afgemaakt-> 
regelmatig REGIE ZD openen en checken. 

• Nieuwe patiënten checken bij kennismaking of 
bij het aankomen van het dossier op chronische 
aandoeningen. Vervolgens het betreffende label 
aanmaken en een taak zenden aan verantwoordelij-
ke voor de ketenzorg KCOETZ of andere chronische 
aandoening. 

• Bij inlezen laboratoriumuitslagen: invoeren beleid 
op P regel en bij bespreken altijd checken wat arts 
heeft geschreven

• De ketel met N2 op goede plek neerzetten, zodat 
niemand erover kan struikelen. 

• T.a.v. zwangerschap: goed noteren en de contra-
-indicatie “zwangerschap” aanmaken; in de zwan-
gerschap dient het kinkhoestvaccin op tijd gegeven 
te worden.

Klachten
Ook in 2019 zijn er geen klachten ingediend bij het 
Medisch Tuchtcollege. 
Wel is er een klacht doorgekomen bij DOKH (door-
lopende klacht van 6 nov 2018) over een gebrek 
aan vertrouwensband met eigen huisarts; patiënt 
verhuisde naar andere stad en er is nooit meer iets 
van vernomen.

Verder:
• 1x betrekking op bejegening door een inval-assis-

tente
• 2x telefonische bereikbaarheid
• 1x probleem met aanmelding patiënten portaal 

en daardoor geen recept kunnen aanmaken
• 1x patiënt niet in bestand van een ander zieken-

huis
• 1x onduidelijk gecommuniceerd over een urine-

onderzoek op praktijk en lab
• 1x onduidelijkheid t.a.v. maandelijks declareren bij 

zorgverzekeraar
• 1x klacht t.a.v. communicatie met een assistente 

Vooruitblik
• Alle medewerkers zullen we uitnodigen voor 

doorwerken van de Risico Analyse
• NHG DOC Masterclass voor huisartsen januari 

2020
• Patiënten met auto-immuunziektes/COPD scree-

nen: is er al primaire preventie CVRM verricht? Zo 
niet: oproepen.  

• Poging afbouw antidepressiva, waarbij de POH-
-GGZ en de huisarts om en om controles kunnen 
doen. Functie van de POH-GGZ is vooral signale-
ren van een terugval. Als het om een angststoor-
nis gaat is volgens POH-GGZ enige terughou-
dendheid wat betreft afbouw op zijn plaats.

• Chronisch anti-psychotica gebruikers uitnodigen 
voor een jaarcontrole bij de HA. De taak van de 
huisarts is naast signaleren hoe het gaat, ook de 
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fysieke controles en evt. controles in lab/medica-
tie-voorschriften. Desgewenst kunnen patiënten 
tussendoor bij de POH-GGZ gezien worden.

• Besloten wordt om patiënten met de combina-
tie thiazide-diureticum en B-blokker wel vast te 
stellen en deze combinatie zo nodig aan te pak-
ken door de praktijkhouder zelf: elk jaar check of 
aantal gebruikers daalt.

• Meer wijkgericht samenwerken: idee wijksafari, 
wijkcafé waarbij we organisaties in de wijk uitno-
digen (bv VO, buutregisseurs, DOCK)

• “OPEN”-project: zichtbaar dossier E en P regels 
voor patiënten.

Tot slot
Zo bezien wordt er door de praktijk een enorme in-
spanning geleverd, week in week uit, waarvoor we 
alle medewerkers willen bedanken die zich hiermee 
inzetten voor een hoge kwaliteit van zorg voor al 
onze patienten. We hopen enorm dat de bezetting 
van met name ook de assistentes (tegenwoordig 
helaas wat dunner bezaaid) ook gewaarborgd blijft 
opdat we dit hoge niveau kunnen voortzetten. 
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Peter de Groof Kees Limmen Kees Sikkel

Marina Duijn

Lizette Harren-
Moolenaar

Bernadette 
Bohnenn

Anne AckerstaffNatasja Moes

Carolien Stammis

Margot Louwet

Ingrid Molenaar

Joyce Christiani
(tevens SOH i.o.)

Marjoleine Van 
der Niet-Honders

Britta Forma

José Kruijer

Willemijn 
Steketee-Kluppel

Sylvia Reijnders- 
Blom

Medewerkers per 31 december 2019
Huisartsen / praktijkhouders Praktijkverpleegkundigen somatiek

Praktijkondersteuners GGZ

Praktijkassistenten

Huisartsen in dienst

Wendy Walker- 
Baal

Shanice 
Koopmans

Natasja Post

Paulien de 
Bruine-Tigchelaar 
(leidinggevende)

drs E. van Egdom

Managementteam ondersteuners

Jasmijn de Boer
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