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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.S. (Willemijn) Steke-
tee vormen de Maatschap Huisartsenpraktijk Scho-
terpoort. Verder werken in 2020 nog 5 huisartsen 
in de praktijk: Marina Duijn, Natasja Moes, Willemijn 
Schaap, huisartsen in dienst en 2 waarnemend huis-
artsen.  Er werken bij ons 10 assistentes, 1 praktijk-
manager en 4 praktijkondersteuners. 

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 2020 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.

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

Corona pandemie
Begin 2020 ontstond geleidelijk grote onrust over 
een nieuw type SARS-virus dat uiteindelijk ook 
Nederland via Italië bereikte vanuit Wuhan, China. 
In maart was het zover: de Nederlandse huisartsen-
praktijken kregen met de pandemie te maken. Het 
aantal life-consulten met patiënten decimeerde, pati-
enten waren angstig en hielden zich (soms te) goed 
aan de adviezen van de overheid. Ook de mede-
werkers op de huisartsenpraktijk werden onrustig: 
hoe beschermden we onszelf en de patiënten tegen 
besmetting met dit onbekende virus en konden we 
toch betrouwbare zorg leveren? 
We schakelden over naar zoveel mogelijk telefoni-
sche consulten, er werden in korte tijd  beeldbel-
modules geïnstalleerd. Om toch de snotterende en 
hoestende mensen van dienst te kunnen zijn, werd 
in het weekend van 15 maart onze persoonlijke co-
rona-unit gecreëerd in de praktijkgarage.  Zodat de 
huisartsen direct in die eerste corona-week om beur-
ten in spoedspreekuren onze hoesters en proesters 
konden zien, geïsoleerd van de “gewone” patiënten. 
Uit allerlei hoeken en gaten werden FFP1-2 maskers 
opgeduikeld, dagenlang werden bouwmarkten 
afgestroopt, maar ook veel maskers werden door 
betrokken patiënten en kennissen van personeel 
aangereikt. Na de eerste weken werd uiteindelijk 

via de huisartsen coöperatie het nodige materiaal 
verzameld en gedistribueerd. 

Vanaf 23 april werd de huisartsen-"corona-poli" 
in gebruik genomen, gerund door voornamelijk 
waarnemende huisartsen. Dagelijks, later ook in 
de avonduren, konden we er onze patiënten met 
ernstige luchtwegklachten laten zien, maar ook 
patiënten met andere aandoeningen (bijvoorbeeld 
een vermoeden op blinde darmontsteking, of een 
verstuiking) die toevallig ook verkouden waren.

De ernstig zieken met luchtwegklachten werden 
door de eigen huisarts, volledig beschermd, thuis 
bezocht. In de loop van de maanden schafte de 
praktijk 3 extra zuurstofsaturatiemeters voor thuis-
monitoring aan: mocht de patiënt bij de dagelijkse 
controles een te laag zuurstofgehalte bemerken, 
dan kon hij/zij direct worden doorgestuurd naar 
het ziekenhuis. De thuiszorgorganisatie Zorgbalans 
vormde een corona-team waar we kwetsbare men-
sen of alleenstaanden door konden laten bezoeken. 

Het gewone huisartsenwerk nam beetje bij beet-
je weer zijn loop in de praktijk, veelal telefonisch, 
huidafwijkingen vaak via foto’s en als er toch een 
consultatie op de praktijk nodig was, werden de pa-
tiënten op ruim 1.5 meter gezien en waar nodig ui-
teraard dichterbij door een medewerker in witte jas, 
met mondneusmasker, soms spatbril en handschoe-
nen in een helaas koele ruimte, de ramen stonden 
de hele dag open t.b.v. goede ventilatie.  De POH-
GGZ gingen vrijwel geheel over op beeld-bellen. Via 
de website werden patiënten actief opgeroepen om 
toch zeker met klachten die niet konden wachten te 
komen, om patient-delay in een onverhoopt ziekte-
proces te voorkomen. 

De huisartsenspreekuren werden gestroomlijnd: 4 
patiënten live consulten per uur, i.p.v. pre-corona 5, 
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en een spoedtelefoonspreekuur om 9 uur, mede om 
per dag vlot te beoordelen of er patiënten ingeroos-
terd dienden te worden op het corona-spreekuur 
van de huisartsenpost. De POH somatiek startten 
rustig aan de controles weer op vanaf augustus; 
spirometrie werd echter voorlopig opgeschort. 

De doorloop in de praktijkruimtes werd t.b.v. ver-
mindering van risico’s op besmetting gestroomlijnd: 
ook ons koffiekeukentje werd hiertoe verplaatst. De 
populaire gezamenlijke maaltijden in de eetkamer 
stopten tijdelijk,  de assistentes gingen in plaats daar-
van vaker een ommetje maken tijdens hun lunch-
pauze. We moesten het in de loop van 2020 stellen 
zonder HOED uitje en kerstborrel, in plaats daarvan 
kreeg het personeel een bon van “Thuisbezorgd.nl”.

De assistentes hebben bij tijd en wijlen een flinke 
dosis stress ervaren door de corona-pandemie. Het 
steeds wisselende beleid, de onzekerheid, de vele 
vragen van patiënten en krapte onder het personeel 
hebben veel van iedereen gevraagd. Door middel 
van frequente briefings in de vroege ochtend werd 
geprobeerd zo veel mogelijk duidelijkheid te schep-
pen en de rust te bewaren. Dankzij collegialiteit en 
flexibiliteit heeft iedereen zich kranig geweerd en 
hebben we het jaar goed weten te volbrengen. 
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Hoewel er 3 medewerkers licht covid hebben gehad 
(alle 3 via andere netwerken dan de praktijk opgelo-
pen), is dit gelukkig niet doorgegeven aan patiënten 
of collega’s. 

In 2020 zijn 2 patiënten overleden aan covid.

Personeel en organisatie
De eerste en -wat we toen nog niet konden vermoe-
den- voorlopig laatste gezamenlijke activiteit was de 
Nieuwjaarsreceptie van de hele Schoterpoort, d.w.z. 
zoals altijd inclusief de tandartsenpraktijk Wim de 
Groof en psychologe Pauline van Daal op maandag 
13 januari 2020 in ’s Wapen van Kennemerland te 
Haarlem.

Willemijn Schaap is in vaste dienst getreden als 
hidha.

Huisarts (eerste jaars AIOS) in opleiding Marthe 
Mansour en Emma van Bussel (derde jaars AIOS) 
hebben hun opleidingsjaar afgerond in februari 
2020 respectievelijk november 2020.

Emma is na een uitstel door coronamaatregelen, 
uiteindelijk glansrijk online gepromoveerd met als ti-
tel: “A cardiovascular risk prediction model for older 
people: Development and validation in a primary 
care population”. Belangrijke conclusie: het verband 
tussen traditionele risicofactoren en hart- en vaat-
ziekten neemt af op hogere leeftijd. Bij ouderen tus-
sen de 70 en 78 jaar wordt de kans op een hart- en 
vaatziekte voorspeld door leeftijd, geslacht, roken, 
diabetes en, als nieuwe risicofactoren, polyfarma-
cie en apathie. De resultaten van de onderzochte 
predictiemodellen voor ouderen zijn bescheiden; ze 
moeten terdege onderzocht en gevalideerd worden 
voordat ze in de dagelijkse praktijk bruikbaar zijn.
Sandra Fokkert (eerstejaars AIOS bij Peter en Mar-
got) begon haar opleiding in een wonderlijke perio-

de: februari/maart 2020. Ze heeft zich goed staande 
gehouden en is met haar geduld en kennis t.a.v. 
hygiënisch kleden van grote waarde geweest toen 
we ons de eerste dagen al worstelend in corona-be-
schermpakken moesten hullen.

In mei namen we afscheid van J.H. als waarnemer in 
de praktijk van K. Sikkel. In haar plaats kwam vanaf 
september J.S. op de woensdagen in de praktijk 
Sikkel. 

Assistente Jasmijn die een toekomst als verpleegkun-
dige voor ogen heeft, heeft met leuke cadeautjes 
ons gedag gezegd in december. 
Inval assistenten: Anneke van Goor, student genees-
kunde Chong, Lucas
Assistente in opleiding Avin komt in haar 2e leerjaar 
van de opleiding zit 2-3 dagen per week van 9 sep-
tember 2020 tot 25 juni 2021.

Door de pandemie hebben vanaf maart geen co-as-
sistenten meegelopen: de opleiding stopte de stages 
per direct midden maart. 

NIEUW: Pneumokokken-vaccinaties!
Nieuw dit jaar waren de vaccinaties tegen pneumo-
kokken, dit zijn mogelijke veroorzakers van ernstige 
luchtweginfecties, bloedvergiftiging en hersenvlies-
ontsteking. De Gezondheidsraad heeft in 2018 het 
advies uitgebracht om vanaf 2020 alle volwassenen 
van 60-65-70 en 75 jaar eens in de 5 jaar (tot en met 
de leeftijd van 75 jaar) in cohorten te gaan vaccine-
ren tegen 23 types pneumokokken. I.v.m. de 
covid-19 pandemie werd het allereerste cohort uit-
gebreid naar de leeftijdsgroep van 73-79 jaar (gebo-
ren 1/1/1941 tot en met 31/12/1947). Op zaterdag 
26 september konden de betreffende patiënten 
Corona-proof in de grote ruimte van de Schakel hun 
prik halen. 
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Hetzelfde gold voor de griepvaccinaties op 4 en 10 
november.

Kengetallen Huisartsen-
praktijk Schoterpoort

Patiëntenbestand

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
Totaal aantal patiënten per 1 januari 2021: 11.311

Leeftijdsopbouw patiëntenpopulatie 

Praktijkgrootte

Praktijk 31 dec 
2018

31 dec 
2019

31 dec 
2020

De Groof 2.821 2.859 2.831
Limmen 2.848 2.849 2.822
Steketee 2.800 2.847 2.826
Sikkel 2.823 2.829 2.832

 

Aantal geboortes per praktijk 

Praktijk Geboortes 2020
De Groof 29
Limmen 32
Steketee 35
Sikkel 39

Aantal patiëntcontacten

(telefonische) consulten 2020 uitgesplitst naar 
duur
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Visites
  

E-consulten

2017 2018 2019 2020
Schoterpoort 47 67 85 155

POH GGZ

2018 2019 2020
Consulten 1.752 1.815 1.816
Visites 9 18 0

Hulpvragen Spoedpost 2018-2020 
 
Praktijk 2018 2019 2020
De Groof 625 667 544
Limmen 584 542 529
Steketee 622 654 574
Sikkel 576 625 596

Belangrijke M&I verrichtingen 
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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: 
1792 personen gevaccineerd 

Pneumokokkenvaccinaties  

Jaarlijkse pneumokokkenvaccincatie: 
404 personen gevaccineerd, alle patiënten tus-
sen 1948 en 1952 zijn opgeroepen.
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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 2020 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.

Praktijkuitrusting 

De volgende zaken werden, mede i.v.m. de CORO-

NA pandemie vernieuwd of aangeschaft: 

Nieuwe medische apparaten
• 24 uurs bloeddrukmeter
• Elektrische bloeddrukmeters 
• Zuurstofsaturatiemeter: 3x
• Zuurstofsaturatie inclusief polsmeter : 1x
• Koelkast: 1x
• Alcoholdispensers: 5x
• Gootsteenkraantjes sensor WC’s: 2x
• Mondkapjes/ alcohol/ spatbrillen/ schorten: veel
• Perspex-schermen back office/  desk,  tape

Automatisering
• beeldbelmateriaal
• webcams

Farmacotherapieoverleg en 
onderlinge toetsing onderwerpen 

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



14

Besproken onderwerpen 2020: 

Oktober:  “De post-corona-poli” met B. Sondermeijer, 
longarts Spaarne Gasthuis

Interne nascholing aan de assistentes in 2019
25 februari 2020   computervaardigheden
29 juni 2020    UWI 

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 normaal iedere 2-3 maanden plaats. In 
het corona-jaar 2020 zijn er minder gehouden. 
Hier volgt de verslaglegging van de twee ZOOM 
toets-bijeenkomsten binnen de praktijk in 2020: 

Verslag online-bijeenkomst september
1.  Alle assistentes en huisartsen zijn op de hoogte 
van de nieuwste richtlijn CVRM en we passen dit 
ook toe in de praktijk. 
2. We bereiden ons voor op een mogelijke 2e golf 
COVID-19 patiënten en in ieder geval de normale 
golf patiënten met bovenste luchtweginfecties in de 
herfst/winter.
3. Natasja presenteert een overzicht van de uitkom-
sten van de patiënten-enquêtes, afgenomen begin 
2020. De globale tevredenheid van de patiënten is 
goed en conform het landelijk gemiddelde. We pik-
ken er enkele dingen uit, waar we wat aan kunnen 
en willen doen. De communicatie met patiënten kan 
beter. We zouden meer informatie kunnen geven 
over preventie. We kunnen de informatie op het 
wachtkamerscherm vaker aanpassen en daar ook 
seizoensinformatie en preventie-adviezen op laten 
verschijnen. Naast de website en praktijkfolder is 
het idee om een (digitale) nieuwsbrief 2x per jaar 

uit te brengen. Hier kan informatie over de praktijk 
(nieuws, werkwijze, vakanties), een medisch in-
houdelijk onderwerp gerelateerd aan het seizoen 
en preventie-advies in staan. Ook verwijzing naar 
belangrijke websites.

Verslag online-bijeenkomst oktober
Onderwerp: 
Nieuwe antidiabetica Diabetes Mellitus type 2, ac-

tuele inzichten, casuÏstiek en cijfers uit de praktijk. 
Met gast dr William van Houtum, internist Spaar-
ne Gasthuis.

Doelstellingen: 
- Kennis van medicatie voor Diabetes Mellitus type 2 

vergroten.
- Handelen volgens de meest actuele kennis en 

inzichten, waarbij de NHG-standaard als leidraad 
wordt genomen en daar in individuele gevallen 
geargumenteerd van kan worden afgeweken.

Conclusie:
We houden ons grotendeels aan het stappenplan 

in de NHG-standaard. Het is belangrijk om het 
behandeldoel voor ogen te hebben bij iedere 
patiënt. Individueel kan er op basis van dat doel 
en oa co-morbiditeit en bijv. gebruiksgemak of 
wens om hypo’s te voorkomen voor de nieuwere 
middelen gekozen kunnen worden. Vooral de 
SGLT2-remmers zullen in de komende standaard 
een prominentere plek in gaan nemen in de be-
handeling van DM type 2.

Samenvatting: acties en besluiten uit DTO/ groot 
overleg 2020:
Lijst met jonge DM-type 2 patiënten maken en kijken 
of zij eerder in aanmerking komen voor de nieuwe-
re middelen ook om CV events te voorkomen in de 
toekomst; Eind 2020-begin 2021.
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gedaan. 
 Bij voorschriften of patiëntinformatie gebruik 
maken van EVS, evaluatie in 2021
 Labguard en bijwerkingenzoeker gebruiken in 
de dagelijkse praktijk.
Bij gele knop, NHG-doc openen. 
 COPD ketenzorg zinniger gebruiken en evalue-
ren. 
Bij iedere jaarcontrole bespreking met POH-S ook 
een COPD patiënt bespreken. Dit gebeurt nog niet, 
mede ivm COVID
 CVRV(IP): Jaarlijks (minder uitgebreid) lab in de 
geboortemaand en aansluitend een jaargesprek 
door HA ipv POH met individueel plan, afgestemd 
op co-morbiditeit en vitaliteit. Via case-finding en 
door uitdraai lijsten 87+ en actief selectie daaruit te 
maken. 
 Project opzetten voor interne audits, pilot loopt: 
- Elke huisarts krijgt 3 assistentes onder zijn/haar 
hoede. Bij die assistentes supervisie en aftekenen 
van 12 voorbehouden handelingen elke 3 jaar, 
waarvoor tijd in spreekuur gemaakt.
- Nieuwe coördinator arts/ass moet worden aange-
steld
 Alle medewerkers zijn uitgenodigd voor door-
werken van de Risico Analyse 
 NHG DOC Masterclass  voor huisartsen januari 
2020 is geweest 
 Patiënten met auto-immuunziektes/COPD 
screenen: is er al primaire preventie CVRM verricht? 
Zo niet: oproepen-> dit project loopt voor auto-im-
muunziektes 
 Poging afbouw antidepressiva, waarbij de POH-
GGZ en de huisarts om en om controles kunnen 
doen. Functie van de  POH-GGZ is vooral signaleren 
van een terugval. Als het om een angststoornis gaat 
is volgens POH-GGZ enige terughoudendheid wat 
betreft afbouw op zijn plaats. Dit blijkt een te groot 
project, niet uitgevoerd. 
 Chronisch anti-psychotica gebruikers uitnodi-

Toetsing of evaluatie van eerder gemaakte afspra-
ken of resultaatdoelstellingen:

Kwaliteitsprojecten

Toetsing of evaluatie van eerder gemaakte afspra-
ken of resultaatdoelstellingen:

 Assistentes werken via nieuwe richtlijn CVRM cf 
de NHG-standaard, met hulp van nieuwe protocol.
 Er is een actieplan Corona-fase 2 gemaakt en 
verspreid onder personeel. 
 Nav patiënten-enquetes. Betere communicatie 
naar patiënten.  Nog verder uitwerken:
- Plan nieuwsbrief 2x/jaar uitbrengen digitaal uit-
werken
- Informatie op WK-scherm regelmatig verversen
- Ook aandacht voor preventie-adviezen
 Nierfunctie controleren bij patiënten die PrEP 
gebruiken, vlgs protocol. 
 Risico-patiënten in principe bij aanvang PrEP 
verwijzen naar GGD. 
 Protocol  KCOETZ CVRM vlgs nieuwe NHG-stan-
daard is aangepast: 
- bij jaarcontrole lab Na erbij
- LDL/chol hoeft niet nuchter
- voor start behandelen RR: 24-uurs RR, geprotocol-
leerde thuismeting of 30-min meting
 Rookgedrag bij CVRM-patiënten wordt geregis-
treerd door assistentes. 
 MDO organiseren alle ouderen in wijkgerichte 
zorg. Met zorgbalans loopt dit goed, andere VO’s 
minder. Actief contact opnemen door POH’s, loopt 
nog niet optimaal
 Nieuwe selectie KORO (kwetsbare ouderen 
rood) per praktijk door HA, POH’s benadert zn pati-
enten: loopt goed. 
 Gastric bypass op eenduidige manier in HIS 
noteren: ICPC-code T82 ‘Adipositas’ met prioritering, 
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gen voor een jaarcontrole bij de HA. De taak van 
de huisarts is naast signaleren hoe het gaat, ook 
de fysieke controles en evt. controles in lab/medi-
catie-voorschriften. Desgewenst kunnen patiënten 
tussendoor bij de POH-GGZ gezien worden. Project 
niet uitgevoerd ivm corona. 
 Besloten wordt om patiënten met de combi-
natie thiazide-diureticum en B-blokker wel vast te 
stellen en deze combinatie zo nodig aan te pakken 
door de praktijkhouder zelf: elk jaar check of aantal 
gebruikers daalt. 
 Meer wijkgericht  samenwerken: idee wijksafari, 
wijkcafé waarbij we organisaties in de wijk uitnodi-
gen (bv VO, buutregisseurs, DOCK). Dit loopt. 
 “OPEN”-project: zichtbaar dossier E en P regels 
voor patiënten, ingevoerd. 

VIM en klachten 

VIM praktijk 2020:  17 (43 in 2019)
VIM patiënt 2020:  10 (28 in 2019)

Klachten
In 2020 zijn er geen klachten ingediend bij het Me-
disch Tuchtcollege en DOKH. 

Verder:
• antwoordapparaat op 2e Paasdag werkte niet
•  simpel recept was niet aan te maken was via pat.

portaal (bleek niet op chronisch te staan).
• slechte telefonische bereikbaarheid.
• e-mail adres dat niet vindbaar leek op de website 

Schoterpoort.
• bejegening door assistente.
• rekening voor uitstrijkje medische indicatie.

Vooruitblik

• Poging afbouw antidepressiva?

• Chronisch anti-psychotica gebruikers uitnodigen 
voor een jaarcontrole bij de HA? 
• Patiënten met de combinatie thiazide-diureticum 
en B-blokker: elk jaar check of aantal gebruikers 
daalt.
• In 2021 in gebruik neming nieuw ICT-systeem 
MEOS.
• Corona vaccinaties, uit corona crisis geraken.
• Duurzaamheid van de praktijk tegen het licht 
houden. 
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Tot slot
Het is een hectisch jaar geweest, waarbij veel flexi-
biliteit werd gevraagd van iedereen. Complimenten 
aan al onze patiënten en medewerkers die zoveel 
uithoudingsvermogen en geduld hebben getoond 
het afgelopen jaar!

Medewerkers in dienst 31 
december 2020
Huisartsen / praktijkhouders 
Peter de Groof, Kees Limmen, Kees Sikkel, Willemijn 
Steketee

Huisartsen in dienst
Marina Duijn, Willemijn Schaap, Natasja Moes, en 2 
huisartswaarnemers in praktijk Sikkel en De Groof

Praktijkverpleegkundigen Somatiek
Bernadette Bohnenn, Britta Forma

Praktijkondersteuners GGZ
Anne Ackerstaff, José Kruijer

Praktijkassistenten
Paulien de Bruine-Tigchelaar (leidinggevende), 
Joyce Christiani (tevens SOH),  Marjoleine van der 
Niet -Honders (tevens SOH), Ingrid Molenaar, Lizette 
Harren-Moolenaar, Shanice Luhukay - Koopmans, 
Natasja Post, Sylvia Reijnders-Blom, Carolien Stam-
mis, Wendy Walker-Baal 
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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

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

Willemijn Schaap
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