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Inleiding 

 

Huisartsenpraktijk Parklaan wordt gevoerd door de huisartsenmaatschap Praktijk Parklaan, waarvan de 
M.A. Overvest en M.P.J. Beeres de maten zijn.  
 
De praktijk is gelegen in een verzorgingsgebied wat het beste te omschrijven is als verstedelijkt platteland. 
De praktijk populatie is voornamelijk autochtone bevolking met een bovengemiddelde opleiding. Het dorp 
Hoevelaken, gemeente Nijkerk, bevat grofweg zo’n 9300 inwoners en er zijn 4 zelfstandige 
huisartsenpraktijk actief. 
 
 
Missie 

Omdat ‘missie’ en ‘visie’ begrippen zijn die veel gebruikt worden in de bedrijfsleven roept het initieel 

weerstand op om deze voor een huisartsenpraktijk als de onze te formuleren. Toch kan het heel behulpzaam 

zijn bij het scherp houden waar je voor wilt staan, waar je aanspreekbaar op wilt zijn en wat onze 

gezamenlijke doelstellingen zijn. In de afgelopen 22 jaar na vestiging is er ontzettend veel veranderd in de 

huisartsen geneeskunde. In de loop van de jaren hebben we afscheid genomen van eerst het 

consultatiebureau (1996) en later de verloskunde (2001). 

In het document toekomstvisie 2022 staat het een missiestatement waar we ons goed kunnen vinden: 

“Huisartsenzorg is generalistische medische zorg, laagdrempelig toegankelijk voor alle mensen dichtbij 

huis. Huisartsenzorg is de sleutel tot een duurzame, doelmatige gezondheidszorg van hoge kwaliteit”  

 

Visie 

Visie is moeilijk in een paar woorden, we hebben hier verschillend malen tijdens praktijkvergaderingen en 

onder de koffie over gefilosofeerd en komen steeds terug op een paar kernwoorden en begrippen die  

terugkomen. Ze zijn niet opzichzelf staand maar vormen samen een beschrijving van de werkomgeving 

waarin we werkzaam willen zijn. 

 

 
 

Het afgelopen jaar: 

Het jaar 2019 was een vruchtbaar jaar, zowel onze assistente Kimberly als onze POH GGZ Marjan zijn 

bevallen.  

In mei is onze vaste waarnemer vervangen door een potentiele toekomstige maat M. Munters, zij zal ook in 

de vakanties zoveel mogelijk M.A Overvest en M . Beeres vervangen om de continuïteit voor de patiënten te 

waarborgen.  

We hebben een praktijkfiets aangeschaft zodat we voor de visites de auto kunnen laten staan en we snel ter 

plaatste zijn. De fiets is uitgerust met het logo van de praktijk en goed herkenbaar,  
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Totstandkoming van het jaarverslag 

Dit is de vierde jaargang van het jaarverslag van onze praktijk.  
Verschillende medewerkers hebben aan het tot stand komen ervan meegewerkt.  
 

Tekst jaarverslag M.P.J Beeres/M. Munters/ G. van Meerveld  
Dataverzameling Gerda van Meerveld, Astrid van Kaam  
Procesbegeleiding van jaarverslag naar jaarplan M.P.J. Beeres/M.A. Overvest  
Redactie/uitvoering Gerda Zwaan  
   

Doelstellingen van dit jaarverslag/jaarplan 

Het jaarverslag is primair bedoeld voor intern gebruik en is een aanvulling op het financiële jaarverslag van 
de accountant R.H.G. Kok van ‘van Helder Belastingadvies en consultancy’.  
 
Geïnteresseerden kunnen dit verslag bestellen via de praktijkassistente, tel 033-2534307 of via de mail 
info@praktijkparklaan.nl.  
 

 
  

mailto:info@praktijkparklaan.nl
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Infrastructuur en organisatie 

 

Locatie van de praktijk 

De praktijk bevindt zich in het centrum van Hoevelaken. Hoevelaken is sinds 2010 een deelgebied van de 
gemeente Nijkerk geworden, met een eigen dorpskern. 
 

Gebouw  

Het gebouw is in eigendom van M.P.J Beeres èn erven C.L. Beeres-Olijslager. 
Het praktijkgebouw ligt op een grondstuk met een oppervlakte van 983 m2, en beschikt over 7 eigen 
parkeerplaatsen.  
De toegankelijkheid van het gebouw en de daarin gelegen werkruimtes voor mindervaliden is 
gegarandeerd door een elektrische schuifdeur en toiletaanpassingen. 
De oppervlakte van het perceel is 330m2. 
Vanaf 2019 huurt de maatschap ook het oude politiebureau aan het van Aalstplein 1. 

Dit pand wordt tijdelijk onderverhuurd aan o.a.  Buurtzorg & Diëtiste. 

Tabel: Indeling praktijkgebouw: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ruimte m2 

Receptie / administratie  17 

Wachtruimte 33 

Spreekkamer 1 20 

Spreekkamer 2 20 

Spreekkamer 3 20 

Behandelkamer  9 

Laboratoriumruimte  6 

Toilet voor patiënten 2 

Backoffice en vergaderruimte 33 

Pantry boven 5 

Beveiligde ruimte boven 3 

Berging en verwarming boven 3 

Verhuurde ruimte Buurtzorg 13 

Toilet + douche 3 

Garage 20 

Overige oppervlakte waaronder tuin 120 
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Praktijkuitrusting 

Een volledige inventarislijst met typering en onderhoudsgegevens is te vinden in het lijst gebruiksmiddelen 
van de praktijk. Op te vragen op de praktijk en in te zien op NPAweb.  
 
Samenwerkingsvorm huisartsen 

Het gebouw biedt onderdak aan de maatschap van dhr. M.P.J. Beeres en mw. M.A. Overvest. Patienten zijn 
ingeschreven bij de maatschap en niet op naam van een individuele arts. De maatschapsverdeling tussen 
M.A. Overvest en M.P.J. Beeres is naar rato van dagen aanwezig in de praktijk zijnde resp. 7/13 en 6/13. 
De huisartsen maken deel uit van de HAGRO Hoevelaken die nauw met elkaar samenwerken.  
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Praktijkorganisatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid  

De spreekuurorganisatie van de verschillende praktijken is in de onderstaande tabellen weergegeven. 
 

Spreekuren huisartsen 

Praktijk Parklaan spreekuur drs. M.P.J. Beeres 
 

Type spreekuur Dagdeel Uren 
Werkdag 

Ma Di Wo Do Vrij 

Afspraakspreekuur ‘s morgens 8.10u. tot 11.00 u. x     

 ‘s middags 11.30u. tot 13.00u x   x  

Terugbelspreekuur ‘s middags 14.00u. tot 15.00 u. x   X  

visite ‘s middags 15.00u. tot 16.00 u. x   X  

 ‘s middags 16.00u. tot 16.30 u. x   X  

 
Praktijk Parklaan spreekuur drs. M.A. Overvest 
 

Type spreekuur Dagdeel Uren 
Werkdag 

Ma Di Wo Do Vrij 

Afspraakspreekuur ‘s morgens 8.00u.tot10.30 u. 11.30u 
tot 12.30u 

 X x x x 

 ‘s middags 15.30u. tot 16.30. u.  X X  x 

Terugbelspreekuur ‘s morgens 10.30u.tot 11.00 u.  X X x x 

 ‘s middags 14.00u. tot 14.30 u.  X X x x 

visite ‘s middags 14.30u. tot 15.30u.  x X x x 

        

 
 

 
 

 
 
Praktijk Parklaan spreekuur drs. M. Munters 
 

Type spreekuur Dagdeel Uren 
Werkdag 

Ma Di Wo Do Vrij 

Afspraakspreekuur ‘s morgens 8.00u.tot10.30 u. 11.30u 
tot 12.30u 

x    x 

 ‘s middags 15.30u. tot 16.30. u. x    x 

Terugbelspreekuur ‘s morgens 10.30u.tot 11.00 u. x    x 

 ‘s middags 14.00u. tot 14.30 u. x    x 

visite ‘s middags 14.30u. tot 15.30u. x    x 

  

Avondspreekuur (wisselend door artsen ingevuld) Op donderdag  17:30u. tot 19:30u. 
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Spreekuren praktijkondersteuners en assistentes:  

 
Praktijk Parklaan spreekuur mw A. van Kaam, praktijkverpleegkundige/POH-S 

Type spreekuur Dagdeel Uren 
Werkdag 

Ma Di Wo Do Vrij 

Afspraakspreekuur ‘s morgens 8.15u. tot 10.30 u. 
11.30u tot 13.00u 

x x  x x 

 ‘s morgens 10.30u.tot 11.00u. x x  x x 

Terugbelspreekuur ‘s middags 14.00u. tot 14.30 u. x x  x  

Visites ‘s middags 14.00u. tot 16.30u. x x  x  

Avondspreekuur 2x / maand 17:30u tot 19:30u.    x  

 
Praktijk Parklaan spreekuur mw  M. Boonman, psycholoog, POH-GGZ 

Type spreekuur Dagdeel Uren 
Werkdag 

Ma Di Wo Do Vrij 

Afspraakspreekuur ‘s morgens 8.15u. tot 10.30 u.  x x   

  11.30u tot 13.00u    x  

 ‘s middags 14.00 tot 15.00u.   x x x  

Terugbelspreekuur ‘s morgens 10.30u.tot 11.00u.  x x x  

 ‘s middags 15.00u. tot 15.30u.  x x x  

visite ‘s middags 15.30u. tot 16.30u.  x x x  

Avondspreekuur ‘s avonds 17.30u. tot 19.00u.    x  
 
 

Praktijk Parklaan spreekuur assistentes (Alie, Gerda, Heleen en Kimberly) 

Type spreekuur Dagdeel Uren 
Werkdag 

Ma Di Wo Do Vrij 

Assistentenspreekuur ’s morgens 9.00u tot 13.00u x x x x x 

 ‘s middags 14.00u. tot 16.45u. x x x x x 

Telefonisch spreekuur ‘s morgens 8.00u. tot 13.30u. x x x x x 

 ‘s middags 14.00u. tot 17.00u. x x x x x 
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Telefonische bereikbaarheid 

 
In de volgende tabel is de telefonische infrastructuur en bereikbaarheid weergegeven.  
 
Tabel: Telefonische bereikbaarheid 
 

Aansluiting Nummer Openingstijden 

Praktijklijn  033 2534307 08:00 tot 17:00 uur 

Spoedlijn 033 2534307 optie 1 08:00 tot 17:00 uur 

Receptenlijn 033 2534307 optie 2 24 uur alle dagen 

Intercollegiale lijn 033 2538385 Tijdens kantoortijden 

Fax 033 2538364 Altijd  

 
 
We hebben met verschillende lijnen voldoende telefoon capaciteit. Bij spoed kunnen patiënten 1 
intoetsten en krijgen ze direct een ervaren assistente aan de telefoon. Buiten kantooruren worden de 
patiënten via een automatische telefonische boodschap doorverwezen naar de centrale huisartsenpost 
Eemland.  
De praktijk is behoudens nationale feestdagen altijd geopend van maandag t/m vrijdag. Door middel van 
een HAGRO-overeenkomst is de waarneming tijdens ziekte geregeld. 
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Personeel 

In de tabel ‘BIG-geregistreerde medewerkers’ staan alle medewerkers van de praktijk die in het BIG-register 
staan ingeschreven.  
 
Tabel: BIG-geregistreerde medewerkers 
 

Functie Medewerker BIG-registratienummer 

Huisarts 

Drs. M.P.J. Beeres 79019860601 

Drs. M.A. Overvest 39913233401 

Drs. M. Munters 49061361001 

POH-S A.A.G. van Kaam-Boerman 59006124630 

POH-GGZ M. Boonman, Msc. Psycholoog, niet BIG geregistreerd. 

 
  

HVRC/RGS registratie Registratienummer  Datum eerste 
registratie 

Expiratiedatum  

M.P.J. Beeres 1027037 09-04-1992 01-02-2022 

M.A. Overvest 1923009 26-02-2014 26-02-2024 

M. Munters 1909841 17-07-2008 17-07-2023 
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Personeelsbestand 2019 

 
Onderstaand wordt de personeelssituatie van de praktijk weergegeven.  
Mutatiedata in de samenstelling van het personeel zijn aangegeven.  
Huisartsen 

Dhr. M.P.J. Beeres,       0,5 fte 
Mw. W.C.H.E. van Vendel – de Lange (tot 1-6-2019) 1 dag/week, waarnemend voor M.P.J. Beeres  
Mw. M. Overvest       0,7 fte 
Mw. M. Munters      0,2 fte 

Praktijkassistentes 
Mw. G. van Meerveld-Duits,      0,4 fte  
Mw. H.M. den Toom-Roeleveld,     0,4 fte 
Mw. K. Vliek-Doppenberg,      0,4 fte  
Mw. A. van Veluw-Post       0.4 fte 
Mw. A. van den Brink      0 uren contract per 01-06-2019 tot 
en met 01-04-2020 i.v.m. in eerste instantie zwangerschapswaarneming voor  K. Vliek-Doppenberg. 

Praktijkondersteuners 
Mw. A.A.G. van Kaam-Boerman, POH Somatiek,   0,7 fte 
Mw. M. Boonman, POH GGZ,      0.42 fte  
Mw. A. Heuvelink, POH GGZ, zwangerschapswaarneming  0.42 fte 01-10-2019 t/m 29-02-2020 
Mw. G. Zwaan, praktijkmanager (administratieve zaken), zzp/op oproepbasis werkzaam 

Huishoudelijk personeel 
Mw. A. van Kooten-Timmermans     0,1 fte per 04-02-2019 ziek gemeld. 
Mw. J. Kuijt        0.1 fte  
Mw. E. den Dunnen    0.1 fte per 01-04-2019 tot 31-12-

2019 vervanging ivm ziekte mw van Kooten.                                                    
  

 

Praktijkopleiding 

De praktijk fungeert als stage/opleidingspraktijk voor de opleiding van praktijkassistentes. In de tabel 
worden de belangrijkste kenmerken per opleiding aangegeven van dit moment. Begin 2019 hebben we een 
3ejaars stagiaire gehad voor 5 maanden.  
 

Tabel: Opleidingskenmerken 

Opleiding 
Aantal  
stageplaatsen 

Instelling 
Verantwoordelijk 

 Arts 

Praktijkassistente 1 MBO Amersfoort M.P.J. Beeres 

 
De heer Beeres is samen met Gerda van Meerveld, praktijkassistente, verantwoordelijk voor het 
personeelsbeleid en het houden van de jaarlijkse functioneringsgesprekken van de praktijkassistentes en 
praktijkondersteuners. De verslagen en andere contracten worden in de persoonlijke dossiers van de VVAA 
salarisadministratie opgeslagen. 
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Patiëntengegevens (vanuit HIS) 

Aantallen en populatieopbouw 

In de praktijk stonden op de peildatum 31-12-2019 3.213 patiënten ingeschreven. 
De verdelingen naar leeftijd, geslacht en zorgverzekeraar wordt weergegeven in onderstaande grafieken.  
Uit de mobiliteitsgegevens blijkt dat de praktijk het afgelopen jaar is gegroeid van 3.162 tot 3.213 patiënten. In de 
tabel wordt inzicht gegeven hoe die verandering tot stand is gekomen.  
Van het totale aantal patiënten in de praktijk bedraagt het percentage kinderen onder de 5 jaar 6,58% en het 
percentage patiënten ouder dan 70 jaar 13.85%. 
 
 
 

 

    

    

    

    

    

 

Leeftijdsc
luster 

Man 
Vrou

w 
Subtot

aal 

Percent
age 

(man + 
vrouw) 

0-5 114 106 220 6,85% 

6-10 113 103 216 6,72% 

11-15 111 124 235 7,31% 

16-20 103 99 202 6,29% 

21-30 196 162 358 11,14% 

-31-40 186 186 372 11,58% 

41-50 205 219 424 13,20% 

51-60 208 211 419 13,04% 

61-70 166 156 322 10,02% 

71-80 151 171 322 10,02% 

>80 54 69 123 3,83% 

Totaal 1607 1606 3213  
Percenta

ge 
50,0
2% 

49,9
8%      
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Verzekering absoluut percentage 

   
Achmea 23 0,72% 

Amersfoortse 49 1,53% 

AnderZorg 98 3,05% 

Caresco 519 16,15% 

CZ 61 1,90% 

Ditzo 58 1,81% 

DSW 90 2,80% 

FBTO 22 0,68% 

Friesland 73 2,27% 

Interpolis 98 3,05% 

IZA 16 0,50% 

Menzis 234 7,28% 

ONVZ 109 3,39% 

Stad Holland 54 1,68% 

Unive 383 11,92% 

VGZ 350 10,89% 

Zilveren Kruis 935 29,10% 

Zorg en Zekerheid 20 0,62% 

Overig 21 0,65% 
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Werkbelasting 

 
Tijdens het verslagjaar was de contactfrequentie per patiënt 14,71. Hoe deze contactfrequentie is opgebouwd wordt 

in de stapelkolommen getoond. Naast de getoonde soorten van contact zijn er ook nog 0,32 aan overige, oa 

administratieve contacten, geweest.  

 

 

 

  

2,85

1,76

0,29

9,49

Contactfrequentie

Receptaanvragen

Visites

Telefonische consulten

Consulten
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M&I Verrichtingen 

In onderstaande tabel is de aard en het aantal M&I-verrichtingen die zijn uitgevoerd vastgelegd. Ook kan een 
vergelijking met voorgaande jaren gemaakt worden, hier komen geen grote afwijkingen en/of trends naar voren.  
 
 
 

Type verrichting 
Aantal 
2019 

Aantal 
per 

1000 pt 
2018 2017 2016  

Diagnostiek met behulp van Doppler  20 6,2 29 21 24  
Longfunctiemeting (= spirometrie) 63 19,6 77 81 75  
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met 
patiënt) 94 29,3 106 101 95  
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting 26 8,1 15 28 31  
Teledermatologie 9 2,8 9 13 11  
Cognitieve functietest (MMSE) 19 5,9 10 15 15  
Hartritmestoornissen 0 0,0 0    
Chirurgie 164 51,0 165 137 133  
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris 9 2,8 40 20 6  
Therapeutische injectie (Cyriax) 30 9,3 28 52 33  
Oogboring 4 1,2 5 3 1  
Urinekatheterisatie 4 1,2 0 15 10  
MRSA-screening 0 0,0 5 1   
Intensieve zorg, visite, dag 12 3,7 9 38 37  
Intensieve zorg, ANW visite 70 21,8 2 16 16  
Euthanasie 0 0,0 0 1   
IUD inbrengen/ Implanteren c.q. verwijderen implanonstaafje 37 11,5 42 36 34  

Totaal 561  542 578 521  
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Medisch handelen   

Inleiding 

Naast het medische handelen wordt erg veel gedaan door assistentes en praktijkondersteuners. De verschillende 
disciplines en projecten komen hier aan het bod. 
In de rapportage dienen de epidemiologische gegevens zoals wij die van diverse bronnen (Promedico, Zorggroep 
HCEemland, NIVEL, IPCI verzameld worden).  
In de grafieken zijn de absolute aantallen en de prevalentie per 1000 patiënten weergegeven. In de tabellen zijn de 
gegevens opgenomen van een aantal procesindicatoren, alsmede verwijzingen en voorschrijfgegevens.  
Over de preventie griep en cervixscreening wordt gedetailleerd gerapporteerd in grafieken. 

 

Medisch Handelen Praktijkbreed 

  2019 2018 2017   

Aantal patiënten  3213 3162 3054   

              

  Absoluut per 1000 Pt Absoluut per 1000 Pt Absoluut 
per 1000 

Pt 

Verrichting             

Laboratorium             

HCG 7 2,2 14 44,3 21 6,9 

Bloedglucose 94 29,3 112 35,4 121 39,6 

crp 220 69,1 251 79,4 153 50,1 

Uricult 100 31,1 120 38,0 97 31,8 

Hb/ urinestick      233 72.5 0 0,0 0 0,0 

Subtotaal 656 204,2 623 197,0 587 192,2 

              

Diagnostisch             

Ambulante bloeddrukmeting 26 8,1 15 4,7 20 6,5 

Doppleronderzoek 20 6,2 29 9,2 18 5,9 

Echoscopie 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

ECG 94 29,3 106 33,5 91 29,8 

Subtotaal 140 43,6 150 47,4 129 42,2 

              

Therapeutisch             

Ambulante compressietherapie 9 2,8 40 12,7 5 1,6 

Cerumenlavage 405 126.1 0 0,0 191 62,5 

Enkeltape 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

IUD plaatsen 37 11,5 42 13,3 41 13,4 

Kleine Chirurgie 164 51,0 156 49,3 124 40,6 

Orthopaedische injectie 30 9,3 28 8,9 50 16,4 

Wratten aanstippen 116 36,1 111 35,1 99 32,4 

Subtotaal    763 237.5 377 119,2 510 167,0 

              

Preventief             

Cervixscreening 54 16,8 64 20,2 68 22,3 

Griepvaccinatie 550 171,2 522 165,1 522 170,9 

Subtotaal 604 188,0 586 185,3 590 193,2 

              

Totaal 1555 474,63 1736 549,0 1816 594,6 

       

       

       

  2019 2018 2017   
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Aantal patiënten  3213 3162 3054   

              

  Absoluut per 1000 Pt Absoluut per 1000 Pt Absoluut 
per 1000 

Pt 

Verrichting             

Laboratorium 453 131,7 623 197,0 587 192,2 

Diagnostisch 140 43,6 150 47,4 129 42,2 

Therapeutisch 358 111,4 377 119,2 510 167,0 

Preventief 604 188,0 586 185,3 590 193,2 

Totaal 1555 474,6 1736 549,0 1816 594,6 

       

   

Receptuur 

De tabel voor receptuur kunnen wij helaas niet weergeven. Eén van onze huisartsen is een tijd lang zonder AGB code 
geregistreerd geweest in het huisarts- en apothekers informatie systeem waardoor haar cijfers niet juist zijn 
geregistreerd.  De lijst zou daarmee niet volledig zijn. 

Verwijzingen 

Tot op heden hebben we hierover geen betrouwbare terugkoppeling van het NIVEL over ontvangen. 
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Griepvaccinatie 

De praktijk voert jaarlijks een griepcampagne waarvoor de oproepen zelf worden verzorgd. 
De volgende grafieken geven inzicht in het aantal patiënten dat daarvoor een indicatie heeft, verdeeld naar 
leeftijdscategorie, het aantal daadwerkelijk gegeven vaccinaties, het aantal non-responders en tenslotte de bereikte 
beschermingsgraad.   
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Cervixscreening 

In de praktijk wordt het programma cervixscreening uitgevoerd. De oproepen worden verzorgd door 
Bevolkingsonderzoek Midden Nederland.  We hebben gevraagd of de administratie Oost die de oproepen verzorgd 
ons een overzicht kan geven van hoeveel mensen zijn opgeroepen. Echter dit is op praktijkniveau niet te realiseren. 
Om hier voor de toekomst toch beter zicht op te kunnen krijgen hebben we gevraagd of we dan niet zelf kunnen 
oproepen, maar met de veranderingen in 2017 in het oproepsysteem kan dit helaas niet meer gewijzigd worden. 
Kortom we hebben hier maar heel beperkte gegevens over beschikbaar. De huidige data hebben we gegenereerd 
door het aantal patiënten op de verschillende leeftijden te tellen en daarvan te kijken hoeveel een uitstrijkje hebben 
laten maken.  
 
De volgende grafieken geven inzage in de resultaten en de bereikte beschermingsgraad. 
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Polyfarmacie 

In 2012 zijn we begonnen met maandelijkse polyfarmacie besprekingen met de lokale apotheker, Akbar Milani van 
de Mediq Apotheek Hoevelaken. Dit overleg heeft tot doel door middel van een periodieke medicatiebeoordeling de 
kwaliteit en veiligheid van geneesmiddelengebruik te verbeteren bij patiënten die meer dan 5 verschillende 
geneesmiddelen gebruiken. Hierbij hoort het optimaliseren van de medicamenteuze behandeling, het verminderen 
van risico’s op geneesmiddel-gerelateerde problemen en het bevorderen van therapietrouw. Deze beoordeling en 
evt aanpassing vindt plaats in een samenwerking tussen huisarts, praktijkondersteuner, apotheker en natuurlijk de 
patiënt. Zie ook het protocol Polyfarmacie zoals die in de praktijk actueel is. In 2019 hebben wij 30 patiënten op deze 
wijze besproken. 
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Praktijkondersteuning Somatiek  

Diabetes mellitus zorg 

Het NHG heeft een richtlijn voor (het opzetten van) een spreekuur van mensen met Diabetes Mellitus type II. Doel 

van dit spreekuur is het verbeteren van zorg voor deze patiëntengroep en het verminderen van het aantal 

complicaties. De praktijk werkt samen met de Stichting Huisartsen Eemland Zorg (HEZ) en het ketenzorg programma 

Portavita.    

Binnen onze praktijk worden de diabetes spreekuren gedaan de praktijkverpleegkundige Astrid van Kaam. Ze is op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend aanwezig op de praktijk. Astrid ziet patiënten zowel op de praktijk 
als thuis wanneer dit laatste vanwege lichamelijke beperkingen nodig is. Voor een consult bij de POH-S wordt 30 
minuten gerekend. 
Patiënten met Diabetes zullen 1 tot 3 keer per jaar door de POH en 1 keer per jaar door de huisarts gezien worden 
volgens de NHG richtlijn en ketenzorgafspraken. In het behandelplan staat de afgesproken frequentie van de 
controles genoteerd. Er vindt ook minimaal 1x per jaar aanvullend bloed- en urineonderzoek plaats. De POH heeft 
nadat ze de patiënten gezien heeft overleg met de huisarts over zaken waar ze over twijfelt of zorg heeft. Patiënten 
maken in principe direct weer een vervolgafspraak bij de POH-S. Wordt deze afspraak afgezegd, dan vermeldt de 
assistente in de agenda of de patiënt zelf een nieuwe afspraak maakt, of dat de POH-S contact op dient te nemen. Er 
is een continue monitoring vanuit de zorggroep of patiënten geweest zijn en waar patiënten eventueel uitvallen. 
Patiënten die uitvallen worden benaderd door de POH-S. Tijdens een jaarlijkse feedback bijeenkomst van de 
zorggroep wordt de voortgang en kwaliteit van de zorg besproken. 
‘Nieuwe’ Diabetes patiënten komen na het laboratoriumonderzoek dat de diagnose bevestigd eerst bij de huisarts 
op het spreekuur. Deze geeft de diagnose en de eerste voorlichting aan de patiënt en vertelt dat de controles verder 
door de POH-S gedaan worden en eenmaal per jaar door de huisarts zelf. De patiënt wordt na dit consult direct 
doorverwezen naar de POH-S. 
 
In de onderstaande tabel vindt u een aantal procesindicatoren terug. 
 

  2019 2018 2017 

Aantal patiënten 3213 3162 3054 

  Aantal % Aantal % Aantal % 

Diabetes mellitus, type 1 10 0,3% 8 0,3% 8 0,3% 

Diabetes mellitus, type 2 117 3,6% 113 3,6% 114 3,7% 

Type 1 en 2 (T90) 127 4,0% 121 3,8% 122 4,0% 

              

DM; Insuline-afhankelijk 39 30,7% 33 27,3% 29 23,8% 

Daarvan HA als 1e behandelaar 25 64,1% 25 75,8% 21 72,4% 

Overgezet op insuline in 
verslagjaar 3 12,0% 1 4,0% 3 14,3% 

              

Per 1000 patiënten 39,5   38,3   39,9   

              

Rookgedrag bekend 97 76,4% 88 72,7% 95 77,9% 

              

In verslagjaar gemeten             

Hb1Ac 100 78,7% 98 81,0% 98 80,3% 

Tensie  105 82,7% 95 78,5% 99 81,1% 

Cholesterol  100 78,7% 81 66,9% 98 80,3% 

Creatinine  101 79,5% 97 80,2% 99 81,1% 

Voetcontrole 79 62,2% 91 75,2% 88 72,1% 

              

In dit of vorig jaar              

Fundus beoordeeld 94 74,0% 94 77,7% 63 51,6% 
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Astma/COPD  

Het spreekuur Astma/COPD wordt ook binnen de ketenzorg HEZ vorm gegeven en omhelst momenteel alleen de 
COPD zorg. Het COPD spreekuur wordt ook gedaan door onze praktijkverpleegkundige Astrid van Kaam, die samen 
met de huisarts Mathilde Overvest hier een speciale opleiding heeft gevolgd bij de CAHAG.  
Afspraken worden zoveel mogelijk op de praktijk gemaakt omdat daar ook de spirometer het makkelijkst te 
gebruiken is. Echter het is ook mogelijk dit onderzoek bij mensen thuis te doen wanneer het niet mogelijk is om naar 
de praktijk te komen. COPD patiënten worden opgeroepen volgens de afspraken van de zorggroep die gebaseerd zijn 
op de richtlijnen COPD behandeling van het NHG. Ook hier wordt gewerkt met het programma Portavita. 
Essentieel onderdeel van de spreekuren van de longverpleegkundige is de begeleiding bij stoppen met roken. 
Daarnaast voert ze longonderzoek (spirometrie) uit, neemt vragenlijsten volgens een vast protocol af en geeft 
inhalatie-instructie. De POH-S heeft nadat ze de patiënten gezien heeft, overleg met de huisarts over de zaken 
waarover ze twijfelt of extra interventies (X-thorax, consult longarts, medicatie aanpassing). 
 
Het Astma spreekuur zit niet in de ketenzorg. Afgelopen jaar heeft dit wel meer structuur gekregen door het 
verbeterplan. Het verbeterplan is gemaakt omdat de patiënten met Astma niet allemaal goed in beeld waren. 
Daarnaast is het streven de Astma indicatoren beter in te vullen.  
 
In de onderstaande tabel vindt u een aantal procesindicatoren terug. 
(de procesindicatoren bij COPD zijn procentueel lager dan in werkelijkheid. Dit komt omdat onderstaande cijfers uit 
het HIS komen en hier ook de patiënten in worden meegenomen die bij de longarts onder controle staan. De 
rookstatus bij patiënten die deelnemen aan de ketenzorg is bijvoorbeeld bij 88% bekend)  
 

Tabel astma/copd 

 

 
  2019 2018 2017 

Aantal patiënten 3213 3162 3054 

  Aantal % Aantal % Aantal % 

Astma (R96) 141   134   138   

Waarvan kinderen < 16 jaar 20 14,2% 17 12,7% 14 10,1% 

Diagnose met spirometer of PEF 7 5,0% 15 11,2% 15 10,9% 

Onder behandeling specialist 9 6,4% 12 9,0% 13   

Met jaarlijkse controle en ACQ 17           

Met inhalatie medicatie 87 61,7% 85 63,4% 79   

Rookgedrag bekend 58 41,1% 41 30,6% 38 27,5% 

Roken 6 4,3% 3 2,2% 5   

Stop met roken advies gegeven 6 4,3% 3 2,2% 5 3,6% 

Spirometrie afgelopen jaar 80 56,7% 76 56,7% 74 53,6% 

(diagnose, uitsluiten en controle)           

         

COPD (R95) 48   52   42   

Diagnose bevestigd met spirometer 48 100,0% 52 100,0% 42 100,0% 

Spirometrie afgelopen jaar 19 39,6% 24 46,2% 21 50,0% 

Rookgedrag bekend 24 50,0% 29 55,8% 27 64,3% 

Stop met roken advies gegeven 9 18,8% 10 19,2% 9 21,4% 
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Cardiovasculair risicomanagement (HVZ + VVR) 

CVRM staat voor cardiovasculair risicomanagement. Dit spreekuur is sinds januari 2014 een structureel onderdeel 
van de praktijk binnen de ketenzorg HEZ. Ook hier maken we gebruik van het programma PortaVita. Vanaf januari 
2014 zijn patiënten geïncludeerd. Streefgetallen zijn: het eerste jaar minimaal 200 patiënten includeren (= 7% van de 
huisartsenpopulatie). Daarna aanvullen tot 10% van de huisartsenpopulatie (= 290 patiënten) Ondertussen zijn er in 
2018 293 patiënten geïncludeerd. De patiënten komen 2x per jaar voor controle. Dit is eenmaal voor controle 
bloeddruk en eenmaal controle bloeddruk inclusief CVRM jaar laboratoriumonderzoek. Voor de jaarcontrole wordt 
een consult POH-S van 30 minuten gereserveerd. Voor controle bloeddruk gaan de patiënten naar de assistente of 
naar de POH-S. Dit is een consult van 10-15 minuten. 
 
In de onderstaande tabel vindt u een aantal procesindicatoren terug. 
 
Tabel: Prevalentie hoog risicopatiënten 

    2019 2018 2017 

Aantal patienten   3213 3162 3054 

    Aantal per 1000 Aantal per 1000 Aantal per 1000 

Aandoening ICPC             

Totaal HVZ   146 45,4 146 46,2 139 45,5 

Hartinfarct K75, K76 46 14,3 44 13,9 47 15,4 

Hartfalen K77 28 8,7 35 11,1 30 9,8 

TIA  K89 30 9,3 34 10,8 27 8,8 

CVA K90 37 11,5 38 12,0 36 11,8 

Perifeer arterieel vaatlijden K92 15 4,7 13 4,1 14 4,6 

Totaal VVR   390 121,4 400 126,5 393 128,7 

Hypertensie K86, K87 511 159,0 515 162,9 506 165,7 

Vetstofwisselingsstoornis T93 123 38,3 128 40,5 126 41,3 

Overige hartafwijkingen               

Ritmestoornissen K78-80 117 36,4 105 33,2 89 29,1 

Cor Pulmonale K82 2 0,6 2 0,6 2 0,7 

 

Tabel: HVZ controle risicofactoren  

  2019 2018 2017 

Aantal patiënten 3213 3162 3054 

  Aantal per 1000 Aantal per 1000 Aantal per 1000 

patienten met HVZ 146 45,4 146 46,2 139 45,5 

HVZ onder behandeling 1ste lijn 119 37,0 127 40,2 117 38,3 

              

HVZ met bloeddruk bepaald 90 28,0 94 29,7 87 28,5 

HVZ <70 jaar met hypertensie 23 7,2 32 10,1 25 8,2 

HVZ <70 jaar en RR <140 17 5,3 26 8,2 21 6,9 

              

HVZ met lipide verlagende middelen 70 21,8 78 24,7 77 25,2 

HVZ <80 jaar met LDL <2,5   31 9,8 32 10,5 

HVZ met LDL in 5 jaar 39 12,1          

              

HVZ die roken 8 2,5 6 1,9 8 2,6 

HVZ met rookgedrag vastgelegd 83 25,8 82 25,9 84 27,5 

              

HVZ BMI vastgelegd 75 23,3 76 24,0 75 24,6 

HVZ <70 jaar en BMI <25 3 0,9 2 0,6 3 1,0 

HVZ waarbij alcohol gebruik 
geregistreerd 86 26,8 82 25,9 77 25,2 

              

HVZ met antistolling 92 28,6 103 32,6 115 37,7 

HVZ met nuchtere glucose meting 106 33,0 107 33,8 115 37,7 
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Tabel: HVZ Preventie  

  2019 2018 2017 

Aantal patiënten 3213 3162 3054 

  Aantal per 1000 Aantal per 1000 Aantal per 1000 

patienten met VVR  390 121,4 400 126,5 393 128,7 

VVR onder behandeling 1ste lijn 358 111,4 381 120,5 370 121,2 

             

VVR met bloeddruk bepaald 242 75,3 242 76,5 238 77,9 

VVR <70 met hypertensie 116 36,1 109 34,5 113 37,0 

VVR <70 met hypertensie en RR <140 73 22,7 86 27,2 85 27,8 

             

VVR met lipide verlagende middelen 95 29,6 99 31,3 104 34,1 

VVR met LDL bepaald in 1 jaar 76 23,7 82 25,9   0,0 

             

VVR die roken 14 4,4 16 5,1 18 5,9 

VVR met rookgedrag vastgelegd 241 75,0 253 80,0 248 81,2 

             

VVR BMI vastgelegd 195 60,7 197 62,3 195 63,9 

VVR <70 en BMI <25 21 6,5 18 5,7 19 6,2 

VVR waarbij alcoholgebruik 
geregistreerd 234 72,8 237 75,0 232 76,0 

             

VVR met nuchtere glucosemeting 312 97,1 322 101,8 296 96,9 

 
 
 
Stoppen met roken 
 
Op de huisartsenpraktijk Parklaan begeleidt de praktijkverpleegkundige de mensen die willen stoppen met roken. 
Afgelopen jaren is deze begeleiding wisselend wel en niet vergoed door de zorgverzekeraar.  
Stoppen met roken wordt verder in de tekst aangeduid als SMR. 
In 2019 werd SMR door alle zorgverzekeraars vergoed, de kosten voor de medicatie en de NVM gingen nog wel van 
het eigen risico af.  
De doelgroep zijn alle patiënten die gemotiveerd zijn om te SMR. 
Daarnaast alle hoog risico patiënten die zouden moeten SMR, zoals patiënten met  diabetes, hypertensie en 
astma/COPD.  
 
Er zijn 3 mogelijkheden om te stoppen met roken: 
 
1: alleen begeleiding door de praktijk verpleegkundige 
2: begeleiding en daarnaast het gebruik van nicotine vervangende middelen 
3: begeleiding en daarnaast het gebruik van geneesmiddelen 
 
 

       2018             2019 
Hulpmiddel        

Champix                             13 12 

Zyban                                  1 0 

NVM                                    1 2 

Zonder hulpmiddel           3 3 

                               

Niet gestopt                       8 12 

Onbekend                           3 2 
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Gestopt                               7 3 

   

 
Het eerste consult vindt plaats op het spreekuur van de praktijkverpleegkundige. 
De vervolgconsulten in overleg met de patiënt op het spreekuur, telefonisch of per mail. 
 
Afgelopen jaar zijn er 17 patiënten geweest die het programma stoppen met roken hebben gevolgd. De contact 
momenten zijn consult, telefonisch of per mail. Afgelopen jaar verliepen de contactmomenten van 2 per persoon tot 
9 per persoon. Gemiddeld zijn er 5 tot 6 contact momenten.  
 
 
Ouderenzorg 
Begin 2012 is de praktijk gestart met de module kwetsbare ouderen. Deze module verving de module ouderenzorg 
die al opgestart was. De praktijkverpleegkundige Astrid van Kaam heeft de ouderenzorg in haar takenpakket. Er is 
een plan van aanpak gemaakt waarin onder andere staat wie er in aanmerking komt voor de ouderenzorg en hoe de 
ouderenzorg opgezet is in de praktijk. Daarnaast zijn er afspraken over het rapporteren van de zorg in het HIS 
gemaakt. Er wordt (nog) niet gewerkt met een ketenzorgprogramma. Overleg vindt plaats op vaste tijden tussen de 
praktijkverpleegkundige en de huisarts.  
Daarnaast vinden er verschillende MDO’s plaats op de praktijk. Dit is gestructureerd met de verschillende 
wijkverpleging teams, normaal gesproken 2x per jaar. Ook vindt er op indicatie een MDO plaats met andere 
(para)medische zorgverleners.  
Het voornaamste doel is het zo lang mogelijk in stand houden van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van 
ouderen. Daarnaast zoveel mogelijk het functioneren op lichamelijk, psychisch en/of sociaal vlak te behouden. Door 
het ondersteunen van de mantelzorger(s) streven wij ernaar (ziekenhuis)opnames uitstellen of voorkomen.  
 
 

Praktijkondersteuning GGZ (POH-ggz)  

 
Gediplomeerd poh-ggz 
Marjan heeft in 2017 de Post-HBO opleiding tot POH-GGZ gevolgd.  
Aanvullend hierop heeft zij in 2019 de CGT (Cognitieve Gedragstherapie) basiscursus van 100 uur afgerond. 
Cognitieve gedragstherapie is een therapie die gedrag, gedachten en gevoel beïnvloedt. Door anders tegen een 
situatie aan te kijken (gedachten) verandert het gevoel en het gedrag van iemand. De effectiviteit van cognitieve 
gedragstherapie is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en 
duren over het algemeen kort. 
Hiermee voldoet zij ruim aan alle eisen waaraan de poh-ggz volgens het functieprofiel moet voldoen.  
 
Aandachtfunctionaris huiselijk geweld                                     

Marjan heeft in 2016 de training aandachtsfunctionaris huislijk geweld en kindermishandeling gevolgd en is 
sindsdien de aandachtsfunctionaris huislijk geweld. Zij heeft een adviserende rol richting de beleidsontwikkeling en 
een coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode indien er een vermoeden is van 
kindermishandeling/huiselijk geweld en/of ouderenmishandeling. Er is een vernieuwd protocol huislijk geweld en 
kindermishandeling tot stand gekomen waar iedereen binnen de praktijk mee werkt. 
 
 
Medicatiecontrole 
Sinds 2015 werkt Marjan nauw samen met de huisarts bij medicatiecontroles bij mensen die medicatie 
voorgeschreven krijgen bij de diagnose ADHD (bijvoorbeeld methylfenidaat), mensen die Lithium voorgeschreven 
krijgen en mensen die een antidepressivum voorgeschreven krijgen. Er is controle op werking van het medicijn en 
bijwerkingen. Tevens wordt met mensen gesproken over de (on)mogelijkheden om medicatie af te bouwen/ 
(tijdelijk) te stoppen.  
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LVB 
Sinds 2017 is Marjan in samenwerking met de huisartsen bezig met de ontwikkeling van verbeterde herkenning en 
behandeling van mensen met een licht verstandelijke beperking. Concreet heeft dit o.a. geleid tot de aanschaf en 
het gebruik van de Scill waarmee we screenende diagnostiek uitvoeren. 

 
 
Stagiaire 
In juni 2019 heeft Els van Bezooijen (maatschappelijk werkster) haar stage en opleiding tot POH-GGZ met goed 
gevolg afgerond.  Zij is per juli 2019 gestart bij huisartsenpraktijk de Leijen in Bilthoven.  
Binnen onze praktijk heeft zij het benzodiazepinenproject gedaan, waarbij patiënten uit de praktijk die 
benzodiazepinen voorgeschreven krijgen, zijn benaderd om hen voor te lichten en zo nodig te begeleiden bij het 
afbouwen van de medicatie. Tevens heeft zij onze sociale kaart voor de GGZ helemaal up to date gemaakt. De 
tweede helft van haar stage heeft zij zelfstandig patiënten gezien op de praktijk.  
 
Runningtherapie 
Samen met Mathilde Overvest heeft Marjan aan het begin van dit jaar de cursus Rennen voor je Leven begeleid. Zij 
hadden hierbij geweldige hulp van twee vrijwilligers Wim en Gerard die beiden ervaren loper en trainer zijn geweest 
bij atletiekvereniging Altis.  
De training was bedoeld voor mensen die weinig conditie hadden/ gesport hebben, en last hadden van 
vermoeidheid en/of somberheidsklachten. De mate van de klachten is gemeten voorafgaand aan de training en aan 
het eind van de training door middel van de 4dkl. Na het beëindigen van de training hebben we de voor- en 
nametingen met elkaar vergeleken. Hieruit bleek dat de meeste deelnemers die de training afgerond hebben laag 
scoorden aan het begin van de training en daardoor ook nog steeds laag scoorden na de training. Er was geen sprake 
van een (significante) verbetering.  
De training bestond uit 15 bijeenkomsten waarbij optioneel toegewerkt werd naar het doel om 5 km te kunnen 
hardlopen bij de marathon van Amersfoort. Op de informatieavond die plaatsvond op donderdag 21 februari hebben 
zich 30 mensen aangemeld voor de training. 13 deelnemers hebben tot aan het einde deelgenomen aan de training, 
daarvan hebben er 5 succesvol deelgenomen aan de 5 km loop tijdens de marathon van Amersfoort. We zijn erg 
trots op alle deelnemers die het avontuur met ons aangegaan zijn en tot het einde toe meegedaan hebben aan de 
trainingen! 
Een duurzame uitkomst van de training is de voortzetting van de beide trainers van de training met 12 van de 
deelnemers. Zij stellen de groep ook open voor mogelijke nieuwe kandidaten. Hopelijk kunnen zij nog lange tijd 
samen doorgaan met hardlopen.  
 
E-health 
Sinds 2016 maakt Marjan gebruik van Minddistrict en Vital Health. In het programma Minddistrict kunnen patiënten 
online werken aan hun psychische klachten. Dit wordt over het algemeen blended aanboden, wat wil zeggen dat 
gesprekken en de online interventie elkaar aanvullen. Door middel van het programma Vital health is het mogelijk 
om patiënten vragenlijsten toe te sturen ter ondersteuning van de diagnostiek en om te consulteren bij collega’s in 
het ggz werkveld (zoals een psychiater of klinisch psycholoog).  
 
 
Programmagebruik Minddistrict 2019:  
In het jaar 2019 is een verandering doorgevoerd in Minddistrict waardoor de programma’s beschikbaar zijn 
geworden in mobiele modules, die voor patiënten gemakkelijker te gebruiken zijn op hun telefoon of tablet. Naast 
de mobiele modules was het ook nog steeds mogelijk de webmodules klaar te zetten. Er is gebruik gemaakt van de 
volgende modules: Beter slapen, Depressie, Gedachteschema, Leren ontspannen, Minder piekeren, Mindfulness, 
Paniekstoornis, Waarden en doelen, Burn-out anders denken, Burn-out de volgende stap, Burn-out oplossingen 
vinden, Burn-out opstarten, Expert van jezelf, Positief zelfbeeld, Je probleem in kaart, Lekker in je vel (jeugd), 
Helpende gedachten (jeugd) en Sociale vaardigheden.  
 
Cijfers Vital Health:  
In totaal stonden 540 patiënten ingeschreven in Vital Health in 2019. Daarvan zijn er 125 nieuw ingeschreven in 
2019.  
Om te helpen bij diagnostiek en het bepalen van het klachten niveau maken we gebruik van vragenlijsten uit Vital 
Health.  
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In totaal zijn er 104 vragenlijsten afgerond in 2019, het betreft:  
4dkl (klachten lijst)      (100 x) 
BDI (depressie lijst)      (4x) 
 
Consultaties:  
Voor deskundig advies over diagnostiek of vervolgbeleid maken we gebruiken van de consultatiefunctie binnen Vital 
Health. Zo kunnen we bijvoorbeeld via het programma een psycholoog of psychiater inzage geven in het dossier 
zodat zij op basis daarvan antwoord kunnen geven op onze vraag binnen Vital Health. Of vragen of zij face to face in 
gesprek willen gaan met de patiënt om zo tot een advies te komen. Tevens is het mogelijk een aantal dossiers open 
te zetten in Vital Health en deze in een gezamenlijke casuïstiekbespreking te bespreken.  
In 2019 is 22 keer gebruik gemaakt van consultatie casuïstiek bij de klinisch psycholoog en psychiater. In totaal met 
een duur van 625 minuten, waarvan 525 bij de klinisch psycholoog en 100 bij de psychiater.  
     
 
Verslaglegging en voorlichting 

Automatisering 

Onze praktijk is sinds de vestiging in 1992 geautomatiseerd en werkt sinds 2006 met het Promedico-ASP-
huisartseninformatiesysteem (HIS). Daarvan worden de medische-, preventie-, assistentenmodules gebruikt. 
Daarnaast gebruiken we sinds voorjaar 2013 het patiënten portaal via de website van de praktijk. Voor de financiële 
administratie wordt de financieel/administratieve module inclusief Twinfield boekhoudkoppeling gebruikt. In de 
praktijk zijn 8 werkplekken en 6 printers in gebruik. Op 8 werkplekken is een internetaansluiting. 
Ten behoeve van de zorg kan er elektronisch worden gecommuniceerd met apotheken, voornamelijk Mediq 
Apotheek Hoevelaken, Meander Medisch Centrum, het laboratorium, collega-huisartsen en de centrale 
huisartsenpost Eemland. De gegevens worden automatisch ingelezen en verwerkt in het Huisartsen Informatie 
Systeem (HIS). 
De gegevens uit het HIS worden beveiligd tegen verminking en verloren gaan door Promedico-ASP. 
Ongeautoriseerde toegang tot (delen) van het systeem via het internet wordt verhinderd door een firewall. Binnen 
het gebouw wordt dat voorkomen door het gebruik van persoonlijke inlogcodes doormiddel van de UZI-pas. 
 

In de tabel staan een aantal belangrijke functies van het HIS en ICT vermeld. In de tweede kolom is aangegeven 

welke daarvan in de praktijk daadwerkelijk worden benut. In de laatste kolom is te zien hoe lang er al met de 

betreffende functie wordt gewerkt.  

 

  Tabel: In gebruik zijnde functies van het HIS 

Functionaliteit HIS In gebruik Sinds 

Journaal Ja 1992 

SOEP-registratie Ja 1992 

Probleemlijst  Ja 1992 

Episodegerichte registratie Ja 1996 

ICPC Ja 1996 

Ruiters nvt  

Verwijsbrieven schrijven Ja 1992 

Scannen en elektronisch opslaan specialistenbrieven Ja 2010 

Voorschrijven medicatie Ja 1992 

Elektronisch formularium Ja 2006 

Medicatieoverzicht Ja 2006 
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Functionaliteit HIS In gebruik Sinds 

Medicatieoverzicht incl. specialistenreceptuur Ja 2010 

Preventiemodules:    

 Griep Ja 2006 

 Cervix -  

Datacommunicatie met:   

Collegae: [verzenden/ontvangen] 

Beperkt tot 

HAGRO 2006/2006 

Apotheek: [verzenden/ontvangen] Ja / Ja 2010 

Centrale Huisartsen Post (CHP): [verzenden/ontvangen] Ja / Ja 2001 /2010 

Specialisten: [verzenden/ontvangen] Ja / Ja 2010 /2010 

Laboratorium: [verzenden/ontvangen] Ja -   /1992 

Röntgen: [verzenden/ontvangen] Ja - / 1996 

Agenda Ja 1992 

Actielijst Ja 2013 

Declareren Ja 1992 

Elektronisch declareren Ja 2006 

Financiële administratie Ja 2008 

ICT   

Internetaansluiting Ja e-zorg 2010 

Praktijkwebsite, regelmatige  aanpassingen Ja 2000 (!) 

Patiëntenportaal (afspraken, e-consult, herhaalrecepten) Ja 2015 

Herhalingsrecepten elektronisch aanvragen Ja 2013 

Beveiligde mail via e-zorg Ja 2017 

 

Veiligheid 

De data van het HIS worden tegen verlies beschermd door middel van een dagelijkse back-up. Deze wordt 
automatisch gemaakt buiten de bedrijfsuren door Promedico-ASP. Deze organisatie zorgt ook voor de opslag van de 
gegevens. We werken via een AnyDeviceAnywhere (ADA) systeem van ICTaurus wat inhoudt dat alle internet en 
office (inclusief mailverkeer) via een beveiligde server online gaat. 
Vanaf elke werkplek kan nu beveiligd gemaild worden via E-zorg. 
 

Privacy 

Iedere medewerker heeft een eigen toegangscode voor het HIS. Hiermee krijgt men een bij de functie passende 
toegang tot delen van het HIS en een bijpassende autorisatie gegevens te muteren. 
Met alle medewerkers van de praktijk die toegang hebben tot de vertrouwelijke gegevens van het HIS is een 
geheimhoudingsplicht in de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht opgenomen. 
Ten behoeve van de waarneming tijdens  ziekte en nascholing van de eigen huisarts hebben collega-huisartsen wel 
toegang tot de gegevens van de patiënt. Ten behoeve van de waarneming tijdens avond-, nacht- en 
weekenddiensten hebben collega-huisartsen op de huisartsenpost geen toegang tot de gegevens van de patiënt.  
Op verzoek van de patiënt kunnen (delen) van het journaal voor waarneming worden afgeschermd. 
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Het fysieke patiënten archief is volledig gescand in het HIS. Inkomende brieven worden direct gescand en daarna 
versnipperd.  
Gegevens van overleden patiënten en uit de praktijk vertrokken patiënten waarvan de gegevens om één of andere 
reden niet konden worden overgedragen aan de nieuwe huisarts, worden apart, maar onder dezelfde condities 
opgeslagen. Deze gegevens worden 10 jaar na dato vernietigd, of blijven in Promedico-His veilig digitaal opgeslagen. 
Daarvoor wordt het volgende systeem aangehouden:  
Voor het vernietigen van privacygevoelige documenten gebruikt de praktijk een papierversnipperaar. 
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Voorlichting 

Deze tabel geeft een beeld van de middelen en methoden die in de praktijk ten behoeve van de 
patiëntenvoorlichting worden ingezet. 
 
Tabel: Voorlichting 

Soort Materiaal Aanwezig 

O
rg

an
is

at
ie

 

Gevelbord met praktijknamen ja 

Deurinformatie met organisatorische informatie ja 

Mededelingenbord ja 

Praktijkfolder ja 

Folder van de HDS ja 

Folder van het ziekenhuis ja 

Praktijkwebsite ja 

Periodieke uitgave / digitale nieuwsbrief  ja 

Zorg app ja 

M
ed

is
ch

  

NHG-Patiënten brieven  ja 

NHG-Patiënten brieven in het HIS ja 

NHG-folders /Wachtkamerfolders ja 

Anatomische atlas voor patiëntenvoorlichting ja 

Anatomisch demonstratiemateriaal ja 

Folders over (functie)onderzoek in het ziekenhuis online 

Folders over ingrepen in het ziekenhuis online 

Patiëntenbibliotheek ja 

Groepsbijeenkomsten over een bepaald thema incidenteel 

Wachtkamervideo ja 
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Kwaliteitsbeleid 

 
 

Kwaliteitsvisie  

Onze praktijk heeft de volgende visie op kwaliteit: er wordt integrale, persoonsgerichte en continue zorg geleverd 
van goede, zoveel mogelijk evidence-based kwaliteit. Centraal staan voortdurende educatie en bijscholing van alle 
medewerkers conform de laatste standaarden en inzichten binnen de huisartsenzorg om zo de patiënt de best 
mogelijke zorg te bieden. We willen een lerende organisatie zijn. 
 
Het kwaliteitsbeleid van onze praktijk heeft tot doel: het bieden van toegankelijke, diagnostische, therapeutische, 
preventieve en kosteneffectieve reguliere huisartsgeneeskundige zorg. Daarnaast bieden wij begeleiding tijdens en 
na een ziekte, zowel aan de patiënt als aan zijn/haar omgeving. Wij doen dit aan alle bij ons ingeschreven patiënten 
om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. De zorg draagt bij aan zelfredzaamheid van de patiënt. Een 
belangrijke voorwaarde hiervoor is een gemotiveerde en betrokken attitude van de zorgverleners. 
 
 

 

Visitatie/accreditering  

NHG Praktijkaccreditering is in 2005 opgericht door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Sinds 2011 is 
NPA een onafhankelijke organisatie en zijn de eisen en voorwaarden veranderd. De praktijk krijgt een certificaat 
waarmee de NPA verklaart dat er "gerechtvaardigd vertrouwen bestaat in verantwoorde zorg". De eisen zijn 
omvangrijker, maar de praktijk heeft meer vrijheid om te bepalen hoe het beste invulling gegeven kan worden aan 
verantwoorde zorg, passend bij de eigen situatie. er is een systeem van jaarlijkse audits.  
Onze praktijk kreeg de pré-audit op 26 september 2014. Drie maanden later heeft de eerste audit voor de NPA 
accreditering plaatsgevonden en is onze praktijk gecertificeerd.  
 

Evaluatie jaarplan vorig jaar  

 

Onderwerp 
plan 

Doel Gerealiseerd Zo nee: reden Vervolg? 

 
Accrediteren 

Accreditatie naar de 
normen zoals door de 
beroepsgroep (NPA) 
bepaald 

ja 

  

 
LSP 

Aansluiten op het LSP en 
op HAGRO niveau hier 
vervolg beleid aan geven. 

ja 
 

 
Digitale 
nieuwsbrief 

Patiënten snel en adequaat 
kunnen informeren over 
praktijkzaken. 

ja 
  

 
Introductie 
patiënten-
portaal 

Het aanbieden van een 
online afsprakensysteem, 
inzage in medicatie 
overzichten en op een 
veilige manier e-consulten 
aanbieden. 

ja 
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Risicoanalyse 

In 2016 zijn wij begonnen met een nieuwe risicoanalyse middels de tool van de NPA. De belangrijkste 
aandachtspunten waren met name de bereikbaarheid en de triage door de assistente. Om de bereikbaarheid te 
verbeteren hebben we drie extra telefoonlijnen aangeschaft. Daarnaast hebben we de website toegankelijker 
gemaakt en maken we inmiddels gebruik van de zorgapp. Dit maakt het voor patiënten buitengewoon eenvoudig om 
online een afspraak te maken. We hopen dat dit een verlaging geeft van de drukte aan de telefoon. Om de triage te 
optimaliseren autoriseren wij nu elk contact dat door de assistente wordt gedaan middels een speciale functie in 
Promedico. Dit bevalt eenieder erg goed.  
 

Scholing  

In de volgende tabel wordt het aantal uren nascholing per medewerker opgegeven in 2019 
In de bijlage van het jaarverslag wordt verantwoord welke scholing de individuele medewerkers hebben gevolgd en 
hoe het aantal uren is opgebouwd. Dit hebben we niet meer. De auditor kan het bij ons opvragen dan kunnen we 
allemaal inloggen in het systeem waarin onze uren worden bij gehouden  
 

Tabel: Scholing 

 Uren geaccrediteerd Uren niet geaccrediteerd 

Artsen Jaar 2019  

M.P.J. Beeres 33.50  

M.A. Overvest  18  

M. Munters 19.5  

POH   

A.A. van Kaam 13 14 

M. Boonman  ?  uur CGT basis opleiding  

Assistenten   

G. van Meerveld-Duits 13 12 

H. den Toom-Roeleveld 16 10 

K. Doppenberg 9 7 

A. van Veluw 12 7 

 

 

VIM (Veilig Incident Melden)                                                                                                                                                

VIM Verslag voor Jaarverslag 

In onze praktijk staan kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel. Om die reden wordt het melden van (bijna-) 

incidenten erg gestimuleerd. Wekelijks worden de meldingen geëvalueerd volgens de PRISMA methode. PRISMA 

staat voor 'Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis'. Het is een methode waarmee 

men retrospectief op zoek gaat naar de oorzaken van een (bijna-) incident. Met andere woorden terugkijken naar 

wat er (bijna) mis ging, om daarna te voorkomen dat hetzelfde nog een keer kan gebeuren. Vervolgens worden er 

verbeteracties geformuleerd ter preventie van dezelfde (bijna-) incidenten in de toekomst.  

Eén van de grondgedachtes van PRISMA is de zogenaamde systeembenadering. Die gaat ervan uit dat geen enkel 

mens onfeilbaar is en er daardoor in elke organisatie foutjes, misgrepen en vergissingen voorkomen. Een incident is 

daardoor vaak niet alleen maar toe te schrijven aan het handelen van de beroepsbeoefenaar alleen. Met de PRISMA-

methode worden de tekortkomingen in het systeem blootgelegd, met als doel de processen en de systemen 
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waarmee mensen werken veiliger te maken. Zodra de oorzaken van een fout, misgreep of vergissing duidelijk zijn, 

worden er onderbouwde aanbevelingen gedaan om ze in de toekomst te voorkomen. 

In 2019 zijn er 32 VIM-meldingen geweest. Daarnaast zijn er 3 datalek VIM binnengekomen.  De belangrijkste 

uitkomsten en verbeteringen waren: 

o Er waren veel VIM’s over administratie dingen die niet goed ging. Verkeerd gebruik van kweekstokken, te 

weinig verbandmateriaal op voorraad, CRP check niet ingevoerd en geboekt, telefoon niet op ANW-bandje 

gezet, etc. Protocollen zijn weer langsgelopen en met elkaar besproken op werkoverleg.  

o VIM over het feit dat als er bij mensen met nieuw gediagnostiseerd ernstig ziektebeeld je dit niet weet als je 

niet zelf de post verwerkt. Hierop hebben we gekeken hoe we dit naar iedereen kunnen sturen om mee te 

kunnen lezen zodat je hiervan op de hoogte ben. Denk ook bijv. aan een ingezette chemotherapie oid. 

Promedico geeft de optie om na het verwerken van een brief personen te selecteren om de brief nog na te 

kunnen lezen. In dit geval is er voor gekozen om alle medewerkers een ‘copie’ van deze brief te sturen zodat 

we met zijn allen meer op de hoogte zijn van wat er speelt. 

o VIM over het feit dat waarneemhuisartsen geen recepten konden autoriseren. Erg lastig, werk blijft liggen, 

volgende dag opeens veel mensen die voor niets bij apotheek langsgaan. Dit is opgepakt en opgelost via 

Promedico.  

o Er is zijn meerdere mail accounts in gebruik: gewone praktijk mail, zorgmail, maar ook via e-zorg. Nu blijkt 

dat als je via e-zorg mailt, dat niet veilig is.  

Er is voor gekozen om alleen nog veilig te mailen met zorgmail als er vertrouwelijke patiënten informatie 

wordt verzonden. Dit is voor iedereen toegankelijk gemaakt vanaf elke werkplek. 

Daarnaast wordt deze mailbox ook actief dagelijks bekeken om binnengekomen mail te beantwoorden en 

niet te lang te laten liggen.  

Praktijk mail wordt nog wel gebruikt, ook door patiënten voor bijv. sturen van foto’s. Maar dan wordt er 

uitdrukkelijk bij vermeld dat het geen veilige verbinding is. Verder proberen we mensen actief te wijzen op 

het gebruik van alle opties van het Patiëntenportaal.  

o De halfjaarlijkse controles voor ADHD medicatie bij onze POH-GGZ: als patiënten niet reageren op de oproep 

om voor controle te komen, wordt er in de medicatie regel extra gezet dat ze eerst op controle moeten 

komen voor de medicatie wordt uitgeschreven. 

In de praktijk bleek dat hier niet altijd zorgvuldig mee werd omgegaan en dat mensen alsnog hun recept 

kregen zonder een afspraak op het spreekuur te maken. Dit is nogmaals duidelijk besproken in het 

teamoverleg en onze poh-ggz heeft hiervoor een nieuw protocol gemaakt zodat het voor iedereen duidelijk 

is hoe dit principe werkt. 
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Overlegstructuur  

In de tabel is aangegeven welke vormen van gestructureerd overleg in de praktijk bestaan. De belangrijkste 

onderwerpen die aan de orde zijn geweest en de acties die daaruit zijn voortgekomen, zijn eveneens aangegeven.  

 

Tabel: Structureel intern overleg  

Overleg van Met Freq. Onderwerpen Acties 

Manager 
Praktijk-
medewerkers 

regelmatig 

  
Patiëntenadministratie, 
accreditatie, verzamelen 
gegevens uit HIS 
  

 
Veelal via de mail 

Huisarts praktijkassistente dagelijks 

 
Patiëntenzorg, 
huishoudelijke en 
organisatorische zaken 
 

 
Face to face 

Huisarts 
praktijk-
ondersteuner 

3x per wk 
 
Patiëntenzorg 

 
Face to face 

Huisarts manager 1x per mnd 
Administratie, 
accreditatie, 
personeelszaken 

Veelal via de mail 
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Daarnaast vond op [incidentele basis] overleg plaats met de volgende instanties en/of personen: 
 
 

Tabel: Structuur extern overleg 

Overlegpartner Overlegfrequentie 

HAGRO  6x per jr 

Specialisten 2 tot 4x per jr 

Specialist 
Ouderengeneeskunde 

Geen vast moment, maar paar keer per kwartaal en consultatie/visite 
op afspraak. 

Consultatiebureau-arts incidenteel 

Fysiotherapeuten incidenteel 

Wijkverpleging Wekelijks tot maandelijks, dit hangt af van de betreffende 
thuiszorgorganisatie en patiëntenaantallen 

GGZ-instelling Incidenteel, sinds 2014 aansluiting bij overleg in Nijkerk 

Maatschappelijk werkende incidenteel 

Patiëntenraad Nog niet aanwezig, staat wel op ons verlanglijstje 

Apotheek Naast FTO, maandelijks polyfarmacie overleg min 8x per jaar. 

 

 
 

Tabel: Extern overleg 

Overleg van met Onderwerp Resultaat 

Ketenzorg HE Zorg Evaluatie ketenzorg DM, COPD en 
CVRM 

Zie rapportages  

    

    

    

 
 

Klachtenregeling en gebruikersinbreng 

De praktijk is aangesloten bij de volgende klachtenregeling: SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg) 

Naast deze klachtenregeling kent onze praktijk de mogelijkheid klachten te melden bij de receptie, per telefoon, 

brief of e-mail.  Verwijzingen naar de SKGE staan op de website, op het wachtkamerscherm en er liggen folders bij de 

balie 

Aantal gemelde klachten dit jaar: 1    

Aantal in behandeling genomen klachten: 1 

Aantal afgeronde klachten: 1 

De klachten kunnen de volgende soorten onderwerpen betreffen: bereikbaarheid / inrichting praktijk / bejegening / 

medisch-inhoudelijke aspecten. 
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IJken van het instrumentarium/controleren van de houdbaarheid 

In 2019 hebben we de ijking laten uitvoeren door Mediq in opdracht van Medisch Service Nederland (MSN) De 

geijkte instrumentaria zijn voorzien van ijk stickers met datum waarop opnieuw geijkt dient te worden. 

Het ijken van het instrumentarium vond plaats op: 21-11-2019. IJkingslijst op te vragen op de praktijk en in te zien op 

NPA-Web. 

 
De controles op de houdbaarheid van de aanwezige materialen en de medicatie in de praktijk werden verricht door 

onze kwaliteitsfunctionaris Heleen den Toom met een frequentie van 6 maal per jaar. 

De medicijnen in de visitetassen worden 2 maal per jaar door Heleen den Toom op vervaldatum gecontroleerd. Zo 

nodig wordt de medicatie ververst.  

 
 
Samenvatting 

 
Dit is de tweede jaargang van het jaarverslag van de maatschap Praktijk Parklaan. Het jaar heeft vooral in het teken 

gestaan van bestendigen van de ingezette koers van de Maatschap. Op ander personeelsgebied zijn geen grote 

gebeurtenissen of veranderingen geweest. De functie van POH-GGZ heeft wel een significante uitbreiding van uren 

gekregen per september 2018. Er is actiever gebruik gemaakt wachtkamerscherm, facebook en website. Ook is het 

aantal patiënten die gebruik maken van het digitale patiëntenplatform (met de bijbehorende App) toegenomen. 

 

Het is een continu zoeken naar het optimum, het goede te behouden, aanpassen aan de veranderende 

omstandigheden en fouten te onderkennen en herstellen. We kunnen dat niet alleen en zijn dan ook blij met de 

inspiratie van patiënten, collega’s, teamleden en studenten.   
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Tabellen uit NIVEL praktijkrapportage 2019  

 

Al jaren doet onze praktijk mee met geanonimiseerde datalevering aan het NIVEL en IPCI.  

 

Door een storing in dataopslag is het NIVEL niet gelukt dit daar een overzicht voor onze praktijk te leveren. Hierdoor 

missen we extra gegevens over verwijzen en overzichten van welke soorten zorg door ons verleend is. We zullen het 

dit jaar moeten doen met extracties uit Promedico-ASP, Zorgdomein en Zorggroep Huisartsen Eemland. 

In de toekomst hopen we dit weer in het jaarverslag op te nemen. 
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