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VOORWOORD 

Voor u ligt het jaarverslag 2018-2019 van Huisartsenpraktijk De Weerark. Dit is het 8ste (gecombineerde) 

jaarverslag van de praktijk. Wij willen met dit verslag iedereen die bij onze praktijk betrokken is een goed en 

helder beeld geven van de zorg die door ons geleverd wordt. Op deze manier willen wij namelijk de 

huisartsenzorg binnen onze praktijk transparant maken. Dit verslag omvat onze visie op huisartsenzorg, 

onze organisatie en medewerkers, de inhoud en omvang van de door ons geleverde zorg, ons 

kwaliteitsbeleid en onze plannen voor de toekomst.  

 

In aanvulling op ons jaarverslag maken wij een beleidsplan, waarin we het beleid voor de komende 5 jaar 

hebben beschreven. 

 

De Meern, april 2020 

 

Dr. P. van Liere 

Dr. L. Smeenk 
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DE PRAKTIJK  

Historie 

Huisartsenpraktijk De Weerark is een begrip in het dorp De Meern. Diverse maatschappen hebben inmiddels 

met succes gebouwd aan een gezonde en veelzijdige dorpspraktijk. Inmiddels is De Weerark al 25 jaar 

gevestigd aan de Zandweg in een markant gebouw aan de Leidsche Rijn. 

 

 De huidige maatschap bestaan uit drie huisartsen; C.J. Bijkerk, P.J.A. van Liere en L.T.H Smeenk. 

 

 Met ingang van 1 juni 2011 heeft de vennootschap haar activiteiten uitgebreid met een tweede 

locatie in Vleuten in het winkelcentrum Vleuterweide. 

 

 Sinds 2016 zijn wij ook verantwoordelijk voor goede zorg van asielzoekers in Amersfoort (GCA Zon 

& Schild) en al ruim 20 jaar in Utrecht (GCA Oog in Al). 

 

Missie 

Hart hebben voor de patiënt en elkaar, daar staan wij voor als Huisartsenpraktijk De Weerark. Iedereen is 

welkom en wordt serieus genomen. Patiënten mogen rekenen op toegankelijke en kwalitatieve zorg door 

onze huisartsen en ondersteunende medewerkers. 

 

Visie 

We zijn goed bereikbaar (voldoende assistentie, goede telefooncentrale, ruime openingstijden). We luisteren 

naar problemen en proberen samen (met patiënt en andere zorgverleners) een oplossing te vinden voor hun 

gezondheidsproblemen. Binnen de mogelijkheden van de praktijk proberen we te voldoen aan de wensen 

van patiënten. We streven continu naar de best mogelijke kwaliteit van zorg. Patiënten moeten deze indruk 

ook krijgen doordat we nieuwe ontwikkelingen vroegtijdig in de praktijk implementeren. 

 

Kernwaarden 

o Goede bereikbaarheid (welkom gevoel en serieus nemen) 

o Samenwerking (oplossing vinden voor gezondheidsproblemen) 

o Klantgericht (binnen de mogelijkheden voldoen aan de wensen van de patiënt) 

o Innovatief (kwalitatieve zorg) 

 

Speerpunten 

o Wij willen een huisartsenpraktijk zijn met een duidelijk gezicht, persoonlijk en herkenbaar voor 

patiënten en het team  

o De Weerark is samenwerkingsgericht 

o Werkplezier moet niet ten koste gaan van winst en groei  

o Wij willen continuïteit in zorg waarborgen waarbij de huisarts bij voorkeur op 3 dagen per week 

aanwezig is   

o Praktijk richt zich op innovatie, onderwijs en persoonlijke ontwikkeling. 

o De praktijk vindt eerstelijns samenwerking in de regio belangrijk. 
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Personeel 

Eind 2019 heeft de vennootschap 12 medewerkers in vaste dienst:  

o 1 huisarts 

o 2 POH-S 

o 2 POH-GGZ 

o 7 Praktijkassistenten  

 

Daarnaast heeft de praktijk het grootste deel van 2018 en 2019 opleidingsplekken voor huisartsen in 

opleiding (AIOS). 

 

Personeelswijzingen 

Rene Bijkerk heeft de praktijk in april 2019, in goed overleg met de andere maten, verlaten. De maatschap is 

vanaf dat moment voortgezet door Peter van Liere en Lonneke Smeenk. 

 

Opleiding 

Doktersassistente Shirley de Vries – van Vliet heeft in 2018 de opleiding Praktijkondersteuner GGZ met 

succes gevolgd. Na het afronden van haar opleiding in 2019 is ze naast doktersassistente ook als 

praktijkondersteuner GGZ in onze praktijk gaan werken.  

 

Ziekteverzuim  

Huisarts Rene Bijkerk is ziekgemeld van medio september 2018 en is in december 2018 weer gaan re-

integreren. Daarnaast is 1 doktersassistente in het voorjaar van 2019 enige tijd niet werkzaam geweest en is 

één van de twee POH’s Somatiek sinds eind 2019 enige tijd niet werkzaam geweest. 

 

In 2018 was het verzuimpercentage 1,26% en in 2019 was het verzuimpercentage 3,9%. Het landelijke 

verzuimpercentage lag in 2018 en 2019 tussen de 3,6 en 4,0%.  

 

Samenwerking 

o Eerstelijnssamenwerking De Meern 

In 2018 zijn er vervolgstappen gezet om de eerstelijnssamenwerking in de Meern vorm te geven. 

Belangrijkste behaalde resultaten met de Eerstelijns samenwerking zijn de ontwikkeling van een 

1elijns app en start van een valpreventieprogramma. Eind 2019 is Coöperatie Fletio Cura opgericht 

om de eerstelijns samenwerking te verbeteren. Er zijn 4 nieuwe projecten gestart: Slaapstraat, 

Oncologie, ICT project en Elkaar beter leren kennen.  

o HAGRO Harmelen - De Meern 

In 2018 en 2019 is er 6 keer per jaar een vergadering geweest. Het contact met de gemeente is 

geïntensiveerd. De huisartsen hebben het initiatief genomen om aanwezig te zijn bij het 

eerstelijnsoverleg met de buurtteam en wijkverpleging.  

o Farmaco Therapeutisch Overleg (FTO) 

In 2018 en 2019 is er 6 keer per jaar een FTO geweest. De huisartsen en apothekers in Harmelen 

De Meern nemen deel aan dit overleg. Ook in 2018 zijn de resultaten van het doelmatig 

voorschrijven gepresenteerd en hier zijn verbeterpunten en werkafspraken over gemaakt. 

Daarnaast is bezwaar aangetekend bij Zilveren Kruis over de gehanteerde werkwijze. 
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PATIENTEN 

Patiëntenpopulatie 

Eind 2018 heeft Huisartsenpraktijk De Weerark 8.020 ingeschreven patiënten, een toename van 334 

patiënten ten opzichte van 2017. De praktijkpopulatie is gedurende 2019 toegenomen tot 8.253 patiënten, 

een toename van 233 patiënten. 

 

Verzorgingsgebied 

De praktijk is geopend voor nieuwe inschrijvingen voor bewoners in De Meern, Vleuten en Vleuterweide voor 

zover woonachtig binnen 15 minuten reistijd vanaf de praktijk. Daarbij werven we actief in de nieuwe wijk 

Rijnvliet. 

 

Leeftijdsopbouw 

 

 
 

Uit bovenstaande grafiek kan worden geconcludeerd dat de groei van het aantal patiënten vooral wordt 

gerealiseerd in de leeftijdscategorie 50 tot en met 59 jaar. 
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Uit bovenstaande grafiek blijkt dat De Weerark ten opzichte van het landelijk gemiddelde een erg jonge 

patiëntenpopulatie heeft. Slechts 12,3% (2018 en 2019) van de patiënten is 65 jaar of ouder ten opzichte 

van 19,2% in Nederland. 

 

Verwachte zorgzwaarte 

Vanwege de lage gemiddelde leeftijd van de patiëntenpopulatie is de te verwachten zorgzwaarte lager dan 

bij de gemiddelde huisartsenpraktijk het geval is. Dit blijkt ook uit de contactfrequentie/aantal 

contacteenheden per patiënt. 
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PRAKTIJKORGANISATIE 

Praktijkvorm 

De praktijk is een maatschap van praktijkhouders Lonneke Smeenk, Peter van Liere en Rene Bijkerk. Laatst 

genoemde heeft per 1 april 2019 de maatschap verlaten. 

 

Kwaliteitsbeheer receptuur  

Er is regelmatig overleg met de apotheken als bij recepten verschil in voorschrift wordt gesignaleerd.  

 

Openingstijden  

De praktijk is iedere werkdag geopend van 08:00u tot 17:00 uur. Daarnaast zijn er extra ochtend en 

avondspreekuren. De avond-, nacht- en weekendwaarneming is geregeld door Primair Huisartsenpost. 

 

Receptenlijn 

De receptenlijn is onderdeel van de telefooncentrale. Hierop kan men 24 uur per dag de gewenste medicatie 

inspreken.  

 

Triage  

Triage gebeurd aan de hand de NHG triagewijzer. Onder normale omstandigheden kan de patiënt in niet 

dringende situaties binnen één tot twee werkdagen terecht op het spreekuur. Spoedzorg wordt volgens de 

urgentiecode van de NHG triagewijzer en/of in overleg met de aanwezige huisarts afgehandeld.  

 

Website  

De website is de vinden www.weerark.nl. Hierop is informatie te vinden voor de patiënten over de praktijk.  

 Sessies Gebruikers Paginaweergaven 

2018 22.400 12.322 54.322 

2019 22.305 13.097 47.592 

Verschil -95 755 -6.740 

 

Opmerkelijk is dat het aantal paginaweergaven in 2019 substantieel is afgenomen. Mede om die reden is 

besloten om eind 2019 de website in het nieuw te steken.  

 

Patiëntenomgeving 

Sinds 2016 kunnen patiënten gebruik maken van een online patiëntenomgeving waarmee ze in staat zijn 24 

uur per dag, eenvoudig en veilig contact kunnen hebben met de artsen van onze praktijk. Her is mogelijk om 

online afspraken te maken, herhaalrecepten aan te vragen en vragen te stellen aan de artsen. 

 

Automatisering 

De praktijk is geautomatiseerd met het huisartseninformatiesysteem Promedico. Van alle patiënten zijn 

probleemlijsten ingevoerd en deze gegevens zijn allemaal ICPC gecodeerd. Alle visites en consulten worden 

ICPC gecodeerd ingebracht.  

 

 

  

http://www.deweerark.nl/
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ZORG EN KWALITEIT  

Kwaliteitsbeleid 

Zorgkwaliteit is een belangrijk onderdeel van het professioneel handelen. De NHG-standaarden vormen 

daarin het fundament. De richtlijnen richten zich op het medisch-inhoudelijk handelen, de praktijkvoering en 

het hulpverleningsproces.  

 

Om kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen leveren is het allereerst van belang dat alle medewerkers de 

juiste opleidingen en nascholingen volgen, maar ook dat de processen in onze praktijk in protocollen en 

werkafspraken worden vastgelegd. 

 

Om de kwaliteit te kunnen waarborgen nemen wij deel aan de NHG-praktijkaccreditatie. 

 

NHG-accreditatie  

NHG staat voor het Nederlands Huisartsen Genootschap, de beroepsvereniging die zich bezig houdt met 

kwaliteitsverbetering van de huisartsgeneeskunde in Nederland. Het accrediteringsproces houdt in dat wij 

werken aan kwaliteitsverbetering. Dit is een continu proces, met doorlopende verbeterplannen en een 

controle (audit) op het bereiken van de afgesproken einddoelen. Daarnaast wordt de praktijk getoetst op een 

groot aantal landelijk vastgestelde kwaliteitseisen op het gebied van patiëntveiligheid, bereikbaarheid, 

hygiëne, goede klachtenafhandeling en dergelijke. De mening van de patiënt wordt tevens meegenomen in 

het gehele proces via enquêtes. 

 

Praktijkondersteuning  

Praktijkondersteuning van huisartsen is een antwoord op veranderende eisen ten aanzien van de inhoud van 

huisartsenzorg, bij een toenemende werkdruk van de huisarts en een groeiende zorgvraag voor chronisch 

zieken. Praktijkondersteuning dient om de kwaliteit van het zorgaanbod te verbeteren en de samenwerking 

tussen huisartsen te versterken en tevens om de werkdruk van de huisarts te verminderen.  

 

Doel van de werkzaamheden van de praktijkondersteuner is om met name de communicatie met en de 

voorlichting aan de patiënt met een chronische aandoening te bevorderen en hierin te begeleiden. 

 

Praktijkondersteuning GGZ 

De praktijk heeft 2 praktijkondersteuners GGZ in dienst die zelfstandig spreekuur doen voor patiënten met 

psychische klachten. Sinds 2016 is de praktijk gestart met het aanbieden van e-health van Therapieland 

door Ksyos. Patiënten kunnen worden uitgenodigd een programma te volgen. “Grip op je dip”, “mindfullness” 

en de “4 DKL vragenlijst” worden het meest aangeboden. De meerderheid van de patiënten start met het 

programma.  

 

Ketenzorg 

Voor de ketenzorg Diabetes, COPD en VRM is de praktijk aangesloten bij de Zorggroep KetenzorgNU. Voor 

de kwaliteitsindicatoren verwijzen wij u naar de bijlagen. 
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Contacten 

Hier worden het aantal lange en korte consulten, lange en korte visites, telefonische consulten, vaccinaties 

en e-mail consulten, absoluut en per 1.000 ingeschreven patiënten getoond.  

Alleen de contacten van patiënten met inschrijftarief in het betreffende kalenderjaar zijn meegeteld. Wanneer 

de assistente of POH contacten onder dezelfde tariefcode als de huisarts vastlegt, tellen deze contacten ook 

mee.  

  Consulten 2018 

    De Weerark referentie 

   aantal aantal  
per 1000 

aantal  
per 1000 

consult huisarts 12000 15.064 1.975,5 2.027,6 

consult huisarts langer dan 20 minuten 12001 3.322 435,6 582,0 

visite huisarts 12002 685 89,8 97,7 

visite huisarts langer dan 20 minuten 12003 168 22,0 77,5 

telefonisch consult huisarts 12004 7.205 944,9 1.283,5 

vaccinatie huisarts 12006 0 0,0 2,6 

e-mailconsult huisarts 12007 397 52,1 86,1 

 

  Consulten 2019 

    De Weerark referentie 

   aantal aantal  
per 1000 

aantal  
per 1000 

consult huisarts korter dan 5 minuten 12010 8.038 1.006,3 1.208,7 

consult huisarts vanaf 5 minuten en 
korter dan 20 minuten 

12011 15.777 1.975,1 2.191,9 

consult huisarts langer dan 20 minuten 12001 3.665 458,8 601,3 

visite huisarts 12002 633 79,2 86,4 

visite huisarts langer dan 20 minuten 12003 171 21,4 76,8 

vaccinatie huisarts 12006 0 0,0 2,3 

 

De praktijk heeft in verhouding met andere praktijken minder contactmomenten. Het lagere aantal consulten 

correspondeert met de leeftijdsopbouw van de patiëntenpopulatie. 
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Hier wordt het gemiddelde aantal contacten met de huisarts per onderdeel weergegeven.  

  Contactfrequentie 2018 
 

   De Weerark referentie 

   aantal aantal 

Consult huisarts 12000 
12001 

2,4 2,6 

Visite huisarts 12002 
12003 

0,1 0,2 

Telefonisch consult 12004 0,9 1,3 

Vaccinatie 12006 0,0 0,0 

E-mailconsult 12007 0,1 0,1 

 

  Contactfrequentie 2019 
 

   De Weerark referentie 

   aantal aantal 

Visite huisarts 
12002 
12003 

0,1 0,2 

Vaccinatie 12006 0,0 0,0 

Consult huisarts 
12010 
12001 
12011 

3,5 4,0 

 

De praktijk heeft in verhouding met andere praktijken minder contactmomenten. Het lagere aantal 

contactmomenten correspondeert met de leeftijdsopbouw van de patiëntenpopulatie. 
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Consulten POH-GGZ 

  Consulten POH-GGZ 2018 

    De Weerark referentie 

   aantal aantal 
per 

1000 

aantal per 
1000 

consult POH-GGZ 12110 16,0 2,1 2,9 

consult POH-GGZ langer dan 20 minuten 12111 956,0 125,4 118,0 

visite POH-GGZ 12112 0,0 0,0 0,3 

visite POH-GGZ langer dan 20 minuten 12113 2,0 0,3 4,1 

telefonisch consult POH-GGZ 12114 102,0 13,4 14,3 

e-mail consult POH-GGZ 12115 6,0 0,8 3,1 

groepsconsult POH-GGZ 12116 0,0 0,0 0,7 

 

  Consulten POH-GGZ 2019 

    De Weerark referentie 

   aantal aantal 
per 

1000 

aantal per 
1000 

Consult POH-GGZ korter dan 5 minuten 12117 99,0 12,4 12,7 

Consult POH-GGZ vanaf 5 minuten en korter dan 20 
minuten 

12118 209,0 26,2 13,4 

consult POH-GGZ langer dan 20 minuten 12111 1.083,0 135,6 134,9 

visite POH-GGZ 12112 0,0 0,0 0,2 

visite POH-GGZ langer dan 20 minuten 12113 1,0 0,1 4,4 

groepsconsult POH-GGZ 12116 0,0 0,0 1,0 

Consult POH-GGZ korter dan 5 minuten 12117 99,0 12,4 12,7 
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M&I verrichtingen 

   
Top-10 meest voorkomende 

verrichtingen 2018 

   De Weerark referentie 

  aantal aantal 
per 1000 

aantal 
per 1000 

Chirurgie 13012 266 34,9 32,6 

ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en 
bespreken met patiënt) 

13005 130 17,1 16,8 

Longfunctiemeting (= spirometrie) 13004 92 12,1 15,4 

Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, 
hypertensiemeting 

13008 82 10,8 13,6 

IUD inbrengen- Implanteren c.q. verwijderen 
implanonstaafje 

13042 63 8,3 7,4 

Therapeutische injectie (Cyriax) 13023 51 6,7 19,9 

Intensieve zorg, visite, dag 13034 38 5,0 102,3 

Diagnostiek met behulp van Doppler 13001 34 4,5 5,4 

Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris 13015 26 3,4 2,5 

Polyfarmacie 13049 16 2,1 4,0 

 

   
Top-10 meest voorkomende 

verrichtingen 2019 

   De Weerark referentie 

  aantal aantal 
per 1000 

aantal 
per 1000 

Chirurgie 13012 280 35,1 32,5 

ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en 
bespreken met patiënt) 

13005 114 14,3 16,3 

Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, 
hypertensiemeting 

13008 83 10,4 16,7 

Longfunctiemeting (= spirometrie) 13004 79 9,9 15,1 

IUD inbrengen- Implanteren c.q. verwijderen 
implanonstaafje 

13042 70 8,8 7,6 

Therapeutische injectie (Cyriax) 13023 54 6,8 19,9 

Intensieve zorg, visite, dag 13034 47 5,9 32,3 

Diagnostiek met behulp van Doppler 13001 22 2,8 4,9 

Polyfarmacie 13049 19 2,4 4,0 

Hartritmestoornissen 13011 17 2,1 1,4 
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Prescripties 

   
Aantal voorschriften 2018 

    De Weerark referentie 

   aantal aantal  
per 

1000 

aantal  
per 1000 

Alle voorschriften   4.259 55,9 64,9 

Maagmiddelen A02 811 10,6 16,3 

Statines C10A 558 7,3 11,7 

Antibiotica J01 974 12,8 17,3 

Benzodiazepines N05BA 263 3,5 4,4 

 

   
Aantal voorschriften 2019 

    De Weerark referentie 

   aantal aantal  
per 

1000 

aantal  
per 1000 

Alle voorschriften   4.477 56,0 65,1 

Maagmiddelen A02 851 10,7 16,0 

Statines C10A 554 6,9 11,5 

Antibiotica J01 1.003 12,6 17,1 

Benzodiazepines N05BA 257 3,2 4,3 

 

Prestatie Doelmatig voorschrijven Zilveren Kruis 

Prestatiecode B (2018), Prestatiecode C (2019). 

  

Preventie  

In de praktijk worden een aantal preventieve activiteiten ontplooid. In het kader van de jaarlijkse 

grieppreventie werd een groot aantal patiënten gevaccineerd. Alle patiënten die in aanmerking komen 

krijgen een persoonlijke oproep. De injecties worden gegeven binnen en buiten reguliere openingstijden. 

 

Reisvaccinaties 

Huisartsenpraktijk De Weerark is officieel erkend LCR, Landelijk Coördinatie Centrum Reizigersadvisering, 

dus kan iedereen (ook niet eigen patiënten) er terecht voor alle vaccinaties en profylaxe. Het 

vaccinatiecentrum is aangesloten bij Travel Doctor.  

 

De verantwoordelijke huisartsen, doktersassistente en reisverpleegkundige houden hun kennis op peil door 

het volgen van verscheidende nascholingen. 
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Nascholing 

Alle huisartsen en praktijkmedewerkers volgen nascholingen en trainingen die gerelateerd zijn aan hun 

werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Sommige trainingen zijn specifiek voor bepaalde medewerkers. 

De huisartsen leggen verantwoording over hun nascholing af bij hun vijfjaarlijkse herregistratie via de RGS 

(Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten) van de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot 

bevordering der Geneeskunst). De praktijkondersteuners Somatiek staan ingeschreven in het 

kwaliteitsregister van de NVvPO (Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners).  

De doktersassistenten kunnen de verantwoording voldoende scholing laten vastleggen in het KABIZ 

(kwaliteitsregistratie en accreditatie beroepsbeoefenaren in de zorg), dit is nog geen verplichting.  

  

Het gehele team heeft in november 2018 een nascholing gevolgd met als titel Effectieve communicatie op de 

HAP en praktijk/Spelen met de tijd.  

  

De doktersassistenten hebben zich in 2018 en 2019 geschoold in:  

 Ernstige infectieziekten bij kinderen 

 Oedeem 

 Cervixscreening 

 Triage NTS 

 Dementie 

 Kindermishandeling 

 ECG 

 Borstkanker 

 Nedhis congres 

 Klaar voor de reis? 

 Kennistoets triagisten 

 BHV 

 Reanimatie 

 Diabetes mellitus type 2 

 Laboratoriumdiagnostiek  

 Goede en slechte leefgewoonten 

 Valpreventie bij ouderen  

De POH GGZ volgden de intervisiebijeenkomsten en verscheidende andere GGZ-nascholingen, waaronder 

verslaving, psychologie en chronische pijn, angst en depressie, dementie, palliatieve zorg en zingeving, 

ACT, samenwerking POH GGZ en huisarts, GGZ nascholing KOPP kinderen, behandeling van jeugdigen 

met negatief zelfbeeld, Rouw en verlies en symposium parentificatie.  

 

De POH S volgden verschillende MDO’s (COPD en DM), casuïstiekbesprekingen DM, spiegelbijeenkomst 

Ketenzorg en andere POH S nascholingen, waaronder nierinsufficiëntie, diabetische voet, secundaire 

vasculaire aandoeningen DM, scholing het nieuwe zorgwerken, scholing NHG standaard DM2, scholing 

secundaire vasculaire aandoeningen. 

 

De huisartsen volgden ook verscheidende nascholingen in 2018 en 2019:  

 Chronische pijn 

 Diabetes Mellitus 

 Arts en Leefstijl 

 Intercollegiale toetsing 

 Symposium Travel Medicine 

 Scholing GGZ 

 Antibiotica cursus 

 KNO bij volwassenen 

 Balint intervisie 

 Caspir cursus 

 Longgeluiden 
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 Acute geneeskunde  

 Reisgeneeskunde 

 Terugkomdagen Huisartsopleiding  

 

FTO overleg  

In 2018 en 2019 is meerdere malen een FTO-overleg gehouden. De opzet van de vergadering is dat er een 

onderwerp wordt gekozen dat door een huisarts en een apotheker wordt voorbereid. Vast onderdeel is ook 

het bespreken van nieuwe middelen en wijzigingen in het vergoedingssysteem en overzicht van middelen 

die van de markt zijn gehaald. Daarna wordt een opmerkelijke, leerzame, casus besproken en actualiteiten 

behandeld. Er worden afspraken gemaakt in de  FTO groep en die afspraken worden het jaar later 

geëvalueerd. 

 

Intern overleg  

In 2018 en 2019 werd er maandelijks een werkoverleg (met het gehele medische team) en maandelijks een 

assistentenoverleg (met verantwoordelijke huisarts en doktersassistenten) gehouden. De vennootschap 

kwam elke 2 maanden bij elkaar voor de vennootschapsvergadering.  

 

Externe overlegstructuren 

Om goede zorg te kunnen leveren aan onze patiënten is het regelmatig nodig om met andere zorgverleners 

te overleggen. Andere zorgverleners hebben net als wij beroepsgeheim. 

 

Overleg Externe partners Doel Frequentie 

Hagro overleg Collega huisartsen Informeren, vaststellen beleid 

naar externe organisaties  

6 per jaar  

Farmacotherapeutisch 

overleg 

Apotheek, huisartsen Verbeteren en risicobeheersing in 

medicatie gebruik 

6 per jaar 

 

 

 

Klachten- en geschillenregeling  

Alle artsen zijn aangesloten bij de SKGE, Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg.  

 

Indien een patiënt een klacht heeft, kan hij deze bespreken met de betrokken praktijkmedewerker. Indien 

gewenst kan een van de huisartsen bij dit gesprek aanwezig zijn. Ook kan de patiënt een gesprek 

aanvragen met alleen de huisarts. Tevens bieden we de mogelijkheid om via de website een 

klachtenformulier in te vullen. De klacht wordt in behandeling genomen en we nemen contact op met de 

patiënt. Als dit voor de patiënt niet voldoet, kan hij ook een klacht indienen bij de Stichting Klachtenregeling 

Eerstelijnszorg (SKE). 

 

Wanneer een patiënt uit een andere praktijk naar onze praktijk wil overkomen omdat hij een klacht heeft over 

zijn eigen huisarts, zal er eerst een gesprek moeten plaatsvinden met de eigen huisarts. Deze kan wanneer 

de arts-patiëntrelatie niet meer hersteld kan worden contact met ons opnemen en de nieuwe patiënt 

aanmelden. Daarna zal een gesprek tussen ons als nieuwe huisarts en de patiënt plaatsvinden om 

verwachtingen naar elkaar uit te spreken. 
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EVALUATIE DOELEN 2018 

Verbeteren transparantie 

Er is een nieuw wachtkamerscherm in de praktijk geplaatst waarop de wachttijden te zien zijn en welke 
artsen er die dag aanwezig zijn. Er is voor gekozen om de vakanties van de artsen nog niet te vermelden. 
Door deze verbetering zijn er minder vragen aan de balie over wachttijden. 
  

Medewerkers ondervinden hoge werkdruk 

We zijn aan de slag gegaan met het verlagen van de werkdruk in de praktijk. Er is een uitbreiding qua fte’s 
huisartsen, doktersassistenten, POH S en POH GGZ gerealiseerd. Daarnaast is er gewerkt aan meer 
persoonlijke aandacht voor elkaar met bijvoorbeeld een gezamenlijke dag afsluiting. Het gehele artsen en 
doktersassistenten team heeft de nascholing ‘Spelen met de tijd’ (effectieve communicatie op de HAP en 
praktijk) gevolgd. De nieuwe werkdrukmeting toonde een reductie van 100 % van het aantal werknemers dat 
een ongezonde hoge werkdruk ondervond. 

  

Zorg op maat Diabetes Ketenzorg (Nieuwe zorgwerken) / Aanpassing organisatie 

jaarcontrole Diabetes 

De uitvoering van het plan ‘Zorg op maat Diabetes Ketenzorg’ heeft helaas moeilijkheden ondervonden door 
ziekteverzuim van één van de maatschapsleden. Er is wel geconcludeerd dat de praktijk zorg op maat geeft 
en er ook wordt gekeken naar de individuele patiënt. Er is een stijging van het aantal patiënten waarbij een 
IZP (individueel zorg plan) is aangemaakt in het KIS Portavita. 
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EVALUATIE DOELEN 2019 

 

Gedelegeerde handelingen in de praktijk organiseren en registreren 

De doktersassistenten hebben met elkaar meegekeken tijdens het doen van de gelegeerde handelingen die 
ze uitvoeren in de praktijk. Deze handeling werd geregistreerd en afgetekend. De leerpunten werden 
gedeeld in de assistentengroep. Voor de borging is afgesproken om elke 2 jaar de aftekenlijsten te 
gebruiken. 
 

Sociale kaart digitaliseren 

De sociale kaart is volledig digitaal gemaakt, zodat de medewerkers op alle werkplekken kunnen inloggen in 
de sociale kaart via de One Drive. De administratieve medewerkster zal jaarlijks de sociale kaart up to date 
houden.  
 

One Drive opschonen en opnieuw inrichten  

De One drive is opgeschoond en opnieuw ingericht. Tevens is de sociale kaart toegevoegd.  
Oude bestanden zijn verwijderd en er is een nieuwe indeling gemaakt. Per beroepsgroep zijn er 
verantwoordelijke medewerkers aangewezen om zicht te houden op up to date houden van de One Drive. 
De administratieve medewerksters houdt hierover de regie.  
 

Verbeteren Samenwerking 

Er is in 2019 gebouwd aan de samenwerking in de maatschap met hulp van een externe coach. Ook is er 
als teambuilding een nascholing georganiseerd naar Marrakesh met het voltallige team.  
 

Implementatie BHV in praktijk 

7 Medewerkers van de praktijk zijn in 2019 geschoold in BHV en hebben het certificaat behaald. Er is een 
BHV plan en ontruimingsplan opgesteld voor locatie Zandweg en locatie Vleuterweide. Er zal een 
ontruimingsoefening worden georganiseerd en de medewerkers zullen hun BHV diploma jaarlijks up-to-date 
houden.  
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DOELEN VOOR 2020  

 

1. Meer aandacht voor preventie 

 

2. Verbeteren medicatie overdracht  

 

3. Verbeteren Probleemlijst/ Episodelijst in HIS 

 

4. Implementatie Astma spreekuur 

 

5. Implementatie Slaapstraat bij POH GGZ patiënten 

 
6. Ouderenzorg verbeteren: vaste huisarts, optimalisering medicatie 

 
7. Implementatie, deelname OPEN programma via RegiozorgNU 

 
8. Aansluiting op het landelijk schakelpunt LSP via VZVZ 
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BIJLAGE 

Kwaliteitsindicatoren 2019 

 

 
Diabetes 

De 
Weerark 

alle 
praktijken 

 

D1 Aantal diabetes patiënten 

 
302,0 255,4 Aantal patiënten met diabetes in de huisartsenpraktijk  

D6 % DM patienten indicatoren 1,7 59,2 % van alle diabetes patiënten in de huisartsenpraktijk 
die gebruikt worden voor het berekenen van de 
kwaliteitsindicatoren  

D9 % DM met HbA1c meting 100,0 88,3 % diabetes patiënten waarbij HbA1c is bepaald in de 
afgelopen 12 maanden 

D12 % DM met bloeddruk meting 80,0 89,2 % diabetes patiënten waarbij de systolische bloeddruk 
is bepaald in de afgelopen 12 maanden  

D19 % DM met eGFR 

 
100,0 87,4 % diabetes patiënten waarbij de eGFR is bepaald in de 

afgelopen 12 maanden  

D20 % DM albumine bepaald 80,0 80,6 % diabetes patiënten waarbij het albumine of de 
albumine/kreatinine ratio is bepaald in de afgelopen 12 
maanden  

D26 % DM met bekend rookgedrag 0,0 53,2 % diabetes patiënten waarvan het rookgedrag bekend 
is  

D28 % DM BMI bepaald 80,0 84,1 % diabetes patiënten waarbij BMI is bepaald in de 
afgelopen 12 maanden  

D32 % DM voetonderzoek 40,0 54,6 % diabetes patiënten waarbij voetonderzoek is 
uitgevoerd in de afgelopen 12 maanden  

D35 % DM met funduscontrole 60,0 69,2 % diabetes patiënten waarbij een funduscontrole is 
uitgevoerd in de afgelopen 24 maanden  

 

 

 

 
Astma 

De 
Weerark 

alle 
praktijken 

 

A1 Prevalentie Astma 511,0 329,8 Aantal patiënten met astma in de huisartsenpraktijk 

A2 % Astma populatie indicatoren 0,6 22,0 % van alle astma patiënten in de huisartsenpraktijk die 
gebruikt worden voor het berekenen van de 
kwaliteitsindicatoren 

A7 % Astma met bekend rookgedrag 0,0 30,1 % astmapatiënten waarvan het rookgedrag bekend is  

A11 % Astma functioneren 0,0 8,1 % astmapatiënten waarbij het functioneren is 
vastgelegd in de afgelopen 12 maanden 

A12 % Astma exacerbatie 0,0 17,6 % astmapatiënten waarbij een exacerbatie is vastgelegd 
in de afgelopen 12 maanden 

A15 % Astma inhalatietechniek 0,0 23,6 % astmapatiënten met chronisch inhalatiemedicatie 
waarbij de inhalatietechniek is gecontroleerd in de 
afgelopen 12 maanden  

Hart- en vaatziekten De 
Weerark 

alle 
praktijken 

 

H1 Aantal HVZ patiënten 

 
430,0 317,9 Aantal patiënten met HVZ in de huisartsenpraktijk 

H4 HVZ populatie indicatoren 0,5 41,0 % van alle HVZ patiënten in de huisartsenpraktijk die 
gebruikt worden voor het berekenen van de 
kwaliteitsindicatoren  

H7 % HVZ met bloeddruk meting 100,0 77,4 % HVZ patiënten waarbij de systolische bloeddruk is 
bepaald in de afgelopen 12 maanden 

H13 % HVZ rookgedrag bepaald 0,0 39,9 % HVZ patiënten waarvan het rookgedrag bekend is 

H15  % HVZ  BMI bepaald 50,0 81,1 % HVZ patiënten waarbij BMI is bepaald in de afgelopen 
12 maanden 

H20 % HVZ eGFR bepaald 50,0 36,8 % HVZ patiënten waarbij de eGFR is bepaald in de 
afgelopen 5 jaar 

H28 % HVZ LDL cholesterol bepaald 50,0 34,1 % HVZ patiënten waarbij LDL cholesterol is bepaald de 
afgelopen 5 jaar 
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