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DEEL EEN | Begin 
Een ...... Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het tiende jaarverslag van de praktijk. Dit jaarverslag hoort (samen met het 
jaarverslag 2015 en 2016) bij het beleidsplan 2015-2017 van huisartsenpraktijk Schinkelkade. 
Hierin hebben we het beleid voor de komende jaren uitgestippeld. 
 
 
Het afgelopen jaar is een administratief zwaar jaar geweest. Naast de toename van 
zorgvragen op zo ongeveer elk denkbaar terrein, worden de administratieve lasten elke keer 
weer zwaarder. De actiegroep “het roer moet om” heeft slechts enkele verbeteringen door 
kunnen voeren, maar wordt ingehaald door de realiteit. Ten tijde van het schrijven van dit 
verslag (april 2018) keert dan eindelijk weer de rust in de praktijk terug. Het logo op de 
voorkant geeft aan hoe zwaar de administratieve lasten drukken op de dagelijkse 
praktijkvoering. 
 
 
Dit verslag dient een aantal doelen. Zo maakt het de huisartsenzorg binnen onze praktijk 
transparant voor personeel, patiënten, andere zorgverleners en zorgverzekeraars. Het vervult 
hiermee een belangrijke rol naar de buitenwereld. 
 
 
Het jaarverslag 2017 bestaat uit zeven delen. Na een korte inleiding – deel een - wordt in deel 
twee naar achteren gekeken, waarbij een stukje historie van de praktijk wordt vermeld, 
analoog aan eerdere jaarverslagen. Deel drie beschrijft de mens en deel vier de materie. 
Vervolgens wordt in het vijfde deel ons medisch handelen onder de loep genomen. Deel zes 
beschrijft het NHG-accreditatie traject. Net als voorgaande jaren wordt het jaarverslag in deel 
zeven besloten met een samenvatting.  
 
 
Het team van huisartsenpraktijk Schinkelkade wenst u veel leesplezier! 
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DEEL EEN | Begin 
Twee ...... Inleiding  
 
 
De gezondheidszorg is elk jaar weer aan veranderingen onderhevig. Een proces dat wordt 
gevoed vanuit demografische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. De 
huisartsenpraktijk wordt geconfronteerd met een steeds toenemende zorgvraag en, door 
verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn, een toename in zorgcomplexiteit. 
Concreet voor 2017 betekent dit de start maken met CVRM zorg, het uitbouwen van de POH-
somatiek en het specialiseren van ons assistententeam. 
Op het gebied van kwaliteitszorg zijn er ook vele ontwikkelingen merkbaar. Vanuit de overheid 
en ook vanuit de eigen beroepsgroep werden er steeds verdergaande kwaliteitseisen gesteld 
en moest de kwaliteit van zorg meetbaar en meer inzichtelijk gemaakt worden. Dankzij de 
landelijk bekend geworden actie “het roer moet om” van een paar enthousiaste huisartsen, is 
hier nu een halt toegeroepen. Het is de bedoeling dat dit in de toekomst ertoe gaat leiden dat 
de administratieve lasten voor de huisartsenpraktijk flink dalen. In 2017 is hier echter zoals in 
het voorwoord al genoemd niets van te merken. 
Deze ontwikkelingen dwingen ons na te denken over hoe wij onze zorg moeten organiseren 
om kwaliteit, continuïteit en bereikbaarheid van deze zorg te kunnen blijven waarborgen, en 
daarnaast een persoonsgerichte benadering kunnen blijven leveren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

DEEL TWEE | Geschiedenis 
Een ...... Het afgelopen jaar 
 
 
De meest bepalende gebeurtenis voor de praktijk in 2017 was voor het derde opeenvolgende 
jaar opnieuw de wijziging in het personeelsbestand. Onze derde AIOS Janneke Burggraaff is 
met haar opleiding bij ons gestart en verder is Sophie Voss vanuit haar stageplaats als 
assistente ons team komen versterken. Radha van Neerrijnen heeft ons team verlaten en 
daarvoor in de plaats is Pina Farina gekomen. 
 
In 2017 is de LSP toestemming van patiënten doorgevoerd. Inmiddels is de helft van ons 
patiëntenbestand aangemeld bij het LSP. Het archief is reeds volledig digitaal. Nieuwe dossiers 
worden meteen ingescand en toegevoegd. 
 
De website is niet ingrijpend vernieuwd. Wel is er een start gemaakt met de publicatie van ons 
kwaliteitshandboek, dat straks ook online in te zien is. 
 
 
 
 
DEEL TWEE | Geschiedenis 
Twee ...... Historie van de praktijk  
 
 
De praktijk is gestart op 1 januari 1974 aan de Schinkelkade 19 in een voormalige 
kruidenierswinkel. Hier hebben dokter de Zeeuw en dokter Evenhuis 34 jaar praktijk gevoerd. 
Aan de grote poort in de wachtkamer was nog te zien dat hier vroeger paard en wagen binnen 
konden rijden voor laden en lossen.  
Bij start van de praktijk in 1974 zijn er ongeveer 1700 patiënten ingeschreven, waarvan 1593 
ziekenfonds verzekerd waren. Marianne Frederiks is de vaste assistente. In 1983 is er een 
derde huisarts bijgekomen, dokter Budde. De drie huisartsen werkten parttime op de praktijk 
en hadden daarnaast nevenfuncties aan de universiteit. In 1989 is het team versterkt met een 
assistente Els Storm. 
 
In 1993 verlaat dokter Budde de praktijk voor een praktijk elders, en wordt deze vacature 
gevuld met verschillende huisartsen in dienstverband. Halverwege de jaren 90 werd de 
praktijk een opleidingspraktijk voor huisartsen.  
De taken van de praktijkassistente werden steeds verder uitgebreid en er kwam ruimte voor 
een derde praktijkassistente Ali Borst. In 2003 stopte Marianne Frederiks en is Ali Borst 
fulltime komen werken in de praktijk. De zorgvraag nam steeds meer toe en er kwam 
behoefte aan gestructureerde zorg. De functie van praktijkondersteuner werd in het leven 
geroepen. Els Storm heeft de opleiding hiertoe gevolgd en is zich meer gaan toeleggen op de 
zorg voor diabeten. In april 2004 is er een derde assistente Jolanda van der Schot aangesteld.  
 
Op 1 januari 2008 is de praktijk overgenomen door dokter Laven en dokter Visser. Op dat 
moment waren er ongeveer 3450 patiënten ingeschreven. De praktijk is in de hierop volgende 
jaren snel gegroeid tot ongeveer 4600 patiënten. 
Jolanda van der Schot heeft in 2011 de praktijk verlaten in verband met een andere 
aanstelling. Daarna heeft Sonja Tibbesma 1 jaar als assistente gewerkt. 
Sinds 2012 is Margriet Bot als vaste assistente aan het team toegevoegd en in 2013 is daar 
Indah Lekatompessy bijgekomen. 
Eind september 2013 is de praktijk verhuisd naar de andere hoek van de straat, Schinkelkade 
nummer 18, waar op 2 oktober 2013 de deuren open zijn gegaan. Tot 1 januari 2014 was de 
praktijk gesloten voor nieuwe inschrijvingen, waarna op de nieuwe locatie de praktijk weer 
geopend is voor aanmelding. Met ingang van 1 januari 2014 is het team uitgebreid met 
assistente Daniëlle Smit. Bijna alle assistentes werken dan 4 dagen per week. Ook is in 2014 
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gestart met de POH-GGZ verzorging door een psycholoog die kortdurende psychologische hulp 
in de praktijk kan bieden. Als eerste is Karin van Ooijen hiermee gestart in 2014, later gevolgd 
door Esther van Spil en onze huidige POH-GGZ Tanya de Wit. Op 20 november 2014 heeft Ali 
Borst afscheid van de praktijk genomen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd. In 2015 is dokter Swarthout – ten Kate met haar gezin naar Malawi vertrokken. Eind 
2015 is Indah Lekatompessy een opleiding gaan volgen voor praktijkondersteuner. Daniëlle 
Smit is verhuisd naar Zaandam en heeft daar een baan gevonden. Tot slot heeft Margriet Bot 
besloten om na haar zwangerschaspverlof niet meer te willen werken. 
 
Het team bestaat thans uit dokter Visser en dokter Laven (praktijkhouders), dokter Pulskens 
(vaste waarnemer), dokter Bax (waarnemend huisarts op afroep), Annelot Hordijk (AIOS), Els 
Storm en Tanya de Wit (POH-ers), de assistentes Kamar Lakrih, Sophie Voss-van Blaaderen, 
Khadija el Bardouni, Pina Farina en de stagiare doktersassistente Zohra Fakir. 
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DEEL DRIE | Mensen 
Een ...... Populatie patiënten 
 
 
Op 31 december 2016 waren er 4612 patiënten ingeschreven. Op 31 december 2017 waren er 
4660 patiënten ingeschreven, een lichte toename van 1%. De groei in de voorgaande jaren is 
als volgt verdeeld: 2008 [12%], 2009 [8,2%], 2010 [6,9%], 2011 [2,2%], 2012 [2,2%], 
2013 [1,1%], 2014 [1,1%] en 2015 [6,4%] en 2016 [-3,4%]. 
Het streven is om het aantal ingeschreven patiënten op maximaal 5000 te houden, zodat we 
de zorg, zoals we die voor ogen hebben, kunnen laten bestaan. Ons aantal patiënten is de 
laatste jaren stabiel rond de 4600 ingeschrevenen. Het merendeel van de patiënten is 
ingeschreven bij Zilveren Kruis/Achmea en de rest is verdeeld over verschillende 
zorgverzekeraars. Bij een groot aantal ziekenfondsen zijn slechts één of enkele patiënten 
ingeschreven. 
 
 
 
Tabel 1 laat zien hoe de praktijk is opgebouwd. In bijna alle leeftijdscategorieën zijn er meer 
vrouwen. Boven het 75ste jaar zijn er anderhalf keer zoveel vrouwen als mannen, dit is 
conform de leeftijdsverdeling in Nederland. Het percentage kinderen is hoog in deze jonge 
praktijk. 
 
 
 
Tabel 1 Man-vrouw verdeling naar leeftijd 2017 
 
 

Leeftijdscluster Man Vrouw Subtotaal Percentage 

0 - 4 jaar 168 169 337 7.2 

5 - 14 jaar 166 185 351 7.5 

15 - 24 jaar 126 203 329 7.1 

25 - 44 jaar 909 1105 2014 43.2 

45 - 64 jaar 499 579 1078 23.1 

65 - 74 jaar 166 200 366 7.9 

75 +  jaar 70 115 185 4.0 

     

Totalen 2104 2556 4660 100 
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Tabel 2 toont de migratie (komst en vertrek) van patiënten gedurende het jaar 2017. 
   
 
 
Tabel 2 Migratie in periode 01.01.2017 t/m 31.12.2017 
 
 

Reden komst Gekomen 

Onbekend 34 

Verhuizing 295 

Geboorte 96 

Her inschrijving na tijdelijk afwezig 5 

Van andere arts 96 

Overig 8 

Huwelijk 0 

Tijdelijk uit andere praktijk 0 

  

Totalen 534 

 
 

Reden vertrek Vertrokken 

Onbekend 1 

Verhuizing 426 

Naar andere arts 13 

Overleden 20 

Verpleeghuis 2 

Tijdelijk buiten praktijk 0 

Overig 0 

  

Totalen 461 
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Tabel 3 toont de verdeling over de verschillende verzekeraars. De onderlinge verdeling is 
vergelijkbaar met het voorafgaande jaar. Voor 2018 zijn dan ook geen grote verschuivingen te 
verwachten. 
 
 
 
Tabel 3. Overzicht ingeschreven patiënten per zorgverzekeraar 2012 t/m 2017 
 
 

Zorgverzekeraar Aantal 
2017 2016 2015 2014 2013 2012 

AGIS/Achmea    1011 1088 1178 

Zilveren Kruis Achmea 1695 1675 1768 716 753 772 

CZ Groep zorgverzekeraar 808 762 759 713 683 671 

Menzis 231 242 257 247 209 253 

Unive 163 159 163 145 131 158 

IZZ 102 96 91 98 114 126 

FBTO 89 212 207 185 184 179 

Avero / Achmea 77 76 90 81 92 77 

ONVZ 266 257 252 1 101 111 

VGZ 202 192 223 200 146 158 

Fortis ziektekosten NV  41 44 49 50 44 101 

Turien & Co / VGZ 0 13 15 22 42 43 

De Friesland Zorgverzekeraar 70 90 93 90 76 67 

Zorg en Zekerheid 41 51 65 54 52 56 

Turien & Co Assuradeuren 0 15 22 23 22 27 

Aevitae / VPZ 34 28 35 40 31 19 

AnderZorg 182 178 125 107 86 85 

IAK / VGZ zorgverzekeraar 19 30 22 21 16 13 

PNO Onderlinge Ziektekosten 0 0  50 31 24 

Aevitae 26 23 30 37 43 85 

Interpolis Achmea 63 53 48 42 46 45 

DSW Zorgverzekeraar 65 76 47 21 17 17 

Stad Holland 13 10 11 12 14 13 

VVAA Schadeverzekeringen 0 0 0 43 30 35 

Nedasco assuradeuren BV 35 38 48 49 50 3 

Salland Zorgverzekeringen 18 10 28 18 10 3 

IZA zorgverzekeraar 70 72 75 70 51 11 

IZA-GezondSamen 25 30 28 23 21 0 

Ditzo verzekeringen 91 92 85 72   

Besured 0 45 43 33   

Niet verzekerd 28 71     

Overige / Particulier 20 26 116 220 267 203 
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DEEL DRIE | Mensen 
Twee ......  Geboorte en sterfte   
 
 
In 2017 zijn er 96 mensen geboren binnen de praktijk en zijn er 20 mensen overleden. In 
2017 is 2 maal euthanasie toegepast. 
 
 
Tabel 4 Oorzaken van sterfte 2011 t/m 2017 
 
 

Doodsoorzaak Specificatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Maligniteiten         

 Darmcarcinoom 2 3 1 0 1 1 2 

 Hematologische 
maligniteit 2 1 1 0 1 0 0 

 Borstkanker 0 0 0 3 0 0 0 

 Longcarcinoom 2 3 2 0 2 5 0 

 Slokdarmcarcinoom 0 1 0 0 1 0 0 

 Lever/galblaas/pancreas 
carcinoom 1 0 0 2 0 2 1 

 Ovarium/uterus/cervix 1 0 0 0 0 0 0 

 Hersenen 0 0 1 0 0 0 0 

 Melanoom 0 1 0 0 0 0 0 

 Nier/urinewegen 1 2 0 0 1 0 1 

Cardiovasculair         

 CVA 1 1 2 0 0 1 1 

 Hartfalen 1 1 0 0 0 1 3 

 Hartinfarct 3 1 3 0 1 0 0 

Dementie  1 0 1 0 1 0 2 

Neurologisch Epilepsie       1 

Pulmonaal         

 COPD 1 1 0 1 0 0 0 

 Pneumonie 2 1 1 1 2 1 0 

Nierinsufficientie  0 0 1 0 0 0 0 
Niet natuurlijke 
dood         

 Suicide 1 0 1 0 0 1 2 

 Euthanasie 2 1 1 0 0 0 2 

 Complicatie operatie 1 1 0 1 0 0 1 

 Ongeval / verkeer 0 0 0 0 0 0  
Maag/darm 
bloeding  1 1  1 0 1  

Sepsis  3 0 0 3 1 2  

Ouderdom  2 2 1 0 2 1 1 

Overig Onbekend 1 0 2 1 1 2 4 

Totaal  27 20 18 13 14 18 20 
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DEEL DRIE | Mensen 
Drie ...... Klachten en problemen  
 
 
Naast een regionale klachtenregeling kent onze praktijk een specifieke, eigen procedure. 
Klachten kunnen worden gemeld aan de balie. Meer formeel kunnen klachten ook ingediend 
worden op een klachtenformulier. Deze is ook te downloaden via onze website. 
In 2016 zijn er geen schriftelijke klachten ingediend. Dat wil niet zeggen dat er niet geklaagd 
wordt, maar dit betreft dan mondeling of telefonisch geuite onvrede over de gang van zaken.  
Een enkeling verliet de praktijk uit onvrede over of verschil van inzicht over de wenselijke 
vorm van huisartsgeneeskundige zorgverlening. 
De folder met de regionale klachtenregeling staat ter beschikking van de patiënten en via onze 
website is een klachtenformulier te downloaden.  
 
 
 
 
DEEL DRIE | Mensen 
Vier ...... Bestuur  
 
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit de maatschap van huisartsen Laven en Visser. Dit bestuur 
beslist over zaken als begroting, cao-zaken, personele inzet en zorginhoudelijke 
ontwikkelingen, automatisering, de positie van de eerste lijn, de komst van waarnemend 
huisartsen en onroerende zaken. Hiermee is het bestuur verantwoordelijk voor het algemene 
beleid, het personeelsbeleid, het financiële beleid en het zorginhoudelijk beleid. 
 
 
 
 
DEEL DRIE | Mensen 
Vijf ...... Personeel 
 
 
In huisartsenpraktijk Schinkelkade werken, op peildatum 31 december 2017, tien mensen. 
Vier praktijkassistentes (Kamar Lakrih, Khadija el Bardouni,  Sophie Voss-van Blaaderen en 
Pina Farina), één stagiaire doktersassistente (Zohra Fakir), twee praktijkondersteuners (Els 
Storm en Tanya de Wit), een AIOS-huisartsgeneeskunde (Janneke Burggraaff) en drie 
huisartsen (Laven, Visser en Pulskens), waarvan de laatste op waarneembasis.  
Alle assistentes zijn in loondienst van de maatschap. Dokter Pulskens is ZZP-er (zelfstandige 
zonder personeel) en factureert aan de maatschap. Tanya de Wit is POH-GGZ en ZZP-er en 
factureert aan de maatschap. 
Omdat we in 2015 zijn gestart met de opleiding van huisartsen is er nauwelijks ruimte om een 
coassistent te begeleiden. In 2017 hebben we dan ook geen coassistenten kunnen begeleiden.  
Tabel 5 op de volgende pagina laat een overzicht zien van de verschillende medewerkers. 
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Tabel 5 Vaste medewerkers in 2017 
 
 

Functie Medewerker BIG-registratienummer 

Huisarts F.P.A. Laven 29046160501 

Huisarts S. Visser 89048140501 

Huisarts S.A. Pulskens 29910340901 

Huisarts in opleiding J. Burggraaff - 

Praktijkondersteuner E. Storm - 

Praktijkondersteuner GGZ T. de Wit - 

Assistente K. Lakrih - 

Assistente K. el Bardouni - 

Assistente S. Voss - 

Assistente P. Farina - 

Stagiaire Z. Fakir - 

 
 
 
 
Tabel 6 geeft de bezetting weer op maandag tot en met vrijdag. De peildatum van deze tabel 
is 31 december 2017. Het totaal FTE per 1000 patiënten is ruim gestegen van 1.56 naar 2.08. 
Dit wordt veroorzaakt doordat er op de peildatum 1 fulltime assistente meer werkzaam is en 
de stagiaire 1 dag per week extra aanwezig is.   
 
 
Tabel 6 Personele bezetting in 2017 
 
 

Functie 
Werkdagen Fte Subtotaal Per 1000 

patiënten 
M D W D V    

Huisartsen     

F.P.A. Laven D D D D - 0.80   

S. Visser - D - D D 0.60   

S.A. Pulskens D - D - D 0.60   

J. Burggraaff D D D - D 0.80 2.80 0.60 

Praktijkondersteuner     

E. Storm D - D D - 0.75   

T. de Wit - - - D D 0.50 1.25 0.27 

Assistenten     

K. Lakrih D D D - D 1   

K. el Bardouni - D D D - 0.75   

S. Voss-van Blaaderen D - D - D 0.75   

P. Farina D D - D D 1 3.50 0.75 

Stagiaires     

Z. Fakir D - D - D 0.75 0.75 0.16 

     

Totaal personeel  8.3 8.3 2.08 
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DEEL DRIE | Mensen 
Zes ...... Ziekteverzuim 
 
 
In 2017 lag het totale verzuim (39 ziektedagen) lager dan in 2016 (52 ziektedagen). Hierbij 
aangetekend dat Radha bijzonder verlof had voor haar ontslag.  
 
 
 
Tabel 7 Ziekteverzuim in 2016 
 
 

Soort verzuim RN KL SVB ES FL SV SP KB PF JB Totaal 

Kort verzuim < 5 dagen 0 11 2 0 0 0 0 2 3 0 18 

Lang verzuim > 5 dagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bijzonder verlof 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

            

Totalen 21 11 2 0 0 0 0 2 3 0 39 

 
 
 
 
DEEL DRIE | Mensen 
Zeven ...... Contactsoorten en werkbelasting 
 
 
Op peildatum 31 december 2017 is de contactfrequentie per patiënt 5.40. Hoe dit is 
opgebouwd valt af te lezen in onderstaande tabel. De contactfrequentie staat vetgedrukt. Deze 
is iets afgenomen (- 0.35) in vergelijking met het voorafgaande jaar (5.75). Het aantal 
consulten en telefonische consulten zijn licht gedaald, daarentegen zijn de visites aanzienlijk 
gestegen ten opzichte van 2016. De komst van POH-GGZ heeft hier onder andere aan 
bijgedragen. De praktijk is bijna het hele jaar (255 dagen) open geweest met uitzondering van 
weekenden en nationale feestdagen. 
 
 
 
Tabel 8 Contactfrequentie in 2017 
 
 

Contactsoort Per jaar Per werkdag 
Per 1000 

patiënten per 
jaar 

Per patiënt per 
jaar 

Consulten 14679 57.56 3150 3.15 

Telefonisch consult 10015 39.27 2149 2.15 

Visite 471 1.85 101 0.10 

     

Totalen 25165 98.68 5400 5.40 
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DEEL VIER | Praktijk 
Een ...... Werkgebied 
 
 
Het beleid is erop gericht om het inschrijven van patiënten te beperken tot de 
postcodegebieden 1054 1057 1058 1059 1062 1071 1075 en 1076. In de dagelijkse praktijk 
bleven uitzonderingsgevallen bestaan (zie tabel 9) 
 
 
 
Tabel 9 Geografische verdeling in 2017 
 
 

Plaats Aantal Percentage 

Amsterdam 4588 98.45 

Amstelveen 28 0.60 

Badhoevedorp 3 0.06 

Amersfoort 4 0.09 

Haarlem 3 0.06 

   

Overige 34 0.54 

 
 
 
 
DEEL VIER | Praktijk 
Twee ...... Locatie van de praktijk   
 
 
De praktijk bevindt zich in Amsterdam Oud-Zuid in de Schinkelbuurt en grenst aan de open 
vaarroute “de Schinkel”. Het praktijkgebouw was gevestigd in een voormalige 
kruidenierswinkel aan de Schinkelkade 19, echter sinds oktober 2013 wordt de praktijk 
gevoerd vanuit het vernieuwde tegenoverliggende pand aan de Schinkelkade 18. De 
toegangsdeur is daar ook weer van buiten te ontgrendelen tijdens openingstijden van de 
praktijk.  
Het oude pand werd gehuurd van de firma Rappange. Tegenwoordig huren we van de firma 
Lingotto. Het praktijkgebouw beslaat thans een oppervlakte van ongeveer 180m². Dit is 
ongeveer 60m² groter vloeroppervlak dan in het oude pand. In tabel 10 op de volgende 
bladzijde wordt een overzicht gegeven van de in de praktijk aanwezige ruimtes. 
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Tabel 10 Indeling praktijkgebouw 
 
 

Ruimte Aantal Oppervlakte in m² 

Entreehall en gangen 1 15 

Wachtkamer 1 18 

Spreekkamer artsen 2 50 

Behandelkamer / AIOS kamer 1 25 

POH kamer 1 25 

Receptie / Frontoffice / Backoffice 1 30 

Laboratorium 1 8 

Assistenten Onderzoekskamer 1 6 

Toilet 2 3 

Overige 1 3 

 
 
 
 
DEEL VIER | Praktijk 
Drie ......  Bereikbaarheid 
 
 
In onderstaande tabellen is de organisatie van de spreekuren weergegeven. In principe is de 
praktijk het gehele jaar door geopend. Tijdens vakanties wordt er waarneming ingezet. De 
praktijklijn wordt beantwoord door de assistente. De spoedlijn wordt binnen 30 seconden door 
een van de aanwezigen beantwoord. In 2010 is een receptenlijn in gebruik genomen, waar 
patiënten 24 uur per etmaal hun herhaalreceptuur op aan kunnen vragen.  
De praktijk is gedurende de hele werkdag van 08:00 tot 17:00 telefonisch goed bereikbaar. 
Op woensdagavond en donderdagavond is er een avondspreekuur. Buiten kantooruren worden 
de patiënten verwezen naar de huisartsenpost. Met bovenstaande regelingen is de 
beschikbaarheid van huisartsgeneeskundige zorg voor onze patiënten 24 uur per etmaal 
gegarandeerd. 
 
 
 
Tabel 11 Organisatie van de werkdag in 2017 
 
 

Type spreekuur Dagdeel Uren 

Inloop spreekuur Dagelijks 08:00 – 09:00 

Ochtend spreekuur Dagelijks 10:00 – 11:30 

Telefonisch spreekuur Dagelijks 12:00 - 12:30 

Visites Dagelijks 12:30 – 14:00 

Middag spreekuur Dagelijks 14:00 – 17:00 

Avond spreekuur Woensdag / Donderdag 18:00 – 20:00 
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Tabel 12 Telefonische bereikbaarheid in 2017 
 

 
Aansluiting Nummer Open 

Praktijklijn 020-6730821 08:00 – 17:00 

Spoedlijn 020-6730821 optie 1 08:00 – 17:00 

Receptenlijn 020-6730821 optie 2 24 uur 

Intercollegiale lijn afgeschermd 08:00 – 17:00 

Fax 020-3795345 24 uur 

Datalijn I praktijk ADSL 24 uur 

Datalijn II  Wi-Fi 24 uur 

  
 
 
 
DEEL VIER | Praktijk 
Vier ......  Praktijkuitrusting 
 
 
Met regelmaat wordt het instrumentarium herzien en verbeterd. Ook in 2017 is alle aanwezige 
meetapparatuur geijkt door de firma DAX. De volgende tabel geeft inzicht in de 
praktijkuitrusting. In 2017 is geïnvesteerd in een volledig nieuw uitgeruste spoedtas, 2 nieuwe 
ophtalmo-otoscopen en een nieuwe Hb-meter. 
 
 
Tabel 13 Praktijkuitrusting in 2017 
 

 
Uitrusting Aantal Type 

Glucosemeter 6 Ascensia Elite Bayer 

Fax 1 Canon 

Papierversnipperaar 1 Fellowes 

Onderzoeksbank 5 Praxis 

Spirometer 1 Welch Allyn 

ECG-apparaat 1 Welch Allyn 

HB-meter 1 HemoCue 

24 uurs bloeddrukmeter 1 Welch Allyn 

Autoclaaf 1 MELAG 

Ophtalmoscoop 2 Heine 

Otoscoop 3 Heine 

Pulse-oxymeter 3 Onyx II 

Bloeddrukmeter 8 Speidel & Keller / Heine 

Onderzoekslamp 2 Heine 

Weegschaal 5 Seneca 

Spoedtas volledig uitgerust 1 NHG 
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DEEL VIER | Praktijk 
Vijf ......  Automatisering 
 
 
De praktijk is volledig geautomatiseerd. Er wordt gewerkt met Mac computers welke zeer 
stabiel zijn. Hierop is Scipio geïnstalleerd; de opvolger van het huisartseninformatiesysteem 
(HIS) Studio welk door Omnis geleverd wordt. Er zijn 8 werkplekken met op elke werkplek een 
iMac computer en een internetaansluiting. Daarnaast is er in elke spreekkamer een 
laserprinter en een labelwriter aanwezig. Het laboratorium, de onderzoekskamer en de front 
en back office delen een netwerkprinter en labelwriter. 
Er is ook een laptop aanwezig om een mobiele werkplek te creëren. De praktijk beschikt over 
2 scanners (Fujitsu Scansnap 1500m) ten behoeve van digitaliseren van het papieren archief. 
  
Van de meeste regionale ziekenhuizen en van het huisartsenlaboratorium ATAL worden de 
brieven en uitslagen elektronisch ontvangen en verwerkt in het HIS. De gegevens uit het HIS 
worden beveiligd tegen verminking of verlies door opslag op een centrale computer met 
adequate veiligheidsmaatregelen contractueel gegarandeerd door Fu-Tec. Ongeautoriseerde 
toegang tot (delen van) het systeem via internet wordt verhinderd door het gebruik van een 
router met firewall. In 2010 is er voor alle medewerkers een UZI-pas (Unieke Zorgverleners 
Identificatie) aangevraagd. In 2014 is één UZI-pas geactiveerd om in te loggen op het 
patiëntenbestand. In 2015 en 2016 werden de LSP acties on hold gezet vanwege politieke 
onduidelijkheid. Om op de iMac’s met OmniHis scipio de UZI-pas werkend te krijgen is en blijft 
een uitdaging. We hopen in 2018 alle passen geactiveerd te krijgen om in te loggen op het 
patiëntenbestand. 
 
In 2014 is er een start gemaakt met ZorgMailTransfer. Deze applicatie maakt het mogelijk om 
het dossier van patiënten, die uit de praktijk vertrekken, via een beveiligde verbinding digitaal 
te verzenden. Andersom ontvangen wij ook via deze route de dossiers van patiënten, die zich 
bij de praktijk hebben ingeschreven. Tegenwoordig wordt 99% van de dossiers via deze weg 
verwerkt. 
 
In 2016 is de praktijk gestart met ZorgDomein een digitale applicatie die het mogelijk maakt 
direct te verwijzen naar de 2de lijn, via een beveiligde verbinding. De patiënt hoeft de 
verwijsbrief niet meer mee te nemen.  Tegenwoordig worden 75% van alle verwijzingen via 
zorgdomein gerealiseerd.  
 
Het betalingsverkeer vindt grotendeels geautomatiseerd plaats. Het declaratieverkeer loopt via 
VECOZO, een schakel tussen zorgverleners en verzekeraars met als doel de administratieve 
handelingen te vereenvoudigen. Wij houden het declaratieverkeer derhalve in eigen hand. 
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DEEL VIER | Praktijk 
Zes ......  Samenwerking 
 
 
De huisartsenpraktijk onderhoudt nauwe contacten met een aantal andere zorgleveranciers in 
de nabije omgeving. 
 
Apotheken: De samenwerking met apotheken Dr.de Haan en de Schinkelapotheek is uitermate 
prettig. Er zijn korte lijnen voor overleg. In 2016 zijn er zes FTO (Farmaco Therapeutisch 
Overleg) bijeenkomsten gehouden in de Schinkelapotheek. 
De bijeenkomsten duren telkens 2 uur en worden voorbereid door een van de apothekers 
ondersteund door een gastspreker, vaak een specialist op het betreffende vakgebied. 
 
Fysiotherapie: In 2017 hebben wij een eens per 2 maanden overleg gehad met fysiotherapie 
Schinkelkade. Daarnaast is er een jaarlijkse meting met fysiotherapeuten in de nabije 
omgeving. Ook deze samenwerking is prettig gevonden. Er zijn korte lijnen voor overleg.  
 
Maatschappelijk werk: In 2017 hebben we geen vergaderingen gehad met het 
maatschappelijk werk. De reden is het vertrek van het maatschappelijk werk van de 
Sloterkade. 
 
Verzorgingshuis: Wegens de sluiting van het verzorgingshuis “Schinkelhaven” en de nog niet 
gerealiseerde nieuwbouw zijn er in 2016 geen overlegmomenten meer geweest. 
 
Amsta Karaad: In 2017 is de samenwerking gestart met Amsta Karaad voor de 
huisartsgeneeskundige zorg voor 30 bewoners met mentale retardatie. 
 
Stichting Huisartsen Dienstenpost Amsterdam (SHDA) : Voor patiëntenzorg buiten 
kantooruren heeft huisartsenpraktijk Schinkelkade zich aangesloten bij de Stichting Huisartsen 
Dienstenpost Amsterdam [SHDA]. Van oudsher wordt het praktijkgebied gerekend tot 
Amsterdam Oud-West, waar tegenwoordig het merendeel van de patiënten in Amsterdam 
Oud-Zuid woonachtig is. De huisartsenpost West is gevestigd in het OLVG West Ziekenhuis in 
Amsterdam. 
 
Zorgverzekeraars: De contacten met zorgverzekeraar Achmea zijn in 2017 spaarzaam 
geweest. Er is ondersteuning in de ketenzorgprojecten. Met andere zorgverzekeraars is er 
incidenteel contact en dan met name over ingediende declaraties. Hans Eggers van Zilveren 
Kruis is op de praktijk gekomen om helder te krijgen waarom wij onze vraagtekens zetten bij 
de prescripitie module die de praktijk bij Zilveren Kruis afnemen. 
 
CIZ Amsterdam: De samenwerking met Centrum Indicatiestelling Zorg Amsterdam vindt met 
name plaats via de teamleiding van thuiszorgorganisaties. Met Amstelland Thuiszorg, 
buurtzorg en Cordaan hebben wij een uitstekende band. 
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DEEL VIER | Praktijk 
Zeven ......  Coöperatie “De Baarsjes” 
 
 
Huisartsenpraktijk Schinkelkade maakt deel uit van de huisartsencoöperatie “de Baarsjes”. Dit 
is een samenwerkingsverband van ongeveer 25 huisartsen in de regio Amsterdam West. 
Hierbij aangesloten zijn verder huisartsenpraktijk Westlandgracht, huisartsenpraktijk 
Heemstedestraat, huisartsenpraktijk Hoofdweg, huisartsenpraktijk Bonaire, huisartsenpraktijk 
A-Hoed op de Admiraal de Ruyterweg, huisartsenpraktijk Postjesweg, huisartsenpraktijk 
Confucius I en Confucius II, huisartsenpraktijk Tourton de Bruijnsstraat, huisartsenpraktijk “de 
Admiraal” en huisartsenpraktijk “Bos en Lommer”. Sinds 2017 maakt huisartsenpraktijk Otjes 
& Strikwerda ook onderdeel uit van de coöperatie. De ketenzorg die wij leveren bedient thans 
ongeveer 43.000 patiënten. Ongeveer drie keer per jaar is er een algemene ledenvergadering, 
waarbij organisatorisch en inhoudelijk overleg plaatsvindt over onder andere 
ketenzorgprojecten. Dokter Laven is bestuurslid en houdt zich daarnaast bezig met 
dataverwerking en ICT voor de coöperatie. Dokter Visser is afgevaardigde namens de 
coöperatie voor de overlegstructuren binnen de 1ste lijn Amsterdam. Els Storm onze 
praktijkondersteuner is tevens de spil in de communicatie tussen de artsen en de POH-ers van 
onze zorggroep. 
 
 
 
 
DEEL VIER | Praktijk 
Acht ......  Opleiding 
 
 
De praktijk wil graag fungeren als stage/opleidingspraktijk voor de opleiding tot arts. De 
praktijk heeft zich hiertoe verbonden met de twee universitaire ziekenhuizen AMC en VU-MC 
om coassistenten te begeleiden. Elk van de artsen volgt hiertoe een keer per jaar een 
nascholingsdag. In 2014 hebben dokter Visser en dokter Laven het huisartsen-opleiderschap 
verkregen aan het AMC, waarmee in 2015 de eerste huisarts in opleiding ofwel AIOS (Arts In 
Opleiding tot Specialist) in de praktijk is gestart. Het begeleiden van coassistenten zal dan nog 
sporadisch gebeuren. 
Daarnaast is de praktijk verbonden aan de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB, voorheen Calibris) van waaruit we doktersassistentes opleiden. 
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DEEL VIJF | Werk 
Een ......  Medisch handelen: Voorschrijfgedrag 
 
 
In dit hoofdstuk wordt ons medisch handelen in de praktijk nader toegelicht. De basis hiertoe 
wordt gevormd door epidemiologische gegevens uit ons patiëntenbestand. 
  
In onderstaande tabel is ons medicatie beleid uitgelicht. Er is gekeken naar grote aantallen 
voorschriften, dat wil zeggen antibiotica (AB) en maagzuurremmers (AA). In Nederland en 
wereldwijd de meest voorgeschreven medicijnen. 
 
 
Tabel 14 Voorschrijfgedrag 2012 t/m 2017 
 
 
Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totaal aantal patiënten 4671 4493 4544 4835 4676 4661 

ANTIBIOTICA (AB)       

Patiënten met AB 730 (15,6%) 624 (13,9%) 667 (14%) 692 (14%) 666 (14%) 624 (13%) 

AB-voorschriften 1139 
(24,4%) 979 (21,8%) 1143 (25%) 1133 (23%) 1066 (22%) 1109 (23%) 

Smal spectrum 96 (2,1%) 75 (1,7%) 87 (1%) 81 (1%) 79 (1%) 85 (1%) 

       

ANTACIDA (AA)       

Eerste keer AA 254 (5,4%) 258 (5,7%) 298 (6%) 275 (5%) 230 (4%) 254 (5%) 

Eerste keer H2 ant. 59 (1,2%) 40 (0,9%) 56 (1%) 35 (0%) 46 (0%) 47 (1%) 

>90 tab AA in 6 mnd 146 (3,1%) 156 (3,5%) 159 (3%) 185 (3%) 169 (3%) 192 (4%) 

>90 tab PPI in 6 mnd 138 [2,9%] 148 (3,3%) 141 (3%) 174 (3%) 156 (3%) 177 (3%) 

 
 
 
 
DEEL VIJF | Werk 
Een ......  Medisch handelen: Toplijst generieke medicijnen 
 
 
Tabel 15 Top lijst generieke recepten in 2017 
 
                                                                                            

Naam Aantal recepten Totaal voorgeschreven 

Simvastatine 1047 41472 

Pantoprazol 876 33901 

Acetylsalicylzuur 676 20531 

Oxazepam 519 17045 

Hydrochloorthiazide 511 26553 

Omeprazol 454 20848 

Metoprolol 451 15947 

Colecalciferol 441 12553 

Metformine 379 43647 
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DEEL VIJF | Werk 
Een ......  Medisch handelen: Verwijzingen 
 
 
Een vast onderdeel van het jaarverslag is het aantal verwijzingen per specialisme. Wanneer 
straks verschillende jaren naast elkaar staan, zijn er trends waarneembaar. 
In onderstaande tabel staan per specialisme het aantal verwijzingen op jaarbasis. Er wordt 
meer dan gemiddeld in Nederland verwezen naar specialisten. Dit heeft deels te maken met 
het opleidingsniveau van onze populatie, anderzijds met de nieuwe inzichten van de huidige 
generatie huisartsen. Wanneer we fysiotherapie en andere eerstelijns-verwijzingen buiten 
beschouwing laten, zijn er in 2017 door deze praktijk 363 per 1000 patiënten per jaar 
verwezen. Dit ligt ver boven het landelijk gemiddelde van 200 per 1000 patiënten per jaar, en 
is iets hoger dan 2016 (327 per 1000 per jaar). 
 
 
 
Tabel 16 Aantal verwijzingen per specialisme 2011 t/m 2017 
 
 

Specialisme 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dermatologie 220 236 216 224 252 208 207 

Gynaecologie 165 142 178 156 128 156 124 

Chirurgie 132 95 112 104 90 94 103 

KNO 158 122 123 125 154 136 97 

Neurologie 79 84 100 106 91 86 94 

Orthopedie 115 123 133 106 105 138 111 

Oogheelkunde 108 116 141 146 139 153 120 

Fysiotherapie 192 206 271 315 305 289 244 

Interne 84 62 61 39 62 48 61 

Urologie 49 50 67 50 57 57 47 

Kindergeneeskunde 48 66 79 57 62 75 48 

Cardiologie 68 59 57 65 85 65 70 

MDL 54 89 73 76 60 74 66 

Psychologie 119 116 104 57 76 78 - 

Psychiatrie 35 32 51 75 80 75 42 

Psychotherapie 87 32 115 129 104 84 143 

Longziekten 24 44 30 24 29 50 34 

Geriatrie 9 8 4 6 5 4 7 

Plastische chirurgie 29 28 16 31 23 32 22 

Reumatologie 12 13 21 17 14 15 14 

Overige  298 199 224 306 310 374 426 

        
Totaal 2085 1922 2176 2214 2231 2291 2080 
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DEEL VIJF | Werk 
Twee ......  Voorlichting 
 
 
In de praktijk wordt veel aan patiëntenvoorlichting gedaan. Naast het geven van voorlichting 
tijdens consulten (met gebruik van internet zoals bijvoorbeeld thuisarts.nl), beschikt de 
praktijk over een aantal andere bronnen. In onderstaande tabel wordt weergegeven welke 
middelen en methoden we daarvoor hebben. 
 
  
 
Tabel 17 Voorlichting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Soort Materiaal Aanwezig 

Organisatie 

Gevelbord met algemene informatie Ja 

Mededelingen borden Ja 

Praktijkfolder (NL) Ja 

Praktijk website (NL / UK) Ja 

   

Medisch 

NHG patiënten brieven Ja 

Thuisarts.nl Ja 

Boekje Thuisdokter Ja 

Anatomische atlassen Ja 

Anatomisch demonstratiemateriaal Ja 
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DEEL VIJF | Werk 
Drie ......  Chronische aandoeningen: Diabetes Mellitus 
 
 
De diabeteszorg is het afgelopen jaar verder ontwikkeld mede door protocollering door 
participatie in het DIAGIS-programma. Hierbij komt steeds meer aandacht voor samenwerking 
tussen de verschillende disciplines in de hele zorgketen. Er vindt meer en meer uniforme 
registratie plaats in het patiënten-informatiesysteem en er worden indicatoren vergeleken met 
andere praktijken en het landelijk gemiddelde. De praktijkondersteuner levert protocollaire 
diabeteszorg, waarbij een van de huisartsen als supervisor dient.   
De praktijkondersteuner schoolt zich regelmatig bij en het zorgproces verloopt volgens 
bovenbeschreven protocollen, vanzelfsprekend met inachtneming van de specifieke situatie 
van iedere individuele patiënt. Zo wordt de kwaliteit van de diabeteszorg gewaarborgd.  
 
De indicatoren zullen, nadat alle betrokkenen het jaarverslag hebben kunnen lezen, worden 
geëvalueerd. Daarbij zullen streefwaarden voor het komende verslagjaar worden vastgesteld. 
In tabel 18 staan alle indicatoren genoemd. 
 
 
 
Tabel 18 Diabeteszorg in cijfers in 2012 t/m 2017 
 
 

Indicator Specificatie 2013 2014 2015 2016 2017 

Ruiter Diabetes  148 149 149 140 139 

 Internist 38 [25,7%]  ? 11 [7,8%] 23 [10,1%] 

 Huisarts 110 [74,3%] 103 [69,1%] 100 [67,1%] 129 [92,1] 125 [89,9%] 

 DIAGIS 110 [74,3%] 101 [98,0%] 100 [100%] 94 [72,9%] 92 [73,6%] 

HbA1c bekend Bepaald 102 [92,7%] 92 [91,1%] 90 [96,8%] 89 [94,7%] 82 [92,1%] 

 Niet bepaald 8 [7,3%] 9 [8,9%] - - - 

 HbA1c < 53 79 [71,8%] 69 [68,3%] 43 [76,8%] 48 [82,8%] 33 [70,2%] 

 53 > HbA1c < 69 18 [16,4%] 20 [19,8%] - - - 

 HbA1c > 64 5 [4,6%] 3 [2,9%] 11 [11,8%] 8 [9%] 9 [11,5%] 

Bloeddruk Bepaald 106 [96,4%] 94 [93,1%] 90 [96,8%] 90 [95,7%] 83 [92,2%] 

 Niet bepaald 4 [3,6%] 7 [6,9%] - - - 

 RR < 140 81 [73,6%] 70 [69,3%] 66 [77,7%] 43 [89,6%] 38 [88,4%] 

 140 > RR < 160 20 [18,2%] 21 [20,8%] - - - 

 RR > 160 5 [4,6%] 3 [2,9%] - - - 

Cholesterol Bepaald 99 [90,0%] 89 [88,1%] 89 [95,7%] 91 [96,8%]  

 Cholesterol < 4,5 46 [41,8%] 41 [40,6%]  -  

 LDL < 2,5 38 [34,6%] 37 [36,6%] 65 [76,5%] 53 [65,4%] 62 [78,5%] 

 Statine 79 [71,8%] 81 [80,2%] 72 [77,4%] 83 [88,3%] 75 [83,3%] 

Nierfunctie Bepaald 103 [93,6%] 90 [89,1%] 90 [96,8%] 89 [94,7%] 80 [88,9%] 

 Niet bepaald 7 [6,4%] 11 [10,9%] - -  

 Klaring > 60 87 [79,1%] 75 [74,3%] - -  

 30 > Klaring < 60 15 [13,6%] 14 [13,9%] 16 [17,2%] -  

 Klaring < 30 1 [0,9%] 1 [1,0%] 5 [5,4%] 4 [4,5%]  

 Ratio bepaald 95 [86,4%] 82 [81,2%] 88 [94,6%] 87 [92,6%] 77 [85,6%] 
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Roken Rookstatus bekend 108 [98,2%] 96 [95,1%] 91 [97,9%] 91 [96,8%] 80 [88,9%] 

 Onbekend 2 [1,8%] 5 [4,9%] - - - 

 Percentage dat rookt 22 [20,0%] 20 [19,8%] 21 [23,1%] 18 [19,8%] 16 [20%] 

 Niet rookt 86 [78,2%] 76 [75,3%] - -  

BMI Bepaald 103 [93,6%] 93 [92,1%] 90 [96,8%] 89 [94,7%] 81 [90%] 

 Niet bepaald 7 [6,4%] 8 [7,9%] - -  

 BMI < 25 18 [16,4%] 19 [18,8%] 22 [23,7%] -  

 25 > BMI < 30 50 [45,5%] 45 [44,6%] - -  

 BMI > 30 35 [31,8%] 29 [28,7%] - -  

 Voeding besproken 88 [80,0%] 88 [87,1%] 59 [63,4%] 59 [62,8%] 72 [80%] 

 Alcohol geregistreerd 107 [97,3%] 99 [98,0%] 93 [100%] 90 [95,7%] 87 [96,7%] 

 Lichaamsbeweging 88 [80,0%] 88 [87,1%] 59 [63,4%] 83 [88,3%] 73 [81,1%] 

Voetonderzoek Bepaald 85 [77,3%] 88 [87,1%] 87 [93,5%] 84 [89,4%]  

 SIMM’s classificatie 85 [77,3%] 88 [87,1%] 85 [91,4%] 80 [85,1%] 70 [77,8%] 

 Diabetische voetafwijking 27 [24,6%] 31 [30,7%] 45 [48,4%] 51 [60,7%] 35 [48,6%] 

Oogonderzoek Fundusfoto 2 jaar 102 [92,7%] 96 [95,1%] 91 [97,9%] 90 [95,7%] 76 [84,4%] 

 Retinopathie 1 [0,9%] 4 [3,9%] 7 [7,5%] 6 [6,4%] 9 [10%] 

Behandeling Life-style 28[25,5%] 18 [17,8%] - 15 [15,9%] 19 [21,1%] 

 Orale antidiabetica 71 [64,6%] 77 [76,2%] 71 [76,3%] 71 [75,5%] 68 [75,6%] 

 Oraal + insuline 9 [8,2%] 5 [4,9%] 3 [3,2%] 8 [8,5%] 2 [2,2%] 

 Insuline 2 [1,8%] 1 [1,0%] 1 [1%] O [0%] 1 [0%] 

 BMI>25 en metformine 61 [72,6%] 60 [82,2%] - -  

 Influenza vaccinatie 86 [78,2%] 53 [52,5%] 50 [53,8%] 47 [50%] 49 [54,4%] 
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DEEL VIJF | Werk 
Drie ...... Chronische aandoeningen: Astma / COPD 
 
 
In 2012 is het gelukt om een start te maken met dataverzameling voor de geprotocolleerde 
zorg voor COPD-patiënten. Op peildatum 31.12.2017 zijn er in onze praktijk 59 COPD-
patiënten, waarvan er 12 (25%) in de eerste lijn worden begeleid. Het overige deel (38 
patiënten, 69%) is onder controle bij de longarts. De ketenzorg COPD gaat in 2017 pas echt 
van start, waardoor de getallen in tabel 19 niet veelzeggend zijn. 
 
 
 
Tabel 19 COPD zorg in cijfers in 2013 t/m 2017 
 
 

Indicator Specificatie 2013 2014 2015 2016 2017 
Ruiter COPD  61 62 62 124 59 

 Longarts 34 [55,7%] 43 [69,4%]  88 [71%] 33 [69%] 

 Huisarts 27 [44,3%] 19 [30,6%] 15 [24,2%] 36 [29%] 12 [25%] 

 COPD-Ketenzorg In ontwikkeling     

Monitoring Registratie ziektelast      

 Ziektelast licht      

Roken Rookstatus bekend 4 [14,8%] 9 [47,4%] 3 [27,3%] 33 [92%] 12 [100%] 

 Percentage dat rookt 1 (3,7%) 7 [36,8%] 2 [66,7%] 16 [48%] 6 [50%] 

 Stop rook advies 1 [100%) 7 [36,8%] 1 [50%] 2 [8%] 9 [45%] 

BMI Bepaald 5 [18,5%] 9 [47,4%] 3 [27,3%] 12 [33%] 11 [91,7%] 

 Lichaamsbeweging 3 (11,1%) 9 [47,4%]  33 [92%] 11 [91,7%] 

Behandeling Inhalatiecontrole 1 (3,7%) 8 [42,1%] 1 [9,1%] 21 [66%] 66,7% 

 ICS     3 [25%] 

 ICS + controle techniek     2 [66,7%] 

 Spirometrie 3-jaarlijks 0 7 [36,8%] 1 [9,1%] 24 [66,7%] 15 [75%] 

 Functioneren vastgelegd 1 (3,7%) 9 [47,4%] 1 [9,1%] 26 [75%] 8 [66,7%] 

 Influenza vaccinatie 20 (74,1%) 13 [68,4%] 8 [72,7%] 18 [50%] 8 [66,7%] 
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DEEL VIJF | Werk 
Drie ...... Chronische aandoeningen: Cardiovasculair Risicomanagement 
 
 
Onder cardiovasculair risicomanagement valt de zorg ter preventie van hart- en vaatziektes bij 
risicogroepen (primaire preventie) en het voorkomen van complicaties of nieuwe incidenten bij 
patiënten met reeds bestaande hart- en vaataandoeningen (secundaire preventie). 
Speerpunten in de zorg zijn voorlichting over en begeleiding bij een gezonde leefstijl en het 
verlagen van risicofactoren zoals verhoogde bloeddruk en een gestoord vetspectrum.  
De patiëntenpopulatie binnen dit aandachtsgebied kent een hoge mate van diversiteit. Anders 
dan bij de eerdergenoemde aandachtgebieden diabetes en astma/COPD vindt de selectie 
plaats op basis van risicofactoren en verschillende cardiovasculaire aandoeningen. Deze zorg 
laat zich derhalve minder goed structureren.  
Het is gelukt om voor 2012 de gehele populatie binnen dit aandachtsgebied te screenen op 
indicaties voor structurele controle, aanwezigheid van een recent bepaald cholesterol 
spectrum, de indicatie voor een behandeling van cholesterol en suboptimaal behandelde 
patiënten met een te lage dosis medicatie. 
 
 
Tabel 20 CVRM zorg in cijfers in 2017 
 
 

Indicator Specificatie 2017 
Ruiter CVRM  100 

 Specialist 33 [69%] 

 Huisarts 19 [25%] 

   

Bloeddruk Vastgelegd 16 [84,2%] 

 < 140mmg 7 [100%] 

Lipidenprofiel LDL bepaling 5 jaar 18 [94,7%] 

 LDL bepaling zonder stat 5 [88,3%] 

 LDL bepaling met statine 10 [100%] 

 LDL < 2,5 6 [40%] 

Roken Rookgedrag vastgelegd 17 [89,2%] 

 Roken 1 [5,9%] 

BMI Bepaald 15 [79%] 

 BMI < 25 1 [11,1%] 

 Voeding besproken  5 [26,3%] 

 Alcohol geregistreerd 17 [89,5%] 

 Lichaamsbeweging 6 [31,6%] 

Nierfunctie eGFR bepaald 5 jaar 18 [94,7%] 

 Nierfalen 8 [44,4%] 

 Bloedglucsoe bepaald 18 [94,7%] 
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DEEL VIJF | Werk 
Vier ...... Preventie: Griep 
 
 
De praktijk voert jaarlijks een griepcampagne waarvoor de oproepen door ons zelf worden 
verzorgd.  
In 2017 ontvingen 888 mensen een oproep voor de griepvaccinatie. Dit is iets meer dan in het 
voorgaande jaar (858 uitnodigingen) en komt onder andere omdat we besloten hebben 
patiënten die in het verleden de griepvaccinatie weigerden toch op te roepen. 431 mensen 
gaven hier gehoor aan en werden gevaccineerd. Derhalve bedroeg de vaccinatiegraad 
48,53%. Dit is 1,55% lager dan in 2016 het geval was (51,05%). Dit is in lijn met de dalende 
trend van vaccinatiegraad over de afgelopen 9 jaar. 
 
 
 
Tabel 20 Griepvaccinatie naar leeftijdscategorie in 2017 
 
 

Leeftijdsgroep Oproepen Gevaccineerd Beschermingsgraad 

< 60 jaar 322 102 31,7 % 

> 60 jaar 566 329 58,1% 

Totaal 888 431 48,53 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
DEEL VIJF | Werk 
Vier ...... Preventie: Cervixscreening 
 
 
Huisartsenpraktijk Schinkelkade roept niet zelf op voor het bevolkingsonderzoek naar 
baarmoederhalskanker. Deze oproepen worden verzorgd door de stichting 
Bevolkingsonderzoek Midden-West. In 2017 zijn de geboortecohorten 1957, 1962, 1967, 
1972, 1977, 1982 en 1987 opgeroepen voor het maken van een uitstrijkje. Hoeveel vrouwen 
daar daadwerkelijk een oproep voor hebben gehad is ons niet bekend. Wij hebben over 2017 
geen overzicht nog ontvangen over het aantal gemaakte uitstrijkjes in het kader van het 
bevolkingsonderzoek. Dit heeft te maken met verandering van organisatie binnen stichting 
bevolkingsonderzoek Nederland. 
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Vier ...... Preventie: Stoppen met roken 
 
 
Wij stimuleren de patiënten het roken te staken. Signalering van rookgedrag vindt veelal 
plaats tijdens de spreekuren van de huisartsen. Er worden veelvuldig opportunistische 
stopadviezen gegeven.  
Rookgedrag wordt binnen de zorgverlening aan mensen met een chronische aandoening als 
diabetes, hart- en vaatziekten en COPD, structureel geregistreerd. Daarbuiten vindt dit minder 
structureel maar wel steeds vaker plaats. Patiënten worden verwezen naar het spreekuur van 
de POH. De POH maakt gebruik van de Minimale Interventie Strategie (MIS) stoppen met 
roken, volgens de in 2007 verschenen NHG standaard stoppen met roken.  
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DEEL VIJF | Werk 
Vijf ...... Administratie: Verslaglegging 
 
 
De praktijk maakt gebruik van het HIS Scipio van OmniHis. Dit is een ASP-server met centrale 
hosting van het patiëntenbestand. In de nieuwe praktijk zijn er 8 werkplekken, waarvan 7 met 
een printstation en een internetaansluiting.  
In onderstaande tabel staat een aantal belangrijke functies van het HIS en ICT vermeld. In de 
tweede kolom is aangegeven welke daarvan in de praktijk daadwerkelijk worden benut. 
 
 
Tabel 21 Functies HIS 
 
 

Aanwezige functie in HIS Gebruik 

Journaal Ja 

S-O-E-P registratie Ja 

Episode gerichte registratie Ja 

ICPC codering Ja 

Ruiters Ja 

Verwijsbrieven schrijven Ja 

Scannen Ja 

Elektronisch opslag brieven Ja 

Voorschrijven medicatie Ja 

Elektronisch formularium Ja 

Medicatie overzicht Ja 

Preventiemodule Griep Ja 

Preventiemodule Cervix Nee 

Agenda Ja 

Actielijst Ja 

Financiële administratie Ja 

 
 
 
 
Tabel 22 ICT 
 

Aanwezige ICT mogelijkheden Gebruik 

Internetaansluiting Ja 

Praktijk website in Nederlands en Engels Ja 

Elektronisch herhaalreceptuur Ja 

E-consult Ja 

Wi-Fi netwerk voor patiënten Ja 
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DEEL VIJF | Werk 
Vijf ...... Administratie: Privacy en veiligheid 
 
 
Dagelijks wordt er door het hostingbedrijf Fu-Tec een back-up gemaakt van het aanwezige 
elektronische patiëntenbestand. Het lag in de lijn der verwachting dat er in 2015 de 
mogelijkheid zou komen om ook lokaal een kopie van het bestand te downloaden, zodat de 
patiëntgegevens voor de praktijk gemakkelijk toegankelijk blijven in het geval van een 
calamiteit in de internetverbinding. Dit is echter nog niet in 2017 gerealiseerd. 
Er wordt gewerkt met Mac computers welke relatief goed beveiligd zijn tegen 
computervirussen. De computers zijn allemaal beveiligd met een wachtwoord en om in het 
patiëntenbestand te komen, heeft elke werknemer een eigen inlogcode met wachtwoord 
gekregen. Verder zijn alle computers uitgerust met virusscanners en een firewall. 
 
De betrouwbaarheid en de beveiliging van de communicatie van patiëntengegevens via het 
internet worden op de volgende manier gewaarborgd. 
 

1. Sluitende administratieve procedure om eenduidig de identiteit van zorgverlener 
(huisarts) of een medewerker gerelateerd aan de huisarts vast te stellen. Het 
vaststellen van deze identiteit gebeurt op basis van de BIG-

 
registratie en/of een 

geldig identiteitsbewijs. 
2. SSL-certificaat dat ervoor zorgt dat de vertrouwelijke informatie over de patiënt op 

een betrouwbare manier wordt versleuteld en daarmee niet meer te lezen is door 
derden. 

3. Een authenticatie procedure (Single Sign On ofwel SSO ) voor internet applicaties. 
 
Gegevens van overleden patiënten en vertrokken patiënten waarvan de gegevens niet 
overgedragen konden worden aan de nieuwe huisarts worden opgeslagen. Deze worden 15 
jaar na dato vernietigd. Het archief wordt hier eenmaal per jaar op nagelopen. Voor het 
vernietigen van privacygevoelige documenten is in de praktijk een papierversnipperaar 
aanwezig. 
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Zes ...... Kwaliteitszorg in de praktijk 
 
 
Het begrip kwaliteit heeft veel gezichten, het is een subjectief begrip en afhankelijk vanuit 
welk perspectief je het bekijkt. Kwaliteit staat voor veel mensen synoniem voor iets wat van 
waarde is. Enerzijds heeft het een statisch karakter, behouden wat goed is, terwijl het 
anderzijds juist voortgang, verandering en innovatie behelst. Bewaking, beheersing en 
verbetering van de kwaliteit van onze zorg vindt vooral plaats door zoveel mogelijk te werken 
met behulp van NHG-standaarden en Prescriptor, gebaseerd op de NHG-standaarden en het 
farmacotherapeutisch kompas.  
 
 
 
 
DEEL VIJF | Werk 
Zes ...... Kwaliteitszorg in de praktijk: de POH 
 
 
Els Storm en Sophie Voss-van Blaaderen zijn deels werkzaam als praktijkondersteuner. Els 
Storm houdt zich bezig met diabeteszorg, COPD zorg en cardiovasculair risicomanagement. 
Sophie Voss-van Blaaderen houdt zich bezig met ouderenzorg, waaronder ook het afleggen 
van regelmatige huisbezoeken. Er is met de huisartsen regelmatig overleg over 
patiëntgebonden zaken. Er is een NHG-assistentenklapper aanwezig. De diabeteszorg is 
geprotocolleerd en verloopt via DIAGIS in samenwerking met andere praktijken binnen de 
coöperatie. In 2016 is een start gemaakt om dit ook voor de groep COPD-patiënten te 
implementeren. Verder is de praktijk in 2015 gevisiteerd (intervisitatie) door een van de 
andere deelnemende praktijken binnen de coöperatie. Jaarlijks zijn er gemeenschappelijke 
nascholingen voor de POH-ers.  
 
 
 
 
DEEL VIJF | Werk 
Zes ...... Kwaliteitszorg in de praktijk: Kennisontwikkeling 
 
 
Kennisontwikkeling is een belangrijke voorwaarde als we het hebben over kwalitatief goede 
zorgverlening. Deze kennisontwikkeling vindt grotendeels plaats door continue scholing van 
alle praktijkmedewerkers. Scholing enerzijds om onze basiskennis op peil te houden 
(bijvoorbeeld regulier Farmaco Therapeutisch Overleg FTO) en anderzijds om ons verder te 
bekwamen in specifieke zorgonderdelen. Wij proberen bij de keuze voor de 
nascholingsonderwerpen een goede balans te vinden tussen de persoonlijke interesse van de 
betreffende zorgverlener en relevantie voor de praktijk. 
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DEEL ZES | Accreditatie       
Een ..... Inleiding 
 
 
Wij streven naar continue bewaking en verbetering van de kwaliteit van zorg en wilden hier in 
2009 meer vorm aan gaan geven. Daarom hebben wij ervoor gekozen om ons aan te melden 
bij het bureau NHG Praktijk Accreditering (NPA) van het Nederlands Huisartsen Genootschap.  
Verbeteren van kwaliteit is geen eendagstaak, maar een continu proces. In 2010 hebben wij 
dit keurmerk behaald. Zo behoorden we destijds tot de 10% best-practices van Nederland. 
Jaarlijks vindt er een audit plaats op de praktijk en eenmaal per 3 jaar wordt het keurmerk 
verlengd. In 2015 is meer dan 50% van alle huisartsenpraktijken geaccrediteerd en is het 
hebben van een kwaliteitskeurmerk meer de norm geworden.  
 
We hebben een kwaliteitssysteem opgezet, waarmee we continue bezig zijn naleven en 
herzien van vigerende protocollen, verbeteren aan de hand van inbreng uit verschillende 
bronnen en het borgen ervan in het jaarplan. Samen met het driejaarlijks te verschijnen 
beleidsplan en de drie daarbij behorende jaarverslagen maakt dit onze organisatie transparant 
voor de buitenwereld.  
 
Input voor verbeteren halen wij uit patiënten enquêtes, ingediende klachten, intervisie, 
benchmarkbesprekingen en een risico-inventarisatie welke in 2015 plaats zou gaan vinden, 
maar die wegens het geheel vernieuwde personeelsbestand uitstel heeft gekregen. De meeste 
tijd is in 2015 gaan zitten in het aansturen van nieuw personeel. Ook in 2016 en in 2017 heeft 
dit nog een groot gedeelte van onze tijd in beslag genomen. 
 
 
 
 
DEEL ZES | Accreditatie       
Twee ..... Behaalde doelstellingen uit beleidsplan 
 
 
De door ons opgestelde doelen voor 2016 hebben we behaald (zie beleidsplan deel zeven). In 
de praktijk worden tegenwoordig ECG’s gemaakt en beoordeeld. Er lag een plan om in 2016 al 
de zorg voor een groep patiënten met een verstandelijke beperking in de wijk in te richten, 
echter door een plotseling sterfgeval bij de andere partij, laat dit plan een jaar op zich 
wachten en verwachten we er in 2017 mee verder te gaan. De medische karren in alle 
artsenkamers zijn uniform ingericht en onze inschrijfprocedure is geprotocolleerd. 
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DEEL ZEVEN | Samenvatting       
 
 
Ook dit jaar is weer een enerverend jaar geweest met een aantal bijzondere ontwikkelingen.  
De belangrijkste verandering in 2017 is het vertrek van onze assistente Radha van Neerrijnen 
en de aanstelling van doktersassistente Pina Farina. Ook hebben we in 2017 onze derde  AIOS 
mogen verwelkomen.  
 
Voor 2018 liggen de plannen klaar. In ieder geval staat op het programma ECG’s te gaan 
maken en interpreteren. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2015 reeds gestart met het 
volgen van een ECG-cursus. Eind 2016 is hiervoor een ECG apparaat aangeschaft. 
 
Met dit jaarverslag hebben wij u een kijkje willen gunnen in het reilen en zeilen van onze 
praktijk. Vragen of opmerkingen over dit verslag kunt u mailen naar 
webmaster.schinkelkade@xs4all.nl 


