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Voorwoord 
 
Met dit jaarverslag geven wij inzage in het gevoerde beleid en de bereikte resultaten van het jaar 2020. 
Het gevoerde beleid in het verslagjaar is mede gebaseerd op het Beleidsplan 2019-2021. Daarnaast 
werd ons beleid en onze zorgverlening voor een groot deel gedomineerd door de coronapandemie, 
waardoor 2020 niet goed te vergelijken is met voorgaande jaren. Maar het is ook een uniek document 
geworden: de lezer krijgt hiermee een inkijkje in het reilen en zeilen van een huisartsenpraktijk tijdens 
een zorgcrisis. 
 
We streven ernaar om uiterlijk zes maanden na afloop van het betreffende verslagjaar het jaarverslag 
beschikbaar te hebben en dat is ook dit keer weer ruim op tijd gelukt. Digitale versies van het 
beleidsplan en de jaarverslagen staan ter inzage op onze website www.huisartsemst.nl. 
 
Veel van onze praktijkmedewerkers hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit jaarverslag, 
afhankelijk van hun werkervaring en specialiteiten. Graag wil ik hen hierbij van harte bedanken voor hun 
bijdrage en het meedenken over de inhoud. 
 
Onze praktijk is gevestigd in Gezondheidscentrum Emst. Naast onze praktijk zijn daar een apotheekpost 
en een aantal eerstelijnszorgverleners gevestigd. Meer informatie over het gezondheidscentrum is te 
vinden op de website www.gezondheidscentrumemst.nl.  
 
G.H. Wiechers, huisarts 
April 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.huisartsemst.nl/
http://www.gezondheidscentrumemst.nl/
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1. Praktijkgegevens 
 

In dit hoofdstuk staat welke praktijkmedewerkers en stagiairs in 2020 bij ons werkten, hoe de tele-
fonische bereikbaarheid en de waarneming geregeld zijn, wat de samenstelling is van de huisartsen-
groep (HAGRO) waar onze praktijk deel van uitmaakt en wat de spreekuurtijden van de huisartsen 
waren. Het biedt ook een overzicht van de patiëntenpopulatie en de in-/uitstroom van patiënten. 
 

 Praktijkmedewerkers 
 

Overzicht praktijkmedewerkers op 31 december 2020 

Naam Functie Uren/week Gestart op Uit dienst 

Dhr. G.H. Wiechers 
Huisarts, eigenaar 
praktijk 

fulltime 01-07-1998  

Mw. B. Mulder Mede-eigenaar praktijk parttime 01-07-1998  

Mw. M.G. Ackermans Waarnemend huisarts 22,5 01-03-2012  

Mw. I.C. van Gijtenbeek Praktijkmanager 6 01-09-2020  

Mw. A. Zweekhorst - Strunk POH Somatiek 24 01-02-2006  

Mw. A.W. van Norel-Nikkels POH Somatiek 18 01-06-2019  

Mw. A. Spannenberg-Treep POH GGZ 16 01-05-2016  

Mw. J. van der Weele Doktersassistente 24 01-12-1998  

Mw. H. de Vries Doktersassistente 17,5 15-11-2000  

Mw. M.A.T. Heppen – v. den Bosch Doktersassistente 22 01-07-2007  

Mw. C.M.L. Baack Doktersassistente 24 05-09-2011  

Mw. L. Rietbroek Wrn. doktersassistente ca. 16 23-07-2020 21-08-2020 

 

• Sinds 2006 loopt een huisarts in opleiding (AIOS) stage in onze praktijk, zij staan onder supervisie 
van beide huisartsen. Tot december 2020 was dit dokter M. Manders. In december 2020 startte 
dokter T. Besselink zijn stagejaar in onze praktijk.  

• Tot en met juli 2020 liep N.C.J. Vastert stage als doktersassistente voor 16 uur per week. Met ingang 
van september 2020 is onze stagiaire doktersassistente M. Dokter voor 16 uur per week. 

• Van 29 juni t/m 31 juli 2020 liep coassistent A. Jonker mee in onze praktijk. 
 
Erkend leerbedrijf voor mbo-studenten 
Wij zijn een erkend leerbedrijf voor de opleiding van doktersassistenten. De SBB 
(Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) stuurde deze bevestiging: 
‘Op 10 maart 2020 evalueerden wij de erkenning van Huisartspraktijk Wiechers (100019013) als 
leerbedrijf. Het verheugt SBB dat u de komende vier jaar mbo-studenten wilt blijven opleiden in de praktijk. U 
biedt ze een veilige leeromgeving met deskundige begeleiding en passende werkzaamheden. SBB waardeert 
dat, want zo leren studenten het vak in de praktijk en hebben ze straks een betere kans op de arbeidsmarkt.’ 

 
Praktijkmanager 
Vanuit ons preferente zorgkantoor Zilveren Kruis (ZK) kwam een budget beschikbaar voor de vergoeding 
van 6 uur per week praktijkmanagement per reguliere huisartsenpraktijk. ZK stelt dat de functie van 
praktijkmanager moet leiden tot het ontlasten van de huisarts in de praktijkvoering. Dit betekent dat 
hij/zij taken daadwerkelijk overneemt en daarom moet beschikken over de juiste competenties. Zilveren 
Kruis heeft dat vertaald in een aantoonbaar Hbo-niveau. Vanwege deze specifieke eis gingen we, samen 
met twee huisartsenpraktijken in Vaassen, op zoek. De opdracht werd verstrekt aan de organisatie 
HOOG te Apeldoorn. Per 1 september 2020 werd praktijkmanager Iris van Gijtenbeek aangenomen. 
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Jubileum 
Op 8 januari 2020 vierden we met een gezellig diner het 12,5-jarig jubileum van onze praktijkassistente 
Marjolein Heppen. 
 

      
 
 

Afscheid 
Andere gelegenheden konden dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet op deze wijze gevierd 
worden. Daarom namen we op 17 november - later dan gepland - met een lunch in de praktijk op een 
informele manier afscheid van onze huisarts in opleiding, dokter M. Manders. 
 

  
V.l.n.r. dokter Wiechers, dokter Ackermans (opleiders) en dokter Manders (AIOS) 

 

 Openingstijden en spreekuren 
 

Onze praktijk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur, ook tijdens lunchtijd 
bereikbaar. Buiten openingstijden staat ons antwoordapparaat aan. Daarop wordt voor spoedgevallen 
verwezen naar de huisartsenpost in Apeldoorn, tel. 0900 - 6009000. 
Voor algemene informatie over de indeling van de spreekuren, visites en kennismakingsconsulten 
verwijzen wij naar ons Beleidsplan 2019-2021, hoofdstuk 4.7. Gedurende het jaar kan dit variëren. 
 

 Waarneemregelingen en diensten 
 

De waarneming van huisarts Wiechers is op verschillende manieren geregeld, afhankelijk van het tijdstip 
en/of de aard van zijn afwezigheid (ziekte, vakantie, nascholing e.d.). Voor algemene informatie over de 
waarneming verwijzen wij naar ons Beleidsplan 2019-2021 (hoofdstuk 4.8). 
 
Dokter Wiechers heeft in 2020 in totaal 22 ANW-diensten gedraaid op de Huisartsenpost in Apeldoorn 
(exclusief extra diensten in de tijdelijke ‘Coronatent’ bij de huisartsenpost). Het gaat daarbij om 139 uur 
naast het reguliere werk in de praktijk. Daarnaast zijn 16 ANW-diensten van dokter Wiechers overge-
nomen door waarnemers. 
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 Kenmerken patiëntenpopulatie 
 

Wij hebben op 31 december 2020 een meting gedaan over de patiëntenpopulatie. Op dat moment 
hadden we 2891 patiënten in de praktijk. 
 

Aantal patiënten per leeftijdscategorie 

Leeftijd 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0 tot 5 163 174 173 186 179 194 

6 tot 10 142 153 152 147 146 137 

11 tot 15 181 169 169 151 141 149 

16 tot 20 196 199 195 195 181 171 

21 tot 30 357 363 347 358 360 361 

31 tot 40 245 249 248 257 255 263 

41 tot 50 445 424 417 398 367 339 

51 tot 60 475 500 504 503 506 515 

61 tot 70 360 360 359 367 369 379 

71 tot 80 211 215 240 260 257 271 

> 80 101 103 101 102 108 112 

Totaal pt 2876 2909 2905 2924 2869 2891 

   
 

Man-/vrouwverdeling patiënten 2015-2020 

 Man Vrouw 

2015 1427 1449 

2016 1452 1457 

2017 1457 1448 

2018 1467 1457 

2019 1432 1437 

2020 1450 1441 

 
 

Instroom en uitstroom patiënten 2015-2020 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit 

Geboren 25  35  30  14  33  40  

Overleden  19  15  32  18  20  19 

Inschrijving 60  77  60  63  101  75  

Uitschrijving  82  78  67  90  85  77 

Totaal 85 101 112 93 90 99 77 108 134 105 115 96 

 
 

Plaats van overlijden 2015-2020 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Thuis 13 9 10 11 13 14 

Ziekenhuis 3 3 4 5 5 4 

Verzorgingshuis 3 3 1 2 1 1 

Hospice   3 2 1 0 

Totaal 19 15 18 20 20 19 
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 Telefonische bereikbaarheid praktijk 
 
Voor algemene informatie rondom onze bereikbaarheid verwijzen we naar hoofdstuk 4.9 van ons  
Beleidsplan 2019-2021. 
 
Analysemodule telefooncentrale 
Om inzicht te krijgen in het telefoonverkeer werken we met een module waarmee de oproepen 
geanalyseerd worden. Naast inzicht in de responstijden van oproepen krijgen we hiermee ook inzicht in 
de pieken en dalen van de telefoontjes. Dit helpt de inzet van assistentes te optimaliseren. 
Volgens onze statistieken werd in 2020 slechts 1 keer het maximaal aantal beschikbare lijnen over-
schreden. Deze beller kreeg de melding dat de verbinding wegens drukte verbroken werd (optie 1 Spoed 
blijft altijd mogelijk). 
 

Aantal telefonische oproepen 2019 2020 

Spoedoproepen 105 102 

Niet-spoedeisend 12.971 11.669 

Collegiaal overleg * 58 624 

Totaal inkomende oproepen 13.134 12.395 

 

Receptenlijn (voicemailmodule) 1.410 1.464 

Uitgaande gesprekken ** 8.861 10.573 

 
*  Vanaf 2020 is deze doorkiesoptie standaard opgenomen in ons keuzemenu. Voorheen moesten  

we het doorkiesnummer zelf aan de collega/specialist doorgeven. 
** Er waren beduidend meer uitgaande gesprekken dan vorig jaar. We nemen aan dat dit kwam 

doordat vanwege de coronapandemie meer hulpvragen telefonisch zijn afgehandeld. 
 
Spoedoproepen 
In geval van spoed moet een patiënt binnen 30 seconden een medisch deskundig persoon aan de 
telefoon krijgen. In 2020 werd 94 % van de 102 spoedoproepen binnen 30 seconden opgenomen. Op de 
volgende pagina geven we een verklaring waarom we de 100% niet gehaald hebben. 
 
Patiënten kunnen voor spoed op twee manieren de praktijk bereiken: 
 
a. Via de aparte spoedlijn (tel. 0578-662619) 

Via de rechtstreekse spoedlijn zijn dit verslagjaar 27 oproepen binnengekomen. In 2019 waren dit er 
26. Deze responstijden worden niet beïnvloed door de keuzes die de patiënt in het menu maakt. 
Deze telefoontjes zijn gemiddeld in 4.4 seconden opgenomen (100% binnen 15 seconden). 
 

b. Via het keuzemenu van de gewone praktijklijn (optie 1 Spoed) 
In het keuzemenu hebben 57 mensen binnen 15 seconden gekozen voor optie 1 Spoed. Gemiddeld 
3.9 seconden na het maken van de keuze werd de telefoon opgenomen (100% binnen 15 seconden). 
18 mensen hadden in het keuzemenu niet direct voor optie 1 gekozen, maar pas later in de wachtrij. 
Wat dit betekende voor de wachttijd wordt na de tabellen op de volgende pagina toegelicht. 
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Wachttijd spoed (aantal oproepen) 
 2019 2020 

0 t/m 9 sec 26   (24,9 %) 31  (30 %) 

10 t/m 19 sec 55   (52,2 %) 52  (51 %) 

20 t/m 29 sec 21   (20,0 %) 13  (13 %) 

30 t/m 59 sec 3   (2.9 %) 0   (0 %) 

> 1 min - 6  (6 %) 

 
Bij 6 spoedtelefoontjes duurde het langer dan 1 minuut voordat de telefoon werd opgenomen. Na 
analyse bleek dat dit om bellers ging die niet meteen hadden gekozen voor optie 1 Spoed, maar op een 
later moment in de gewone wachtrij alsnog voor spoed hadden gekozen.  
 
Toelichting: 
1. Het aantal seconden dat de patiënt in de reguliere wachtrij had gestaan voordat hij alsnog koos voor 

optie 1 Spoed telt in de statistieken mee als wachttijd voor de spoedlijn. Hier valt dus geen winst te 
behalen, omdat wij de keuzes van de beller niet in de hand hebben. 

2. Als de spoedlijn later dan het eerste keuzemenu werd gekozen, produceerde het extra 
(spoed)toestel door een verkeerde instelling van de centrale niet de herkenbare toon. Dit heeft 
geleid tot vertraging bij het opnemen van de spoedlijn. We hebben dit probleem meteen (februari 
2021) gemeld bij het bedrijf dat het onderhoud van de telefooninstallatie doet en zij hebben het 
opgelost. We hopen dat uit de cijfers over 2021 zal blijken dat dit probleem niet meer tot vertraging 
leidt. 

 
Niet-spoedeisende oproepen 
Een veel besproken punt is de norm van 2 minuten (120 seconden) voor niet-spoedeisende oproepen 
(zoals voor het maken van een afspraak). Deze norm is niet opgenomen in de geactualiseerde 
richtlijnen. De LHV is van mening dat deze niet haalbaar is. De LHV doen onderzoek om inzicht te krijgen 
in de haalbaarheid van de twee-minuten-norm. De uitkomsten van dit onderzoek zullen dienen als input 
voor de discussie over een eventuele nieuwe richtlijn (bron: LHV.nl). 
 

Wachttijd niet-spoed (inclusief tijd in keuzemenu) 
(% van het totaal, cumulatief) 

 2019 2020 

< 30 sec 37,3% 37,4 % 

< 60 sec 83,0 % 84,7% 

< 90 sec 89,1 % 90,4% 

< 120 sec 92,7 % 93,4 % 

< 5 min 99,2 % 99,4 % 

 
In 2020 was bij 93,4 % van de niet-spoedeisende oproepen de wachttijd minder dan 2 minuten. 
Van alle niet-spoedeisende telefoontjes is het in 2020 twee keer voorgekomen dat een beller langer dan 
10 minuten moest wachten. In 2019 was dit één keer.  

Wachttijd spoed (% van het totaal, cumulatief) 
 2019 2020 

< 10 sec 24,9 % 30 % 

< 20 sec 77,1 % 81 % 

< 30 sec 97,1 % 94 % 

< 60 sec 100 % 94 % 

https://www.lhv.nl/service/richtlijnen-bereikbaarheid-en-beschikbaarheid-huisartsenvoorziening
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 Samenstelling HAGRO 
 

Dokter Wiechers maakt deel uit van de HAGRO Vaassen/Emst. 
Eind 2020 bestond deze huisartsengroep naast Huisartspraktijk Wiechers uit de volgende praktijken: 
 

R.P. de Groot / Mw. N.M. de Groot-Weis, Jan Mulderstraat 29, Vaassen, tel. 0578 – 571230. 
Website: www.huisartsendegrootweis.nl  
 

H. Duthler, Dorpsstraat 84, Vaassen, tel. 0578 – 571325. 
Website: https://huisartsenpraktijkduthler.praktijkinfo.nl  
 

M.H.E. Smale, Dorpsstraat 84, Vaassen, tel. 0578 - 572800. 
Website: https://huisartspraktijksmale.praktijkinfo.nl  
 

T.P. Smink, Marijkeweg 3, Vaassen, tel. 0578 - 571515. 
Website: www.praktijksmink.nl 

 
 Overlegstructuur intern en extern 

 

Soort overleggen in 2020 Frequentie 

Overleg met alle praktijkmedewerkers Eens per 6-8 weken 

Overleg arts met POH’s Somatiek 
(structureel vastgelegd in agenda) 

Wekelijks (per POH) 

Overleg arts met POH GGZ 
(structureel vastgelegd in agenda) 

Wekelijks 

Overleg medewerkers met arts via overlegmodule Promedico 
of interne chatfunctie 

Dagelijks (naar behoefte) 

Persoonlijk overleg medewerkers met arts (individueel) Naar behoefte 

HAGRO-overleg (huisartsengroep Emst-Vaassen) 8 tot 10 keer per jaar 

FTO-overleg huisartsen/AIOS met apotheker Eens per twee maanden 

Overleg met thuiszorgorganisaties Eens per twee maanden 

Overleg met andere zorgverleners in het gezondheidscentrum Ad hoc / naar behoefte 

Overleg met de gemeente Epe / CJG 2 keer per jaar 

Overleg met coördinator CJG Eens per twee maanden 

Overleg met verhuurder gezondheidscentrum 1 keer per jaar 

Overleg kaderartsen/HOOG over ketenzorg benchmark 1 keer per jaar 

Bron: Kwaliteitshandboek 03-03-2020 
 

Dit zijn de reguliere overlegmomenten. In 2020 zijn deze wegens de coronapandemie deels online 
gegaan en deels geannuleerd. 
 

 Automatisering praktijk 
 

HIS Promedico ASP 
Ook dit jaar werkten we in onze praktijk met het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) Promedico ASP. 
Dit systeem is gekozen tot regio-HIS. Het voordeel van hetzelfde HIS voor alle praktijken in Apeldoorn en 
omstreken is dat de regio een betere onderhandelingspositie krijgt en het tevens de koppeling met het 
Keten Informatie Systeem (KIS) eenvoudiger maakt. Daarnaast is het een voordeel dat medewerkers die 
voor een andere praktijk gaan werken in dezelfde regio al bekend zijn met het systeem. 
We zijn van mening dat het systeem nog wel beter kan/moet, maar we merken dat weinig van de door 
ons gemelde problemen daadwerkelijk wordt opgelost. 
 

http://www.huisartsendegrootweis.nl/
https://huisartsenpraktijkduthler.praktijkinfo.nl/
https://huisartspraktijksmale.praktijkinfo.nl/
http://www.praktijksmink.nl/
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Ketenzorg 
Voor de ketenzorg (registratie werkzaamheden chronische zorg) werken wij met Collab/Caresharing. 
 
Patiëntenportaal 
Ons patiëntenportaal (via onze website) en de bijbehorende HRA-app worden ondersteund door 
Pharmeon. Ons patiëntenportaal is te bekijken via deze link: patiëntenomgeving. We proberen zoveel 
mogelijk de patiënten te stimuleren gebruik te maken van het portaal en de bijbehorende app. 
 
Online inzage dossier 
In 2020 is een start gemaakt met de optie voor de patiënt om zijn gegevens online in te zien (via OPEN). 
Onze praktijk doet hieraan mee. In 2020 kon inzage alleen via het patiëntenportaal plaatsvinden. 
Er wordt toegewerkt naar een situatie waarbij de patiënt via zijn persoonlijke gezondheidsomgeving 
(PGO) toegang krijgt tot bepaalde documenten/informatie in ons HIS. 
 
Beeldbellen 
Voor het beeldbellen met de patiënt werken we met het programma FaceTalk. Voor de vergaderingen 
werken we met het programma Zoom. 
 
Onderhoud en beveiliging ICT 
De computers in de praktijk draaien op Windows en zijn beveiligd met een wachtwoord en up-to-date 
beveiligingssoftware. Onderhoud en vervanging van de configuraties werd ook in 2020 gedaan door 
MCC Voorthuizen, evenals de back-ups. 

  

https://pharmeon.nl/
https://www.huisartsemst.nl/text.php?tid=105
https://open-eerstelijn.nl/
https://www.facetalk.nl/
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2. De coronapandemie (COVID-19) 
 
Het jaar 2020 stond voor een groot deel in het teken van de coronapandemie (COVID-19). Hieronder 
staat een globaal overzicht van wat dit voor onze praktijk betekende. Eind 2020 werd duidelijk dat de 
pandemie ook in 2021 een dominante rol zal gaan spelen, binnen en buiten onze praktijk. 
 

De opstartfase 
Op 16 maart 2020 werden ingrijpende coronamaatregelen van kracht, inclusief de 1,5 meter afstand. De 
niet-spoedeisende zorg werd afgeschaald en we zagen zo min mogelijk patiënten in de praktijk. 
Niet lang daarna ging ons land in een ‘intelligente’ lockdown. In de hal plaatsten we een desinfectiepaal 
en de aanvangstijden van de consulten werden ten opzichte van elkaar verschoven om zo min mogelijk 
patiënten tegelijkertijd in de wachtkamer en de hal te hebben. Elke dag kwamen nieuwe adviezen en 
richtlijnen binnen, we hebben de landelijke informatievoorziening in deze periode als chaotisch ervaren. 
Huisarts/praktijkeigenaar Wiechers zat op dat moment in thuisquarantaine, wat de opstart naar de 
nieuwe manier van werken niet onmogelijk maakte, maar wel bemoeilijkte. Er was schaarste in 
mondkapjes, handschoenen, desinfectievloeistof en andere beschermende middelen, een situatie die 
pas veel later in het jaar verbeterde. In overleg met de HAGRO-collega’s (zie 1.6) werd één praktijk 
toegewezen voor al onze patiënten met COVID-19-gerelateerde klachten. Deze werd de 
‘luchtwegpraktijk’ genoemd. De bedoeling was dat we zouden rouleren, maar toen de regionale 
‘coronatent’ in Apeldoorn kwam, was dit niet meer nodig. 
Bij de triage aan de telefoon werden patiënten ingedeeld in groen, oranje en rood. Groen betekende 
patiënten met ‘gewone’ klachten, oranje betekende dat ze verkoudheids-/griepachtige klachten 
hadden, maar dat er geen directe verdenking was op COVID-19. Rood betekende verdenking op COVID-
19. De behandeling en persoonlijke bescherming werd afgestemd op de risico’s. 
Wij hebben telefonisch veel patiënten verwezen naar de website Thuisarts.nl, waarop de patiënten-
informatie op het gebied van coronaklachten werd bijgehouden. Tevens zijn we gestart met de 
beeldschermzorg. Via HOOG Apeldoorn kregen we een account op FaceTalk (beveiligd beeldbellen). 
 

   
Gesloten balie, afstand Beperkte toegang tot pand Handen desinfecteren 

 

   
Mondmaskers op Voorbereiding griepvaccinatie Coronatent Apeldoorn 
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Invloed op de ANW-diensten 
Naast de reguliere diensten op de huisartsenpost draaiden de huisartsen ook extra coronadiensten in 
een speciaal daarvoor ingerichte coronatent naast het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn (waar ook de 
huisartsenpost is). Deze tent is van 25 maart tot 2 juli 2020 in gebruik geweest. De zorgverleners 
moesten urenlang in beschermende kleding werken, wat als belastend werd ervaren. 
Met de komst van deze tent is de tijdelijke luchtwegpraktijk van de HAGRO komen te vervallen. 
 

 
De coronatent bij het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn. De tent was een aanvulling op de reguliere ANW-
diensten voor de Regionale Huisartsenpost Apeldoorn. Hier werden patiënten gezien met gezondheids-
klachten die leken op die van corona. 
 

         
Onze artsen Ackermans, Wiechers en Manders doen dienst in coronatijd. De witte jas is terug! 
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Invloed op het contact met patiënten en collega’s 
De coronamaatregelen en de afschaling van de niet-spoedeisende zorg had tot gevolg dat er weinig 
persoonlijk contact was met de patiënten. Veel werd telefonisch en via FaceTalk (beveiligde 
beeldbelverbinding) afgehandeld. Het beeldbellen was nog vrij nieuw voor zowel medewerkers als 
patiënten, de technische totstandkoming van de verbinding verliep niet altijd makkelijk. 
Ook het contact met collega’s en andere zorgverleners in het gezondheidscentrum werd anders. De 
koffiekamer was altijd een ontmoetingsplek voor mensen die werkzaam waren in het pand, hier werd 
sociale en functionele informatie uitgewisseld. Dit contact moest sterk beperkt worden. 
De praktijkvergaderingen moesten natuurlijk ook coronaproof plaatsvinden. In de zomer hebben we de 
laatste fysieke praktijkvergadering gehad, in de wachtkamer waar we op 1,5 meter van elkaar konden 
zitten. Alle latere vergaderingen deden we via zoom. Dit was misschien efficiënter, maar er was wel 
minder sociale interactie dan bij onze reguliere vergaderingen in de koffiekamer. 
 
Invloed op de zorgverlening in het algemeen 
In de tabellen in hoofdstuk 3 is te zien welke invloed de coronamaatregelen hadden op de verrichtingen 
die we deden. Terugkijkend heeft dit in meer of mindere mate invloed gehad op de gezondheid van 
onze patiënten. Denk hierbij aan de negatieve effecten van (te) late diagnoses, de daling van het aantal 
doorverwijzingen en het uitstellen van behandelingen en operaties in het ziekenhuis. 
 
Invloed op het aantal verrichtingen 
In 2020 zijn veel minder verrichtingen uitgevoerd. In hoofdstuk 3 staan tabellen waarin de cijfers van 
2020 zijn afgezet tegen die van 2019. Het feit dat de reguliere zorg was afgeschaald en er minder 
patiënten naar de praktijk (wilden) komen  had direct invloed op o.a. het aantal persoonlijke consulten, 
het aantal bloedafnames en het aantal verbruiksartikelen (stikstof, dipslides, etc.). 
Het aantal uitgaande telefoontjes was ook beduidend hoger dan in 2019, onze medewerkers moesten 
afspraken afzeggen of verzetten, consulten werden telefonisch of via beeldbellen gedaan. 
 
Invloed op de zorg aan patiënten met chronische ziekten (chronische zorg) 
Ook de chronische zorg (zie hoofdstuk 4) heeft in 2020 door de coronapandemie een andere invulling 
gekregen. Tijdens de eerste golf werd voornamelijk zorg op afstand geleverd, telefonische consulten en 
videobellen vervingen veelal de fysieke contacten. Waar nodig werd gezocht naar mogelijkheden om 
thuis metingen te verrichten, eventueel met hulp van de al aanwezige thuiszorg. Aanvullend onderzoek, 
zoals bloedonderzoek, was alleen in uitzonderlijke situaties mogelijk. 
Tegen de zomer kwam de chronische zorg weer op gang. Tijdens de tweede golf in het najaar is de 
chronische zorg zoveel mogelijk doorgegaan. Om dit op een veilige manier te realiseren hebben we onze 
werkwijze aangepast. Regels om de praktijk te betreden, verruimen van de consulttijden, meer gebruik 
maken van telefonische consulten en beeldbeelden zijn hier voorbeelden van. 
 
Invloed op het aantal cervixuitstrijkjes 
Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is van half maart tot eind juni 2020 tijdelijk stopgezet 
vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dit heeft invloed heeft gehad op het totaal aantal cervix-
uitstrijkjes in 2020 (zie bijbehorende tabel in hoofdstuk 3). 
Vanaf 1 juli 2020 is het bevolkingsonderzoek weer opgestart. Vrouwen die een uitnodiging of een 
zelfafnameset in huis hadden, konden weer deelnemen aan het bevolkingsonderzoek. Vrouwen die nog 
wachtten op een uitnodiging kregen deze automatisch toegestuurd. Bij de herstart ontvingen als eerste 
de vrouwen die vanaf 16 maart niet meer konden deelnemen een uitnodiging. De tweede lockdown had 
geen effect op de doorgang van de bevolkingsonderzoeken. (Bron: bevolkingsonderzoeknederland.nl) 
 
Invloed op de griep- en pneumokokkenvaccinaties 
De griepvaccinaties werden dit jaar gecombineerd met de pneumokokkenvaccinaties (zie hoofdstuk 5 
Preventie). Er was van tevoren een draaiboek gemaakt om dit coronaproof te laten verlopen. Bij de 
registratie in de praktijk kregen de patiënten voor de griepvaccinatie een rode kaart mee en voor de 
(eventuele) pneumokokkenvaccinatie een blauwe kaart. We hadden een apart prikstation per soort 
vaccinatie, tegenover elkaar. Daar liep de patiënt tussendoor. 

http://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/nieuws
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De mensen hadden geen keus meer in welke arm ze de vaccinatie wilden, de griepvaccinatie ging links 
en de pneumokokkenvaccinatie rechts. Als de patiënt klachten kreeg na de vaccinatie en er was iets te 
zien aan de arm, dan kon daarmee vastgesteld worden om welk vaccin het ging. 
 

 
Huisarts Wiechers is geïnterviewd door een journalist van de Stentor (lees artikel) 
 
Invloed op werkzaamheden POH-GGZ  
Aan het begin van de coronapandemie werden alle face-to-face contacten omgezet naar telefonisch 
contact, later breidde deze mogelijkheid zich uit naar beeldbellen via een beveiligd programma 
(FaceTalk). Voor patiënten die reeds bekend waren met de POH-GGZ was het makkelijk om over te 
stappen naar het beeldbellen. Een aantal patiënten gaf echter aan liever te wachten tot de face-to-face 
consulten weer mogelijk waren, deze gesprekken zijn nadien weer hervat. Een van de mogelijkheden 
was (en is) ook het wandelconsult, waarbij een aantal patiënten graag gebruik van maakt. Deze vorm 
van consultvoering bestond al voor de COVID-19-pandemie, maar bleek nu extra welkom. De groep die 
gebruik maakte van de POH-GGZ leek naar verhouding meer patiënten te bevatten met overspannen-
heid- en burnoutklachten dan andere jaren. 
Naast de reguliere zorg werd er in een samenwerkingsverband tussen hulpverleners in de regio 
Vaassen/Emst extra gelet op ex-COVID-19-patiënten (met of zonder ziekenhuisopname), met name of er 
nadien psychische klachten waren. Lees meer via deze link: 
Betere nazorg coronapatiënten door samenwerking zorgverleners in Vaassen-Emst 
 

 
  

https://www.destentor.nl/epe/snel-honderden-mensen-de-griepprik-geven-lukt-dit-jaar-niet-merkt-deze-huisarts-in-emst~a14ee165/
https://www.veluws-nieuws.nl/nieuws/algemeen/1020426/betere-nazorg-coronapatinten-door-samenwerking-zorgverleners-i


Jaarverslag 2020 - Huisartspraktijk Wiechers 

16 

Invloed op de groepsactiviteiten 
De coronamaatregelen hadden ook hun effect op de sociale activiteiten in onze praktijk. De geplande 
teambuildingsdag (praktijkuitje) werd verschoven naar 2021. 
Ook de jaarlijkse reanimatietraining en het afscheid van de huisarts in opleiding konden niet doorgaan.  
Verder was er weinig interactie met de andere zorgmedewerkers in het gezondheidscentrum, contact 
en de normale samenkomst in de koffiekamer werden zoveel mogelijk vermeden. Daardoor was er ook 
minder informeel overleg. 
 
Invloed op de financiën 
Het feit dat veel verrichtingen (waaronder de longfunctiemetingen) tijdens het voorjaar uitgesteld of 
gecanceld werden, had direct effect op de inkomsten van de praktijk. Veel verrichtingen konden wij niet 
doen in de mate dat wij gewend waren. De kosten waren ook hoger door de aanschaf van meer - en 
door schaarste ook duurdere - persoonlijke beschermingsmiddelen en desinfectievloeistof. Daarnaast 
moesten we zaken aanschaffen als stickers (richtingpijlen, 1,5 meter), afzettingen (palen met touwen, 
afzetlint) en schermen. 
Door het coronaproof uitvoeren van de griep- en de pneumokokkenvaccinaties deden we in 2020 
ongeveer vijf keer zo lang over het vaccineren in onze praktijk. Daardoor waren ook de personeels-
kosten hoger dan normaal. 
Het inkomstenverlies en de hogere kosten waren al vrij snel landelijk zichtbaar en de zorgverzekeraars 
kenden daarom 10 euro per patiënt compensatie toe. 
Een andere compensatiemaatregel was dat we een hoger visitetarief mochten rekenen voor visites 
waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk waren. 
In de loop van 2020 hoorden we dat de zorgverzekeraars in 2021 nogmaals een tegemoetkoming zullen 
uitkeren voor de meerkosten door corona, gebaseerd op de omzet van 2020. We wachten af. In het late 
voorjaar van 2021 krijgen we de jaarcijfers van 2020. Dan zal duidelijk worden of de compensaties 
opwegen tegen de meerkosten en het inkomstenverlies. 
  
Bonus zorgpersoneel 
De uitbraak van COVID-19 had ingrijpende gevolgen. Niet alleen voor de mensen die ziek werden, maar 
ook voor de zorgprofessionals die op een totaal andere manier hun werk moesten doen. Als waardering 
stelde had kabinet voor hen een zorgbonus van 1000 euro netto beschikbaar, deze kon tot 10 november 
2020 aangevraagd worden. Ook huisartsenpraktijken vielen onder deze regeling. 
Wij volgden het advies van de regionale organisatie HOOG (HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland) om 
voor alle praktijkmedewerknemers een bonus aan te vragen. Op 5 oktober hebben wij de aanvraag 
ingediend en op 6 november werd de subsidieaanvraag toegekend (inclusief de werknemerslasten). Kort 
daarna konden we overgaan tot uitbetaling van de bonussen. 
 
Zicht op coronavaccinaties 
Eind 2020 kwamen er steeds meer berichten over de beschikbaarheid van COVID-19-vaccins. Het is nu al 
duidelijk dat de huisartsen in 2021 ook een rol zullen krijgen bij de vaccinaties, maar deze rol zal 
afhangen van de bewaaromstandigheden van de vaccins. We hopen dat in 2021 snel duidelijk wordt 
welke patiëntengroepen we gaan vaccineren en met welk vaccin, zodat wij ons hierop kunnen 
voorbereiden. Zoals het er nu uitziet zal het kwartier wachten na de prik (om te zien of het goed gaat 
met de gevaccineerde) het lastigste worden bij de vaccinaties in onze praktijk. Dit zal een snelle 
doorstroom van de patiënten belemmeren, waardoor we minder mensen per uur kunnen uitnodigen 
dan bij de coronaproof griepvaccinaties in 2020. 
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3. Overzicht verrichtingen 
 

Dit overzichten in dit hoofdstuk zijn tot stand gekomen op basis van de declaratieregistratie 2020. 
In 2019 zijn er wijzigingen doorgevoerd rondom de declaraties. Alle verrichtingen zijn tijdsduur-
gebaseerde consulten geworden, ook de telefonische en e-mailconsulten. Vergelijkingen met 2018 en 
voorgaande jaren zijn daarom niet goed mogelijk, die hebben wij dus weggelaten. 
Uit deze tabel blijkt dat er in 2020 substantieel minder verrichtingen zijn gedaan (zie ook hoofdstuk 2). 
 

Type verrichting Aantal 2019 Aantal 2020 

Consult huisarts < 5 minuten 3017 2825 

Consult huisarts 5-20 minuten 6839 6370 

Consult huisarts langer dan 20 minuten 1657 1334 

Visite huisarts 179 111 

Visite huisarts langer dan 20 minuten 153 118 

Consult POH-S 764 766 

Consult POH-S langer dan 20 minuten 607 452 

Visite POH-S 22 25 

Visite POH-S langer dan 20 minuten 116 131 

Telefonisch consult POH-S 649 1143 

SMR 2 7 

Consult POH GGZ < 5 minuten 55 28 

Consult POH GGZ 5 – 20 minuten 500 59 

Consult POH GGZ langer dan 20 minuten 188 663 

Groepsconsult POH-GGZ  5 

Visite POH GGZ 3 5 

Visite POH GGZ langer dan 20 minuten 18 43 

Consult < 5 min (incidentele en acute hulpverlening) 21 22 

Consult 5- 20min (incidentele en acute hulpverlening) 124 106 

Consult langer dan 20 minuten (incidentele en acute hulpverlening) 17 9 

Visite (incidentele en acute hulpverlening) 1  

Visite langer dan 20 minuten (incidentele en acute hulpverlening)   

Diagnostiek met behulp van Doppler 16 15 

Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris 2  

Longfunctiemeting 115 28 

ECG-diagnostiek 130 119 

Bloeddrukmeting gedurende 24-uur 251 155 

Teledermatologie  3 

Cognitieve functietest (MMSE) 6 11 

Hartritmestoornissen (Holter) 13 18 

Tympanometrie 9 6 

Blaaskatheter 1  

Chirurgie 134 140 

Therapeutische injectie (Cyriax) 35 58 

Oogboring 8 13 

MRSA-screening 2  

Intensieve zorg, visite, dag 120 130 

Intensieve zorg ANW visite 28 20 

IUD inbrengen/ Implanteren cq verwijderen implanonstaafje 18 21 

Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis 22 11 

Polyfarmacie 30 22 

Verstrekken medische gegevens 26 20 
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Verrichtingen in het kader van preventie 2016 2017 2018 2019 2020 

Griepvaccinaties (zie 5.1) 638 628 650 670 735 

Cervixuitstrijkjes in kader van het bevol-
kingsonderzoek 30 t/m 60 jaar (zie 5.2) 

102 61 83 80 51 

Pneumokokkenvaccinaties (zie 5.3) - - - - 148 
 
 

Medische verbruiksartikelen 2016 2017 2018 2019 2020 

Tapemateriaal 7 1 1 1 1 

Zwangerschapsreactie 12 3 6 7 4 

Dipslide 95 108 85 72 35 

Teststrips bloedsuikerbepaling 468 399 337 340 236 

Vloeibare stikstof of histofreezer 149 148 144 150 112 

Atraumatisch hechtmateriaal 11 8 5 4 5 
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4. Zorgverlening aan patiënten met chronische aandoeningen 
 
Dit hoofdstuk geeft informatie over zorgverlening en preventie op het gebied van: 

• Diabetes Mellitus 

• Hart- en vaatziekten 

• COPD 

• Astma 

• Cardiovasculaire risicopreventie 
 
De praktijkondersteuner somatiek (POH-S) heeft een belangrijke rol in de begeleiding van patiënten met 
chronische ziekten. 
Hoe de coronapandemie (COVID-19) dit jaar van invloed was op onze chronische zorgverlening staat 
beschreven in hoofdstuk 2. In dit jaarverslag hebben we geen benchmarkcijfers opgenomen. Los van de 
coronapandemie zijn er problemen geweest bij de leverancier van ons KIS (= registratiesysteem 
chronische zorg). Deze problemen hebben geleid tot vertekeningen in de benchmarkrapportages. 
 

 Diabetes Mellitus 
 
De zorg aan patiënten met diabetes mellitus type 2 wordt uitgevoerd volgens een protocol gebaseerd 
op de NHG standaard Diabetes Mellitus type 2. De POH-S is eerste aanspreekpunt voor de diabeteszorg. 
Zij werkt onder supervisie van de huisarts. 
Haar werkzaamheden op gebied van diabetes mellitus zijn: 

• Educatie en in kaart brengen van nieuw gediagnosticeerde diabetespatiënten. 

• Uitvoeren jaarcontroles. 

• Uitvoeren kwartaalcontroles bij slecht gereguleerde patiënten, insuline patiënten, patiënten met 
diabetes gerelateerde complicaties (bijv. voetproblemen, albuminurie). 

• Uitvoeren controles patiënten die in een verzorgingshuis wonen of niet in staat zijn naar de praktijk 
te komen. 

• Leefstijladviezen geven. 

• Instellen op orale medicatie volgens protocol. 

• Instellen op insuline volgens protocol. 

• Protocollen maken en up-to-date houden. 
 
Naast de POH-S spelen de assistentes een rol in de begeleiding van de diabetespatiënt. Zij voeren de 
kwartaalcontroles uit bij goed gereguleerde patiënten en geven waar nodig leefstijladviezen. 
De controles bij de huisarts, aansluitend op een kwartaalcontrole door de assistente of POH-S, zijn dit 
jaar grotendeels vervallen. 
 
Overzicht patiënten diabetes mellitus 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal aantal 
patiënten met DM 

163 160 159 170 169 170 168 164 163 173 

Type 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 6 

Type 2 160 157 156 166 165 166 164 160 159 167 

           

           

Specialist 
hoofdbehandelaar 

DM type 2 

15 15 14 14 11 11 9 9 8 8 

Huisarts 
hoofdbehandelaar   

DM type 2 

145 142 142 152 154 155 155 151 151 159 
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Door aanpassing van de leefstijl kan de diabetesregulatie zodanig verbeteren dat de diabetes 
verdwenen lijkt. Echte genezing van diabetes is niet mogelijk, daarom spreken we van diabetes in 
remissie. In 2020 was er 1 patiënt die voldeed aan de criteria voor diabetes in remissie. 
 
Tabel Patiënten met DM type 2

 

 
Behandelstadia diabetespatiënten, huisarts hoofdbehandelaar 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal aantal patiënten 
DM type 2, huisarts 
hoofdbehandelaar 

145 142 142 152 154 155 155 151 151 159 

Behandeld zonder 
medicatie 

54 53 60 60 53 52 53 51 47 55 

Behandeld met orale 
medicatie 

77 75 66 77 88 90 85 83 86 84 

Behandeld met insuline 14 14 16 15 13 14 17 17 18 20 

1 x daags insuline 3 2 4 4 3 4 8 8 9 10 

2 x daags insuline 8 9 9 8 6 6 4 4 4 5 

3 x daags insuline 1      1 1 1 1 

4 x daags insuline 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

 
 Hart- en vaatziekten  

 
De zorg aan patiënten met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten wordt uitgevoerd volgens 
protocol. Uitgangspunt voor dit protocol is de NHG-standaard cardiovasculair risicomanagement.  
De POH-S voert de jaarcontrole uit, waarbij onder andere aandacht wordt geschonken aan eventuele 
aanwijzingen voor eindorgaanschade (o.a. hartinfarct, beroerte, nierschade), gebruik medicatie, 
educatie en leefstijladviezen. Daarnaast komen de meeste patiënten driemaandelijks ter controle op het 
spreekuur bij de assistente.  
Over de behandeling van bovengenoemde patiënten vindt regelmatig overleg plaats tussen de huisarts 
en de POH-S. 
 
Het merendeel van de CVRM-patiënten valt onder de ketenzorg CVRM. Het betreft patiënten die 
bekend zijn met hart- en vaatziekten (secundaire preventie) en patiënten die een verhoogd risico 
hebben op hart- en vaatziekten (primaire preventie).  
De ketenzorg omvat de begeleiding door huisarts, assistente en POH-S, begeleiding bij stoppen met 
roken en voedingsadviezen door diëtiste. 
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Overzicht CVRM-patiënten  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal aantal CVRM-patiënten  381 418 438 458 462 458 

Specialist hoofdbehandelaar      
                                Primaire preventie  

25 25 15 7 7 4 

                           Secundaire preventie 35 24 17 15 12 10 

Huisarts hoofdbehandelaar 
                                Primaire preventie 

232 266 304 320 321 325 

                           Secundaire preventie 89 103 102 116 122 119 

                      Patiënten in ketenzorg   302 318 343 340 

 
Tabel CVRM-patiënten 

 
 

 COPD 
 
De ketenzorg COPD, waarin wij participeren, omvat: 

• de zorg van de huisarts en praktijkondersteuner 

• spirometrie 

• begeleiding bij stoppen met roken  

• de behandeling van exacerbaties. 
 
De zorggroep bewaakt de kwaliteit van zorg, geeft hulp, advies en ondersteuning bij de organisatie van 
de COPD-zorg in de praktijk en maakt afspraken met verzekeraars. Registratie vindt plaats in het Keten 
Informatie Systeem (KIS). 
 
De huisarts stelt de diagnose, start zo nodig een medicamenteuze behandeling en behandelt exacer-
baties. De POH-S begeleidt de patiënten in het vervolgtraject.  
 
Sinds de aanvang van de COVID-19-pandemie hebben we geen spirometrie meer verricht in verband 
met het besmettingsgevaar en het ontbreken van bacteriefilter waarmee betrouwbare spirometrie-
resultaten worden gemeten. Inmiddels zijn er geschikte bacteriefilters aanwezig. We wachten op een 
positief advies van de CAHAG om de spirometrie in 2021 weer te herstarten. 
 
 
  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2016 2017 2018 2019 2020

Totaal

Specialist hoofdbehandelaar

Huisarts hoofdbehandelaar



Jaarverslag 2020 - Huisartspraktijk Wiechers 

22 

Overzicht patiënten met COPD  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal aantal patiënten 
met COPD 

123 131 135 121 114 107 101 100 99 

Specialist 
hoofdbehandelaar COPD 

35 39 38 32 30 31 26 23 25 

Huisarts 
hoofdbehandelaar COPD 

88 92 97 89 84 76 75 77 74 

Patiënten in ketenzorg    53 55 54 54 56 51 

 
 
Tabel Patiënten met COPD 

  
 

 Astma  
  
De monitoring van de astmapatiënten is de laatste jaren verbeterd. Er is een overzichtslijst met 
patiënten en deze lijst wordt door de praktijkondersteuner regelmatig doorgenomen en zo nodig 
worden de patiënten opgeroepen voor controle. Zo blijven de astmapatiënten in beeld. Nieuwe astma-
patiënten worden aan deze lijst toegevoegd.   
  
Patiënten met astma worden binnen de praktijk zowel door de huisarts als de POH-S gezien. De 
praktijkassistente verricht indien nodig van tevoren een spirometrie. Beoordeling van de spirometrie 
wordt door de huisarts gedaan. Zoals genoemd heeft dit jaar vrijwel geen spirometrieonderzoek 
plaatsgevonden. 
   
De POH-S bespreekt op haar spreekuur de longfunctie, geeft uitleg over het ziektebeeld en medicatie. 
Het rookgedrag en eventuele allergieën worden in kaart gebracht. De POH-S geeft inhalatie-instructie en 
controleert de inhalatietechniek.  
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 Cardiovasculaire risicopreventie 
 
Om te beoordelen of een patiënt een verhoogd risico op hart- en vaatziekten heeft, kan er een 
cardiovasculair risicoprofiel worden opgesteld. Dit kan op advies van de huisarts maar ook op verzoek 
van de patiënt zelf. Hiervoor worden de volgende onderzoeken gedaan: 

• Laboratoriumonderzoek (vetspectrum, glucose, nierfunctie) en urineonderzoek (eiwit). 

• Lichamelijk onderzoek (lengte, gewicht, BMI, bloeddruk, hartfrequentie). 

• Anamnese (familiaire aanleg voor hart- en vaatziekten, rookgedrag, alcoholgebruik, 
voedingspatroon, mate van bewegen, klachten). 

  
Aan hand van de verkregen informatie wordt een cardiovasculair risicoprofiel opgesteld. Het 
risicoprofiel wordt besproken met de patiënt. De POH-S geeft voorlichting over de risicofactoren voor 
hart- en vaatziekten en een gezonde leefstijl. Patiënten die roken krijgen een stopadvies en hen wordt 
daarbij begeleiding aangeboden. Waar nodig wordt de patiënt ingesteld op medicatie. 
In 2020 werd bij 13 patiënten een screening op cardiovasculaire risicofactoren verricht. 
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5. Preventie 
Naast reguliere behandeling en begeleiding van patiënten (ook via de ketenzorg), vinden binnen onze 
praktijk vier specifieke preventieprojecten plaats: de griepvaccinaties, de pneumokokkenvaccinaties, de 
uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker en de cardiovasculaire 
risicopreventie. Meer over cardiovasculaire risicopreventie staat in hoofdstuk 4. 
 

 Griepvaccinaties 
 
De patiënten met een verhoogd risico op complicaties als zij de griep krijgen, zoals de 60-plussers en 
patiënten met diabetes of long- of hartziekten, ontvangen van ons een schriftelijke uitnodiging voor de 
jaarlijkse griepvaccinatie. Voor patiënten die niet op de aangegeven datum/tijd konden komen werd een 
alternatieve prikmoment gepland. Patiënten die fysiek niet in staat waren om naar de praktijk te komen, 
kregen thuis een vaccinatie door een praktijkmedewerker. Een aantal risicopatiënten had aangegeven 
geen uitnodiging te willen ontvangen. Dit wordt geregistreerd in het patiëntendossier. 
 
In 2020 was de jaarlijkse griepvaccinatie op zaterdag 31 oktober. Deze werd voor het eerst gecombi-
neerd met de pneumokokkenvaccinatie (zie 5.3). Vanwege de coronamaatregelen nam de vaccinatie 
een weekenddag van 10 uur in beslag, in plaats van de reguliere 2 uur op een doordeweekse avond. We 
werkten aan de hand van een speciaal hiervoor opgesteld draaiboek. 
 
In totaal hebben 735 van de 2891 patiënten een griepvaccinatie gekregen. Dit aantal lag opvallend 
hoger dan de voorgaande jaren (zie tabel hieronder), wat een landelijke trend bleek te zijn. De stijging 
was al voorspeld, dus hadden we meer vaccins besteld. 
 
De leeftijdsverdeling was als volgt: 

• Jonger dan 60 jaar: 173 patiënten 

• 60 jaar en ouder: 562 patiënten 

 
In het begin leek het erop dat we vanwege de hoge opkomst in 2020 onvoldoende griepvaccins zouden 
hebben. Er werd (ook landelijk) een oproep gedaan aan gezonde 60-plussers om hun griepvaccin af te 
staan aan kwetsbare patiënten. Later bleek dat we net voldoende vaccins hadden. 
 

 Uitstrijkjes bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 
 
Vrouwen van 30 t/m 60 jaar worden opgeroepen voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoeder-
halskanker. Hieronder staat een overzicht met de aantallen van 2020 en voorgaande jaren. Zie 
hoofdstuk 2 voor een toelichting op de opvallende daling in het aantal cervixuitstrijkjes. 

 
Aantal uitstrijkjes per jaar 

2016 2017 2018 2019 2020 

102 61 83 80 51 
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 Pneumokokkenvaccinaties 
 
In het najaar van 2020 kreeg iedereen die geboren is van 1-1-1941 tot en met 31-12-1947 een 
uitnodiging van de huisarts voor een gratis pneumokokkenprik. De patiënten die dit lieten doen werden 
hiermee gevaccineerd tegen de 23 meest voorkomende typen pneumokokken. 
In onze praktijk hebben 148 patiënten de pneumokokkenprik gekregen. 
De pneumokokkenvaccinaties werden gelijktijdig met de griepvaccinaties gegeven (zie 5.1), voor zover 
van toepassing. De griepvaccinatie werd in de linkerarm gegeven en de pneumokokkenvaccinatie in de 
rechterarm. Dit is gedaan om eventuele bijwerkingen goed te kunnen registreren. 
 
 

 

  

https://www.rivm.nl/pneumokokken/pneumokokkenprik-ouderen-najaar-2020
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-08/Infographic%20Pneumokokkenprik%202020.pdf
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6. Kwaliteitsbeleid 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de inspanningen die wij leveren om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te 
verhogen. Voorbeelden hiervan zijn de nascholingen, deelname aan de prestatiemodules ‘Service en 
bereikbaarheid’ en ‘Spiegelinformatie’, deelname aan de NHG-praktijkaccreditering, vakinhoudelijke 
specialisaties, verbetertrajecten en het zorgvuldig registreren en afhandelen van (bijna) incidenten en 
klachten. De beleidsdoelstellingen die gericht zijn op het verhogen en borgen van de kwaliteit worden 
beschreven in de hoofdstukken 8 en 9. Het kwaliteitsbeleid is een vast agendapunt op het werkoverleg. 
 

 Nascholingen en trainingen 
 
In bijlage 1 van dit jaarverslag staat een overzicht van alle nascholingen per medewerker. 
 
Huisartsen 
Een huisarts moet voor zijn herregistratie per vijf jaar 200 uur nascholing volgen, waarvan minimaal tien 
uur ‘intercollegiale toetsing’. 
 
Praktijkondersteuner Somatiek 
Om in aanmerking te komen voor herregistratie in het Kwaliteitsregister heeft de POH Somatiek in 
totaal 184 punten nodig, waarvan een deel geaccrediteerde scholing: als verpleegkundige minimaal 80 
punten en als verzorgende minimaal 60 punten geaccrediteerde scholing. Over een periode van 5 jaar 
dient zij 2.080 uur (dat zijn 1850 netto uren, d.w.z. 8 uur per week) te hebben gewerkt als verpleeg-
kundige of verzorgende. Deze voorwaarde staat gelijk aan de herregistratie voor het BIG-register. 
 
Praktijkondersteuner GGZ 
Onze praktijkondersteuner GGZ is lid van de Landelijke vereniging POH-GGZ en daarmee ook van het 
kwaliteitsregister. Voor herregistratie dient de POH-GGZ per periode van vijf jaar 150 nascholingspunten 
te behalen. 
 
Doktersassistenten 
Ook doktersassistenten kunnen zich inschrijven bij een kwaliteitsregister: de KABIZ (Kwaliteitsregistratie 
en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg). Wie in dit register staat, laat zien dat hij/zij aan de 
kwaliteitseisen van de beroepsgroep voldoet en het vak uitoefent volgens de juiste kwaliteitseisen. 
Zorgverzekeraars, overheid, werkgevers, maar bovenal patiënten geven steeds meer de voorkeur aan 
kwaliteitsgeregistreerde professionals. Doktersassistenten die in KABIZ-register staan, moeten per vijf 
jaar minimaal 100 punten aan deskundigheidsbevordering behalen, waarvan minimaal 60 punten uit bij- 
en nascholing (20 geaccrediteerd), minimaal 20 uit overige activiteiten en maximaal 20 vrij in te vullen. 
Al onze vier doktersassistenten zijn geregistreerd. 
 
Nascholing door huisarts in opleiding 
Dokter Manders gaf in het kader van haar huisartsenopleiding ook nascholing aan de assistentes.  
Op 25 mei 2020 werd gesproken over de kransslagaders (zie foto’s hieronder). 
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Teambuildingsdag 
Ons praktijkuitje kan een educatieve component hebben, zoals vorig jaar met de workshop Lean. 
Vanwege de coronamaatregelen hebben we ervoor gekozen in 2020 geen teambuildingsdag/praktijk-
uitje te organiseren. Voor 2021 hebben we al wel een datum geprikt: zaterdag 19 juni. 
 
Reanimatietraining 
In principe wordt jaarlijks in onze praktijk een reanimatietraining gegeven door een ambulanceverpleeg-
kundige. Daaraan wordt dan een theoretisch deel gekoppeld, meestal verzorgd door de huisarts in 
opleiding. De training vindt plaats in onze eigen praktijkruimte, om zoveel mogelijk de realiteit te 
kunnen nabootsen en te toetsen of alle benodigdheden aanwezig zijn en op de juiste plek staan. 
In 2020 hebben we vanwege de coronarisico’s geen reanimatietraining georganiseerd.  
 

            
Reanimatietraining 2019 (foto’s ter illustratie) 
 
 

 Prestatie ‘Spiegelinformatie’ 
 

Ook in 2020 deed onze praktijk mee aan de prestatie ‘Spiegelinformatie’ van Zilveren Kruis. Doel van 
deze prestatie is een beter inzicht te verkrijgen in kwaliteit en doelmatigheid van de geleverde zorg, wat 
bijdraagt aan een continue verbetercultuur. Als je de spiegelinformatie deelt met andere huisartsen, 
zoals in ons geval met de collega’s van de HAGRO Vaassen-Emst, voldoe je aan de prestatie 
‘Spiegelinformatie’. Hier staat een vergoeding tegenover. 
 
In 2020 hebben wij voor het eerst de informatie over het voorgaande jaar in één document laten zetten, 
zodat de vijf praktijken goed te vergelijken waren. De verschillen en gelijkenissen werden besproken. 
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 Kwaliteitshandboek 
 
Er wordt in de praktijk gewerkt met een kwaliteitshandboek. Hierin staan de werkinstructies, proto-
collen, procedures en andere belangrijke documenten die zijn opgesteld om de kwaliteit van de werk-
zaamheden te borgen en ervoor te zorgen dat de medewerkers de werkzaamheden zoveel mogelijk op 
gelijke wijze uitvoeren. Tijdens vergaderingen en werkbesprekingen worden regelmatig protocollen/ 
procedures besproken en zo nodig aangepast. Ook worden nieuwe protocollen/procedures opgesteld. 
Het updaten van alle documenten is geborgd met een protocol. Het kwaliteitshandboek bevat een 
overzicht van de wijzigingen. Nieuwe versies worden via intranet gecommuniceerd. 
In bijlage 2 van dit jaarverslag kunt u lezen welke protocollen, procedures en overige documenten op 
31 december 2020 in ons Kwaliteitshandboek waren opgenomen. 
 

 Prestatiemodule ‘Service en bereikbaarheid’ 
 
In 2020 deed onze praktijk wederom mee aan de prestatiemodule ‘Service en bereikbaarheid’ van 
Zilveren Kruis. Wij kozen voor de onderstaande modules. 
 

Module A: De praktijk is 5 dagen per week geopend en zonder beperkingen te bellen gedurende 45 
weken per jaar. 
Verzekerden kunnen tussen 08.00 en 17.00 uur minimaal 8,5 uur terecht voor het stellen van vragen en 
maken van afspraken. Verzekerden komen tijdens deze 8,5 uur niet voor een dichte deur te staan en 
krijgen geen antwoordbandje te horen. U vermeldt geen restricties op uw website. 
 

Module B: De praktijk biedt de mogelijkheid van een e-consult en online aanvragen van herhaalmedi-
catie in een beveiligde omgeving. 
Verzekerden kunnen op uw website herhaalmedicatie aanvragen en via email vragen stellen in een 
beveiligde omgeving (bij voorkeur gekoppeld aan uw HIS-systeem). Als uw praktijk afspraken heeft met 
één of meer apotheken in de omgeving, dan volstaat een verwijzing op uw website dat verzekerden 
herhaalmedicatie kunnen aanvragen op de website van de betreffende apotheek. De praktijk volgt voor 
het email consult de NHG richtlijn “online arts-patiënt-contact”. 
 

Module C: De praktijk biedt de mogelijkheid om online een afspraak te maken.  
Verzekerden kunnen via uw website een afspraak plannen voor het reguliere spreekuur van de huisarts. 
U stelt voldoende afspraakmogelijkheden open, zodat de verzekerde keuze heeft. Verzekerden kunnen 
minimaal 5 werkdagen vooruit afspraken vastleggen. Het telefonisch maken van een afspraak via de 
assistente is ook nog mogelijk. 
 

 Qualiview patiëntenenquêtes 
 

In het kader van NHG-accreditatie vragen wij onze patiënten om hun mening over onze praktijk. Sinds 
begin 2016 doen wij dit met het enquêteprogramma Qualiview van het bedrijf Qualizorg, waarmee het 
een continu proces is geworden. Natuurlijk is het ook voor onze bedrijfsvoering een belangrijke tool. De 
uitkomsten worden besproken en gebruikt om de kwaliteit te verbeteren. Zie bijlage 4 van dit 
jaarverslag voor het certificaat dat onze praktijk in 2020 ontving. 
 

Mailadressen van patiënten 
De patiënten worden via e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan de patiëntenenquête. Het is dus 
belangrijk dat we van zoveel mogelijk patiënten een (uniek!) mailadres in ons bestand te hebben. Hier 
vragen wij regelmatig om als wij contact met de patiënt hebben. 
 
Werkwijze  
Patiënten die toestemming hebben gegeven om benaderd te worden voor de enquête, ontvangen na 
(telefonisch) contact met de praktijk maximaal 1 keer per jaar een vragenlijst over de praktijk en de 
betreffende medewerker (assistente, arts of praktijkondersteuner).  De vragenlijsten worden anoniem 
verwerkt. We ontvangen managementrapportages waarin de uitkomsten zijn verwerkt, waarin ook de 
individuele uitkomsten per werknemer staan vermeld. Er worden pas uitkomsten getoond als er 
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voldoende enquêtes verwerkt zijn. Dit is van belang voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten en ook 
om de anonimiteit van de patiënt te waarborgen. De algemene uitkomsten van de patiëntenenquêtes 
worden via een ‘widget’ op onze website getoond. 
 
Het enquêteformulier 
Sinds 2019 werken we met een verkort enquêteformulier (PREM Eerstelijnszorg), nadat de NPA- 
Praktijkaccreditering deze ook erkend had voor de accreditering. 
 

Aan de patiënten werd gevraagd in hoeverre ze het eens waren met de uitspraken in vraag 1 t/m 10.  
Mogelijke antwoorden: helemaal oneens – oneens – niet oneens, niet eens – helemaal eens – n.v.t. 
1. Mijn huisarts was telefonisch goed bereikbaar. 
2. Mijn huisarts begreep de klacht waarvoor ik kwam. 
3. Mijn huisarts legde begrijpelijk uit. 
4. Mijn huisarts informeerde mij over het verloop van mijn klacht. 
5. Mijn huisarts nam mijn wensen mee bij het bepalen van de behandeling. 
6. Ik kon de huisarts de vragen stellen die ik wilde. 
7. Ik had vertrouwen in de huisarts. 
8. Ik kreeg van de huisarts een behandeling en/of advies waar ik wat mee kan. 
9. De behandeling van de huisarts sloot aan op de behandeling van andere zorgverleners. 
10. De behandeling en/of het advies van de huisarts had het gewenste resultaat. 
 

Het algemene oordeel over de huisarts (vraag 11) kon gegeven worden via een schaal van 0 tot 10. 
11. Zou u de huisarts bij mensen in uw buurt aanbevelen? 
 

Vraag 12 en 13 (complimenten en verbeterpunten) waren open vragen. 
12. Waarover zou u de huisarts een compliment willen geven? 
13. Wat zou de huisarts volgens u beter kunnen doen? 
 
Complimenten en verbeterpunten uit de patiëntenenquêtes 
In bijlage 5 van dit jaarverslag staat het volledige overzicht van antwoorden die op open vragen 12 en 13 
zijn gegeven. Deze punten worden tijdens het werkoverleg besproken en geanalyseerd. Bij de 
genoemde verbeterpunten wordt waar nodig/mogelijk actie ondernomen om de situatie te verbeteren. 
 
Benchmark 2020: algemene beoordeling praktijk (boven) versus alle deelnemende praktijken (onder) 
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 NHG-praktijkaccreditering 
 
Per 2019 is de NHG-Praktijkaccreditering (NPA) vereenvoudigd en is het mogelijk dat huisartsen met een 
NPA-keurmerk niet langer jaarlijks, maar eens per drie jaar bezocht. Daarvoor hebben wij ons 
opgegeven. Onze laatste audit was in 2018, dus in 2021 krijgen wij weer een oproep voor een nieuw 
accreditatiebezoek. Onze praktijkmanager is in het najaar van 2020 gestart met de voorbereiding voor 
de audit 2021. Sinds 1 oktober 2020 zijn voor huisartspraktijken de nieuwe Kwaliteitsnormen NHG-
Praktijkaccreditering versie 3.0 van kracht. Bekijk de nieuwe kwaliteitsnormen 
 

 Aandachtsgebieden en specialisaties 
 
Binnen onze praktijk hebben we, naast onze reguliere huisartsenzorg, een aantal specifieke aandachts-
gebieden en specialisaties. De belangrijkste worden hieronder toegelicht. 
 
Bloedafname voor laboratoriumonderzoek 
De praktijkassistentes zijn allemaal bijgeschoold voor het verrichten van een venapunctie (bloedafname 
uit een ader). Dagelijks nemen zij bij patiënten uit onze praktijk bloed af voor bloedonderzoek. Het 
afgenomen bloed wordt ieder ochtend door de transportdienst van het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn 
naar het laboratorium van dit ziekenhuis vervoerd, om daar te worden onderzocht. 
 
Aantal bloedafnames per jaar 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1802 1964 2151 1978 1865 1474 
 

Het aantal bloedafnames neemt waarschijnlijk af door het gebruik van nieuwe bloedverdunners waarbij 
geen controles via een trombosedienst nodig zijn. Ook zullen in 2020 de coronamaatregelen een rol 
hebben gespeeld bij de daling van het aantal bloedafnames (zie hoofdstuk 2 Coronapandemie). 
 
Dermatoscopie 
In de praktijk wordt gewerkt met dermatoscopen. Een dermatoscoop is een verlicht vergrootglas 
waarmee in een huidafwijking (zoals een moedervlek) kan worden gekeken. Er is een mogelijkheid om 
van deze uitvergroting een digitale foto te maken. Deze foto kan op de computer bestudeerd worden, 
waarmee extra informatie wordt verkregen. Zo kan met meer zekerheid een inschatting worden gedaan 
over de aard van de huidaandoening en of er sprake is van kwaadaardigheid. Dokter Wiechers heeft zich 
deze onderzoeksmethode eigen gemaakt. Hij volgt nascholing en werkt frequent met het instrument. 
 
Kleine chirurgie 
In de praktijk worden diverse kleine chirurgische ingrepen verricht. Hieronder valt bijvoorbeeld nagel-
chirurgie en het verwijderen van moedervlekken, vetbulten of talgkliercystes. 
 
Gespecialiseerde onderzoeken 
De praktijk beschikt over moderne apparatuur voor het maken van een ECG (hartfilmpje), een 
longfunctie (blaastest), een 24-uurs bloeddrukmeting en een tympanogram (meting van de spanning 
van het trommelvlies). Deze onderzoeken worden door diverse medewerkers uitgevoerd. Ook bieden 
wij de mogelijkheid van hartritmeregistratie via een Holter-ECG (24 uur) of eventrecording (1-2 weken). 
 
Aanvullende taken door POH’s Somatiek 
In onze praktijk werken twee praktijkondersteuners Somatiek. Zij zijn opgeleid om in de huisartsen-
praktijk patiënten te begeleiden met een chronische ziekte, zoals Diabetes Mellitus, COPD, Astma, Hart- 
en vaatziekten en Cardiovasculaire aandoeningen. Hieronder valt ook de risicopreventie en 
ouderenzorg. Informatie over de zorg aan patiënten met chronische ziekten staat in hoofdstuk 4.  
Naast deze begeleiding, die in nauwe samenwerking met de huisarts plaatsvindt, hebben zij nog een 
aantal andere taken: het begeleiden van patiënten die willen stoppen met roken en het opmaken van 
een risicoprofiel voor hart- en vaatziektes, inclusief de voorlichting om het risico te verkleinen. 

https://npacertificering.nl/media/1654/kwaliteitsnormen-voor-de-huisartsenpraktijk-versie-30.pdf
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Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) 
De POH-GGZ ziet zelf cliënten, maar verwijst ook cliënten door naar de eerstelijnspsychologie, naar een 
andere eerstelijnsvoorziening of naar de tweedelijns GGZ. Ook begeleidt zij cliënten die gebruik maken 
van eHealth-modules op het gebied van GGZ. De problematiek van de betreffende patiënten ligt vooral 
op het gebied van: overspannenheid en burn-out, depressieve klachten, angstklachten, rouw, eenzaam-
heid, partner-/relatieproblematiek en levensfaseproblemen. De coronamaatregelen hadden ook invloed 
op het werk van de POH-GGZ. Meer hierover staat in hoofdstuk 2 Coronapandemie. 
 

 Klachtenafhandeling 
 

Patiënten hebben het recht op een goede afhandeling van klachten, als deze zich mochten voordoen. 
Wij zien een klacht als een gratis advies en gaan hier dan ook serieus mee om. Dit doen wij aan de hand 
van het protocol Klachtenafhandeling, dat in ons kwaliteitshandboek staat. Er staat ook informatie op 
onze website. Wij krijgen regelmatig feedback van onze patiënten. Dit bespreken wij dezelfde dag of 
tijdens reguliere werkoverleggen, afhankelijk van de aard en de urgentie van de feedback. Als een 
patiënt zijn ongenoegen of klacht per e-mail aan ons kenbaar maakt, geschiedt de terugkoppeling 
hierover meestal telefonisch door de assistente of arts (afhankelijk van de inhoud van het bericht).  
 

In 2020 zijn er geen klachten binnengekomen. Er heeft enkele keren een gesprek plaatsgevonden bij 
onvrede van een patiënt, maar daarmee was het probleem opgelost en is er geen klacht ingediend. 
 

 Veilig incidenten melden (VIM) 
 

Onze praktijk werkt met een protocol voor Veilig Incident Melden, de zogenoemde VIM. Dit houdt in dat 
wanneer zich (bijna-)ongevallen en incidenten voordoen, we hiervan een VIM-melding maken. Dit 
betekent dat de situatie geregistreerd en geanalyseerd wordt en vervolgens tijdens het werkoverleg 
wordt besproken onder leiding van de VIM-coördinator. Doel is herhaling te voorkomen door de 
processen beter te borgen. Waar nodig nemen we verbetermaatregelen en informeren we betrokken 
personen en instanties. 
Dokter Ackermans is onze VIM-coördinator.  Zij bespreekt alle meldingen tijdens het werkoverleg. 
Tijdens een bespreking hebben we zelf de term ‘PIM’ in het leven geroepen. De P staat voor Positief. Het 
is een zelfbedachte afkorting voor een complimentje. Want niet alleen van processen die fout gaan kun 
je leren, ook van dingen die iemand heel goed heeft gedaan. 
 

VIM-meldingen 2020 
Dit jaar werden 9 VIM’s gemeld en besproken: VIM 73 t/m VIM 81.  
Samen hebben we gekeken naar de mogelijkheid om dezelfde (bijna) fouten eerder te kunnen onder-
vangen. Ook rapporteerden we de processen weer bij andere zorgverleners die hier ook weer van 
kunnen en willen leren. We stimuleren te blijven melden om de zorg te verbeteren.  
De VIM’s hadden betrekking op de onderstaande onderwerpen: 
 
Herhaalreceptuur 

• VIM 74 Patiënt bestelt chronische medicatie niet meer bij. 

• VIM 78 Patiënt haalt een tijdelijke losse levering naast de baxterrol niet op. 

• VIM 81 Patiënt bestelt niet alle chronische medicatie bij. 
 

Overdracht patiëntgegevens  

• VIM 75 Ontbreken terugkoppeling ziekenhuis bij overname terminale patiënt (ontslag 
vanuit ziekenhuis naar familie, andere woonplaats). 

 

Doorplannen uitslagen en beoordeling onderzoek 

• VIM 76 ECG beoordeling direct doorplannen bij arts en uitslag op spreekuur. 
 

Labaanvragen 

• VIM 79 LAB meerdere labaanvragen in zorgportaal, verkeerde afgenomen. 
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Overdracht vervolgacties specialist 

• VIM 73 Vervolgacties vanuit postvak direct doorplannen. 

• VIM 77 Specialist verzoekt huisarts onderzoek door te plannen in brief zonder de patiënt 
in te lichten dat ze huisarts moeten bellen.  

• VIM 80 Melding in specialistenbrief psychiatrische problematiek zonder behandelwens, 
waarbij Veilig Thuis wordt ingeschakeld, geen notitie in dossier kind. 
 

 Onderhoud en ijking medische praktijkuitrusting 
 
Diagnostische en therapeutische apparaten werden onderhouden en - waarvoor dat van toepassing is - 
geijkt door het bedrijf Daxtrio B.V. De bijbehorende verklaringen liggen op de praktijk ter inzage. 
In bijlage 3 van dit jaarverslag staat een overzicht van apparatuur die gecheckt/geijkt moet worden. 
Daarnaast gebruiken we nog apparaten die eigendom zijn van het Gelre ziekenhuis, het onderhoud 
daarvan gaat via het ziekenhuis. Deze apparaten zijn de urinestriplezer, de CRP-meter en de Coaguchek 
Pro II.  
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7. Communicatie met patiënten, medewerkers en derden 
 
Voor een goede praktijkvoering is een goede communicatie essentieel. In dit hoofdstuk wordt 
beschreven hoe de communicatie met patiënten, medewerkers en zorgverleners in ons gezondheids-
centrum in 2020 plaatsvond. Deze communicatiemiddelen kunnen gecombineerd worden ingezet. 

 
 Communicatie met patiënten 

 
Bij de informatievoorziening aan patiënten wordt gebruik gemaakt van onderstaande communicatie-
middelen. De keuze van de middelen hangt af van de aard en urgentie van de informatie. 
 
Persoonlijke informatieverstrekking 
Uiteraard is de meest gebruikte en belangrijkste manier van communicatie met de patiënten de 
mondelinge informatieverstrekking door de praktijkmedewerkers. Dit gebeurt tijdens consulten, aan de 
balie of via de telefoon. De verstrekte informatie is o.a. gebaseerd op procedures, protocollen, 
triagewijzer, NGH-naslagwerken, overleg met de huisarts en opgedane praktijkervaring. Ter aanvulling 
kan worden verwezen naar een of meerdere van de andere communicatiemiddelen. 

 
Website praktijk inclusief patiëntenportaal en HRA-app 
Onze website www.huisartsemst.nl is speciaal ontwikkeld voor onze praktijk, we maken geen gebruik 
van een standaardwebsite voor huisartsenpraktijken. Via onze website kunnen patiënten op aanvraag 
ook toegang krijgen tot ons patiëntenportaal. Daarop staan drie modules: de receptenservice, het 
eConsult en de webagenda. Met de ‘HRA-app’ kunnen aangemelde patiënten dezelfde functies via hun 
mobiele telefoon regelen. Vanaf eind 2019 kan de arts op deze manier ook berichten en bijlagen 
verzenden naar de patiënt. 
 
Website Gezondheidscentrum Emst 
De website www.gezondheidscentrumemst.nl bevat informatie over alle zorgverleners in het 
gezondheidscentrum waar onze praktijk gevestigd is. Alle zorgverleners krijgen een eigen pagina met 
een doorverwijzing naar hun eigen site. Op de site staat ook informatie voor potentiële huurders en 
foto’s van het pand en het interieur. Deze website wordt onderhouden door Apotheek Stellendam. 
 
Verwijzing naar websites van derden  
Op internet staat een overvloed aan medische informatie. Belangrijk is dat informatie gebruikt wordt uit 
betrouwbare (medische) bron, zoals websites van de NHG, ziekenhuizen of onafhankelijke onderzoeks-
instituten. Een belangrijke website voor patiënteninformatie is Thuisarts.nl. 
 
Patiëntenbrieven 
Deze brieven bevatten bijvoorbeeld informatie over ingreepjes, ze kunnen geprint worden. Ze staan in 
het kwaliteitshandboek en worden regelmatig geüpdatet. Dit jaar zijn veel brieven geüpdatet en werden 
nieuwe toegevoegd. 
 
Beeldbellen 
Een nieuwe trend in communicatie met patiënten is het beeldbellen. Uiteraard moet ook dit ‘secure’ 
gebeuren, waardoor we niet elk programma kunnen gebruiken. Door de coronapandemie maken we 
steeds meer gebruik van beeldbellen. Voor de communicatie met patiënten gebruiken we FaceTalk en 
voor de praktijkvergaderingen gebruiken we Zoom. 
 
Informatie per e-mail 
Per e-mail kan alleen algemene informatie verstrekt worden. In verband met het beroepsgeheim en de 
privacy van de patiënt mag alleen medische informatie worden gemaild als het om een beveiligde 
verbinding gaat. Daarom bieden wij de mogelijkheid van een eConsult via ons patiëntenportaal. 
De praktijk heeft ook een mogelijkheid om, indien nodig, ’secure’ e-mails te verzenden (beveiligd).  

http://www.huisartsemst.nl/
http://www.gezondheidscentrumemst.nl/
https://thuisarts.nl/
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Folders 
In verband met de grote hoeveelheid informatie op internet gebruiken we steeds minder gedrukte 
folders van externe zorgorganisaties en zorgverleners. 
 
Mededelingenbordjes 
Bij de toegangsdeur wordt gebruik gemaakt van ophangsysteem met mededelingenbordjes. Hierop 
staat informatie over de hulpverlening buiten openingstijd. 
 
Antwoordapparaat  
Buiten openingstijden krijgt de patiënt via het keuzemenu van het antwoordapparaat een melding over 
openingstijden en waarneming. Wel blijft de telefonische herhaalreceptenmodule bereikbaar. 
Mocht overdag het antwoordapparaat ingeschakeld staan (wat nauwelijks voorkomt) en er komt een 
spoedlijn binnen, dan gaat dit telefoontje rechtstreeks naar de spoedlijn van een collega van de HAGRO. 
Zo wordt de spoedlijn toch nog meteen door een gekwalificeerd persoon opgenomen. 
 
Wachtkamerscherm 
In de wachtruimte hangt een televisietoestel waarop informatie wordt getoond. We kunnen zelf 
boodschappen plaatsen, maar het systeem heeft ook modules die automatisch afgespeeld kunnen 
worden, zoals een module met actueel nieuws of informatie over veelvoorkomende medische klachten. 
 
Smart-TV koffiekamer 
De gezamenlijke koffiekamer fungeert ook als vergaderruimte. Aan de muur hangt een smart-TV met 
internetverbinding. Dit scherm kan gebruikt worden voor presentaties. 
 
Relatiegeschenken 
Soms maken we gebruik van relatiegeschenken. Elke pasgeborene in onze praktijk krijgt een 
pluchen knuffel: Nellie het Nijlpaardje (zie foto). 

 
(Nieuws)brieven per post 
Brieven op naam worden vooral verstuurd voor het uitnodigen van patiënten om een afspraak te maken 
voor een consult, bijvoorbeeld in het kader van het preventiebeleid. De uitnodigingen voor de corona-
vaccinaties (die we zelf doen) en de griepvaccinaties valt ook onder deze vorm van communicatie. 
 
Afsprakenkaartjes 
Als een patiënt in de praktijk een afspraak maakt, kan hij een afsprakenkaartje meekrijgen. Hierop zet de 
assistente de datum en tijd van de afspraak en aanvullende informatie over de afspraak. 
 

 Communicatie met praktijkmedewerkers 
 
De communicatie met de praktijkmedewerkers vindt vaak mondeling plaats, tijdens het werk of tijdens 
een werkoverleg. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van e-mail en schriftelijke communicatie (notities). 
Officiële communicatie, bijvoorbeeld arbeidscontracten, wordt altijd per brief gedaan. 
 
HAweb 
Voor de interne communicatie zijn we in 2020 overgestapt naar HAweb, waarmee ons intranet is 
vervallen. HAweb is het online platform dat huisartsen samenbrengt met collega's om online kennis en 
ervaringen te delen. Onze huisartsenpraktijk heeft een eigen groep met inlog voor praktijkmedewerkers. 
Er is ook een app beschikbaar. Op ons deel van HAweb staan zaken als het kwaliteitshandboek, 
instructies, geboren/overleden patiënten, etc. Ook kun je de collega’s berichten sturen. 
 
Werkoverleg 
Gemiddeld is er eens per 6-8 weken een vergadering met alle medewerkers. Hier wordt gesproken over 
o.a. werkprocessen, kwaliteitsbeleid, protocollen en procedures, samenwerking, vakantieplanning en 
roosterplanning, klachten en VIM’s. Zie hoofdstuk 1.8 voor de overlegstructuur.   
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Praktijkuitje/teambuildingsdag 
Jaarlijks organiseren we een praktijkuitje/teambuildingsdag. Eens in de vijf jaar vieren we het lustrum 
van de praktijk, dat doen we samen met de partners. De groepsactiviteiten die gepland stonden in 2020 
zijn vanwege de coronamaatregelen geannuleerd of verschoven naar 2021. 
 
Groepsapp 
Informele informatie die we snel willen delen met praktijkcollega’s worden vaak gecommuniceerd via 
een groepsapp (WhatsApp). Privacygevoelige informatie wordt via HAweb gedeeld, dit is alleen met een 
inlog te lezen. 
 

 Overige communicatie 
 
Magneetbord personeelsingang 
In ons gezondheidscentrum werken ook medewerkers van andere zorgorganisaties. In de 
personeelsgang hangt een magneetbord waarop foto’s van zorgmedewerkers hangen. Zo is het 
makkelijker om te weten wie wie is, ook als je parttime werkt en sommige mensen (bijna) nooit ziet op 
jouw werkdagen. Op dit bord kunnen ook krantenartikelen of geboortekaartjes opgehangen worden. 
 
Sociale bijeenkomsten/open dag 
Soms wordt door een van de zorgverleners in het pand een (nieuwjaars)bijeenkomst georganiseerd voor 
alle zorgverleners die in het gezondheidscentrum werken. Dit is afhankelijk van de behoefte. We hebben 
wel eens een gezamenlijke open dag georganiseerd in het kader van de Week van de Zorg en Welzijn. 
 
Sponsoring 
 

BeterBoek 
Al jarenlang nemen wij deel aan het maatschappelijke zorgproject ‘Het BeterBoek’ 
voor de kinderafdeling van Gelre Ziekenhuizen te Apeldoorn. Mede dankzij onze 
deelname krijgen kinderen die hier opgenomen worden een gratis exemplaar van 
Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt. Het BeterBoek is en blijft eigendom 
van het kind. Na de opname gaat het boek met daarin alle uitleg, berichten, foto’s 
en ervaringen mee naar huis. Op die manier is de uitgave voor het kind een waarde-
volle herinnering aan de tijd in het ziekenhuis. 

 
Emster dorpshuis de Hezebrink 
Huisartspraktijk Wiechers draagt de Hezebrink in Emst een 
warm hart toe. Het Emster dorpshuis werd grondig 
vernieuwd en er zijn tal van extra voorzieningen toegevoegd. 
Een van de acties om geld in te zamelen was de verkoop van 
renteloze obligaties van € 100, € 250 of € 500. Namens de 
praktijk schaften we in 2017 een obligatie van € 500 aan. Zie 
Obligatieboom 
 

 
  

https://www.hezebrink.nl/verbouwing/verbouwing/obligatieboom.php
https://www.hezebrink.nl/verbouwing/verbouwing/obligatieboom.php
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8. Analyse beleidsdoelstellingen vorige verslagperiode 
 
In het jaarverslag van 2019 hadden we voor de periode 2020-2021 onderstaande beleidsdoelstellingen 
geformuleerd. Onder elke doelstelling staat in welke mate deze al in 2020 werd gerealiseerd. 
 

 Beleidsdoelstellingen op het gebied van de bedrijfsvoering 
 

Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag brak de Coronacrisis uit. We verwachten ingrijpende 
gevolgen voor onze praktijkvoering, tijdens en na de crisis. Nu is nog niet bekend welke acties we 
moeten ondernemen. Deze acties zullen een hoge prioriteit hebben en mogelijk de realisatie van 
andere beleidsdoelen vertragen. 
Zie hoofdstuk 2 Coronapandemie. 
 
Voldoen aan de eisen van de AVG-wet door regelmatig (een van onze) processen te analyseren, 
registreren en waar nodig aan te passen ter voorkoming van datalekken. 
Om onze werkstations veilig te houden zijn we in 2020 overgestapt van de browser Windows Internet 
Explorer (IE) naar diens opvolger Edge. De reden was dat IE niet meer ondersteund zou worden, 
waarmee het een gevaar zou worden voor onze databeveiliging. 
 
De benodigde inspanningen leveren om ons kwaliteitskeurmerk van de NHG-praktijkaccreditering® te 
behouden. 
Zie hoofdstuk 6.6. Onze jaarlijkse audit is omgezet naar eens per drie jaar. De laatste keer was in 2018, 
dus in 2021 is onze praktijk weer aan de beurt. De voorbereiding voor de praktijkaccreditatie is 
opgepakt door de praktijkmanager. 
 
Zoveel mogelijk ‘lean’ werken: waar mogelijk de regeldruk verminderen en werkprocessen vereen-
voudigen. 
Dit is een vast agendapunt op onze praktijkvergadering. In 2020 is met extra aandacht gekeken naar de 
processen rondom de herhaalrecepten, aangezien hier regelmatig VIM’s van gemeld werden (zie 6.9). 
Er werd ook een inventarisatie gedaan van de drukste momenten in de praktijk en in de apotheek (bron: 
notulen overleg november 2020). Geconstateerd is er nu op te veel manieren herhaalrecepten besteld 
kunnen worden (meer processen, meer kans op fouten). Daarom willen we bijhouden wie nog via het 
‘oude’ formulier op onze website bestelt. Doel is deze groep patiënten in loop van 2021 te laten over-
gaan naar het patiëntenportaal met de app. Op termijn kan dan het online formulier vervallen. 
 
Onderzoek doen naar verbeteringsmogelijkheden op het gebied van calamiteiten en storingen. Waar 
nodig implementeren en/of aanpassen. 
Dit stond gepland voor 2020. In verband met de coronapandemie heeft dit geen prioriteit gekregen en is 
dit verschoven naar 2021. 
 
Implementeren van praktijk- en wijkmanagement in samenwerking met de HAGRO. 
Per 1 september hebben wij een praktijkmanager aangenomen via HOOG (detachering). Zie 1.1 en 8.3. 
 

 Beleidsdoelstellingen op het gebied van de patiënt 
 
De NHG adviseert bij patiënten met chronische nierschade (CNS) het stadium van CNS te bepalen, 
omdat dit wat zegt over het risico op cardiovasculaire schade, progressie van nierschade en 
mortaliteit. Het stadium bepaalt het vervolgbeleid. Wij willen daarop op 1 mei 2020 bij alle bekende 
patiënten met CNS het stadium daarvan geregistreerd hebben. 
Dit doel is behaald. Daarnaast zijn er 15 patiënten gevonden waarbij geen ICPC-code U99.01 was 

aangemaakt, terwijl dit wel zou moeten. Op basis van de uitkomsten zijn werkafspraken gemaakt. 

Passage uit Verbeterplan Registratie chronische nierschade: 
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Bij 97 patiënten is het stadium van CNS bepaald (bij 6 patiënten de ACR urine niet bekend, alleen G 

ingevuld). Dit is inclusief 15 patiënten met eGFR < 60 ICPC, waarbij na dossieronderzoek en evaluatie 

ICPC-code U99.01 is aangemaakt en het stadium CNS is bepaald. Bij 3 patiënten is de diagnose CNS 

herzien, 2 patiënten moeten nog een keer weer in beeld gebracht worden. Bij 19 patiënten is episode 

U98.03 albuminurie aangemaakt + stadium CNS ingevuld. 

 
Monitoren kwetsbare ouderen. In beeld brengen van deze groep en ze waar nodig helpen, 
behandelen of doorverwijzen naar derden. Doel: verhogen kwaliteit van leven en zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen. 
De praktijkondersteuners Somatiek hebben dit op zich genomen. Onze praktijk is aangesloten bij het 
regioproject. 
 
De benodigde inspanningen leveren om te voldoen aan de voorwaarden voor de module ‘Service en 
bereikbaarheid’ van Zilveren Kruis. 
Continu proces. Zie hoofdstuk 6.4. 
 
Onderzoeken hoe we afspraakherinneringen voor het spreekuur kunnen implementeren. 
Dit is vanwege de coronapandemie uitgesteld. We hopen dat dit in 2021 alsnog opgepakt kan worden. 
 
Verbeteren en uitbreiden van de patiëntenbrieven. 
Dit is in 2020 aangepakt. De brieven worden meegenomen in de update-registratie van het kwaliteits-
handboek, waarmee de actualiteit van de inhoud geborgd wordt. 
Onderstaande patiëntenbrieven staan nu ons kwaliteitshandboek: 

• Informatiebrief 24-uurs ambulante bloeddrukmeting (ABM) 

• Informatiebrief Enkel-Arm-Index meting (EAI) 

• Informatiebrief Elektrocardiogram (ECG) 

• Informatiebrief Longfunctieonderzoek 

• Informatiebrief Plaatsing/vervanging spiraal 

• Informatiebrief Plaatsing/vervanging Implanon 

• Informatiebrief Chirurgische ingreep huisartsenpraktijk - standaard 

• Informatiebrief Chirurgische ingreep huisartsenpraktijk - scherpe lepel 

• Informatiebrief Chirurgische ingreep huisartsenpraktijk - shavebiopsie 

• Informatiebrief Chirurgische ingreep huisartsenpraktijk - stansbiopsie 

• Informatiebrief Chirurgische ingreep huisartsenpraktijk - elektrochirurgie 

• Informatiebrief Chirurgische ingreep huisartsenpraktijk - nagelextractie 

• Informatiebrief Adviezen voor hechtingen bij verwondingen 
 

 Beleidsdoelstellingen op het gebied van de medewerkers 
 
Continuering bewustwording op het gebied van risico’s privacy en datalekken (AVG). 
We blijven aandacht vragen voor de gevaren van datalekken. Een voorbeeld hiervan: de berichten/ 
notificaties die vanuit HAweb (zie 7.2) naar de mailadressen van medewerkers worden verzonden 
mogen geen privacygevoelige gegevens bevatten (denk aan info over geboortes en overlijden). In die 
gevallen wordt alleen verwezen naar de informatie op HAweb, die met een inlog te lezen is. Tevens 
aandacht voor privacy tijdens beeldbellen (opletten dat onbevoegden niet meekijken op het scherm). 
 

Voortzetten van het opleiderschap voor (huis)artsen in opleiding door het bieden van stageplaatsen. 
Continu proces. Zie hoofdstuk 1.1 Praktijkmedewerkers. 
 

Waar mogelijk opleidingsplaatsen bieden aan stagiairs in overige functies, bijvoorbeeld voor de 
opleiding tot assistente of praktijkondersteuner. 
Continu proces. Zie hoofdstuk 1.1. 
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Medewerkers alle ruimte blijven bieden voor nascholingen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en hun 
vaardigheden en kennis kunnen uitbreiden. 
Continu proces. Zie bijlage 1. 
 
Samen met de andere huisartsen van de HAGRO Emst-Vaassen de inzet van een praktijkmanager 
evalueren en waar nodig optimaliseren. 
Dit loopt goed. Onze nieuwe praktijkmanager werkt 6 uur per week in onze praktijk, maar is ook 
werkzaam in andere huisartspraktijken. Zij gebruikt haar opgedane kennis uit de ene praktijk en voor de 
andere praktijken. Dit verhoogt de efficiëntie van haar inzet. 
 
Implementeren protocol gedelegeerde handelingen voor assistentes. 
Vanaf 2021 zal de nieuwe praktijkmanager samen met de leidinggevende huisarts de jaargesprekken 
doen. Tijdens jaargesprekken met assistentes komt de aftekenlijst voor gedelegeerde en handelingen 
aan de orde. 
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9. Beleidsdoelstellingen 2021 - 2022 
 
Via de kwaliteitscyclus (Plan-Do-Check-Act)  werken wij continu aan 
kwaliteitsverbetering, wat ook tot uiting komt in onze beleidsdoelstellingen. 
Deze worden onderverdeeld in drie categorieën. Voor de periode 2021-2022 hebben wij de 
onderstaande beleidsdoelstellingen geformuleerd. 
 

 Beleidsdoelstellingen op het gebied van de bedrijfsvoering 
 

• De bedrijfsvoering blijven afstemmen op de eisen rondom de coronamaatregelen, voor zo lang als 
nodig is. 

• Voorbereiden audit 2021 met extra aandacht voor RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie). 

• Aandacht voor patiëntvriendelijk registreren in verband met openstellen van de dossiers (OPEN). 

• Voldoen aan de eisen van de AVG-wet door regelmatig (een van onze) processen te analyseren, 
registreren en waar nodig aan te passen ter voorkoming van datalekken of privacyschending. 

• De benodigde inspanningen leveren om ons kwaliteitskeurmerk van de NHG-praktijkaccreditering® 
te behouden. 

• Zoveel mogelijk ‘lean’ werken: waar mogelijk de regeldruk verminderen en werkprocessen vereen-
voudigen. 

• Patiënten die ons online bestelformulier voor herhaalrecepten gebruiken in loop van 2021 laten 
overgaan naar bestellen via ons patiëntenportaal met bijbehorende app. Op termijn het online 
bestelformulier laten vervallen. 

• Meer aandacht voor efficiëntere afvalscheiding. 
 

 Beleidsdoelstellingen op het gebied van de patiënt 
 

• Voorbereiden en uitvoeren van de coronavaccinaties die aan huisartsen worden overgedragen. 

• Patiënten includeren in het stoppen-met-roken-project van de stichting Sinefuma. 

• De bij ons bekende patiënten met atriumfibrilleren (AF) goed in kaart brengen. Doel: de medicatie 
en controle te optimaliseren. Dit wordt als verbeterproject door de huisarts in opleiding opgepakt. 

• Blijvende aandacht hebben voor de kwetsbare ouderen in onze praktijk. Doel: verhogen kwaliteit 
van leven en zo lang mogelijk thuis blijven wonen. 

• Ten behoeve van de patiënten de benodigde inspanningen leveren om te voldoen aan de voor-
waarden van de module ‘Service en bereikbaarheid’ van Zilveren Kruis. 

• Aandacht voor laaggeletterdheid bij onze patiënten, eventueel in gezamenlijkheid met de gemeente 
Epe. Analyse aan de hand van beschikbare cijfers bij gemeente Epe en/of Proscoop (= voormalig 
Caransscoop). Waar nodig acties uitzetten in de tijd. 

 
 Beleidsdoelstellingen op het gebied van de medewerkers 

 

• Implementeren nieuwe werkwijze jaargesprekken aan de hand van de Gesprekskaart LHV. 

• De continuïteit van de zorg borgen tijdens het zwangerschapsverlof van een van de huisartsen 
(medio 2021). 

• Aandacht besteden aan de rol van de medewerker bij het voorkomen van datalekken (AVG-wet). 

• Voortzetten van het opleiderschap voor (huis)artsen in opleiding. 

• Stageplaatsen bieden aan stagiairs in opleiding tot assistente of praktijkondersteuner. 

• Medewerkers ruimte bieden voor nascholingen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en hun 
vaardigheden en kennis kunnen uitbreiden. 

• Praktijkmanager optimaal inzetten, ten gunste van de huisartsen (overdragen managementtaken). 

• Aandacht voor teamactiviteiten (teambuildingsdag, uitgesteld afscheid van de AIOS), mits dit niet 
meer belemmerd wordt door coronamaatregelen. 

  

https://www.proscoop.nl/regios/apeldoorn/
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Bijlage 1 Overzicht nascholingen per medewerker 
 
G.H. Wiechers, huisarts 

2020 Caspir Online 2020 3 

2020 HAO-TKD 2020 20 

17/1/20 Toetsgroep Intervisie 2,5 

19/1/20 Pin Stoppen met roken 1 

21/1/20 Ouderenzorg 6 

30/1/20 GGZ, provocatief coachen 3 

10/2/20 FTO Nierfunctie/ geneesmiddelen 2 

18/3/20 Webinar COVID-19 1 

1/4/20 Webinar COVID-19 1,5 

16/4/20 Webinar COVID-19 1,5 

22/4/20 Toetsgroep Zoom Intervisie 2 

22/4/20 Webinar COVID-19 1,5 

29/4/20 FTO PCSK-9 remmers 2 

1/5/20 Webinar COVID-19 1,5 

17/5/20 Open E-learning, module 1 1 

19/5/20 FTO CVRM-medicatie 2 

1/6/20 Griep- en pneumokokkenvacc 1 

3/6/20 Webinar COVID-19 1,5 

2/7/20 CAHAG Caspir Module 6 3 

24/8/20 Pin ADEPT 2 

27/8/20 CME-Online Longgeluiden 3 

16/9/20 Open E-Learning, module 2 1 

17/9/20 Toetsgroep Praktijkmanagement 2,5 

29/9/20 FTO Opioiden 2 

30/9/20 Webinar COVID-19 1,5 

27/10/20 FTO Duizeligheid 2 

19/11/20 Webinar LHV beleid en bekostiging 2 

25/11/20 CAHAG Astma Nieuwe standaard 2 

10/12/20 Kickoff NHG-Congress 1 

  Totaal 76 

 

M.G. Ackermans, huisarts 

18/3/20 Huisarts en covid pandemie 1 

Maart 2020 Webinar COVID-19 1,5 

April Webinar COVID-19 1,5 

2020 Scholing Medtzorg met AVG en SOG 2 

2020 Intervisie 14 

2020 FTO HAGRO 6 

Okt. 2020 Open E-learning 2 

Dec. 2020 Open E-learning 2 
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A. Zweekhorst, POH-Somatiek 

2020 CAHAG, Nieuwe astma standaard 2020 2 

2020 Verdiepingscursus Insulinetherapie Langerhans 2 

2020 Hyperglycemische ontregeling bij Diabetes Mellitus (DKA en 
HHS) 

2 

2020 Verdiepingscursus Insulinetherapie Langerhans 2 

2020 Nascholing GLP-1 therapie in vogelvlucht 1 

2020 Vinger aan de pols bij atriumfibrilleren 2 

2020 Koolhydraat beperkt werkt 1 

2020 Casuistiek bespreking spirometrie (2 uur) 2 

2020 Module 2: Stimuleren online inzage in dossier onder patiënten 1 

2020 Masterclass Complexe Diabetescasuistiek 2 

2020 CAHAG/CASPIR module 6 3 

2020 Module 1: implementeren online inzage 1 

2020 PIN Stoppen met Roken 1 

2020 Nw middelen DM type2; toepassing in de huisartspraktijk 2 

2020 Van standaardzorg naar personalized care bij DM2 2 

2020 Overlapsyndroom Astma-COPD-POH-educa.nl 2 

2020 Cardiovasculair  risicomanagement  voor  ptn  met  DM2 1 

2020 Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts 2 

2020 Therapietrouw bij de behandeling van DM2 1 

2020 ICS bij COPD; wanneer wel en wanneer niet? 2 

2020 Ouderenzorg 5 

2020 Flash glucosemeter 1 

2020 Caspir online 3 

 

R. van Norel, POH-Somatiek 

21/1/20 Ouderenzorg  

8/4/20 Pfizer/e-learning: “uw  problemen  gaan  in  rook  op  2.0” 3 

7/9/20 Langerhans/Online scholing NHG-standaard chronische 
nierschade module 1 

2 

14/9/20 Langerhans/Online scholing NHG-standaard chronische 
nierschade module 2 

2 

14/9/20 E-learning Open deel 1  

26/10/20 E-learning Open deel 2  

27/10/20 CAHAG/cursus astma & COPD voor poh en huisartsen 6 

28/10/20 Boehringer scholing (2 uur) Casuïstiek astma/copd  

9/11/20 Langerhans/Startcursus insulinetherapie online module 1  

19/11/20 Langerhans/Startcursus insulinetherapie online module 2  
 

A. Spannenberg POH-GGZ 

30/1/20 Provocatief coachen 3 

19/5/20 Webinar Slaapproblematiek in de huisartsenpraktijk 1 

8/7/20 Omgaan met Corona gerelateerde psychische klachten 1 
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13/8/20 AccreDidact De somatisch/symptoomstoornis / POH-GGZ 3 

15/10/20 Module 1; implementeren online inzage 1 

16/11/20 Webinar: ACT door Gijs Jansen 2 

2020 Supervisie/intervisie 9 
 

C. Baack, doktersassistente 

30/1/20 KNO scholing 

01/6/20 Online Griep en Pneumokokkenvaccinatie in de praktijk 

10/6/20 Online Patiënt inzage in de eerstelijnszorg (OPEN) module 1 

7/10/20 Online Stimuleren online inzage in dossier onder patiënten module 2 
 

M. Heppen, doktersassistente 

30/1/20 Scholing KNO 

8/6/20 OPEN module 1 

1/10/20 Kennisquiz NHG Triagewijzer 

5/10/20 E-learning GV en pneumokokken 

12/10/20 Open module 2 
 

J. van der Weele, doktersassistente 

30/1/20 Scholing KNO 

Okt. 2020 E-learning GV en pneumokokken 
 

H. de Vries, doktersassistente 

30/1/20 Scholing KNO 

Juni 2020 OPEN module 1 

Okt. 2020 E-learning GV en pneumokokken 

Okt. 2020 Open module 2 
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Bijlage 2 Inhoud Kwaliteitshandboek 
 
Algemene werkinstructies / overige documenten 

• Functiebeschrijvingen Doktersassisten en POH’s 

• KNMG Weigeringsbriefje 

• Standpunt van huisarts G.H. Wiechers over euthanasie 

• Ontruimingsplan Gezondheidscentrum Emst 

• Overlegstructuur praktijk 

• Overzicht gedelegeerde handelingen assistentes 

• Overzicht te ijken apparatuur 

• Overzicht houdbaarheid injectievloeistoffen 

• Privacyreglement 

• Patiëntenbrieven met informatie of instructie 

• Informatiebrieven voor patiënten 

• Procesbeheersing 

• Reglementen Herhaalrecepten via balie, internet en telefoon 

• Instructie Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 

• Werkinstructie waarnemend doktersassistent 

• Werkinstructie waarnemend huisarts 

• Werkinstructie waarnemend POH-GGZ 

• Werkinstructie waarnemend POH-somatiek 
 
Protocollen - Praktijkorganisatie 

• Controle geneesmiddelen en overige middelen - Spoedtas en spoedsetjes 

• Controle geneesmiddelen en overige middelen - Niet spoed 

• Facturatie 

• Jaargesprekken medewerkers 

• Gevaarlijke stoffen 

• Herhaalreceptuur - Afhandeling 

• Hygiëne en infectiepreventie 

• Klachtenafhandeling 

• Koelcriteria (borging koude keten) 

• Veilig Incidenten Melden (VIM) 

• Prikaccidenten 

• Psychosociale arbeidsbelasting 

• Sterilisatie instrumentarium met autoclaaf 

• Toegankelijkheid patiëntgegevens alleen voor bevoegden 

• Up-to-date houden protocollen en procedures 

• Voorbehouden handelingen - algemeen 
 
Protocollen - Medisch inhoudelijk 

• Astma - Diagnostiekfase 

• Astma - Algemeen 

• Cardiovasculair risicomanagement 

• Cervixuitstrijkje 

• COPD 

• Diabetes Mellitus type 2 - Diagnosefase 

• Diabetes Mellitus type 2 - Gestoorde nuchtere glucose/Gestoorde glucosetolerantie 

• Diabetes Mellitus type 2 - Algemeen 

• Diabetes Mellitus type 2 - Driemaandelijkse controle 

• Diabetes Mellitus type 2 - Jaarcontrole 
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• Diabetes Mellitus type 2 – Insulinetherapie 

• Diabetes Mellitus type 2 - Ontregelingen 

• Diabetes Mellitus type 2 - Voetzorg 

• Hechtingen verwijderen 

• Kalmerings-/slaapmedicatiegebruik 

• Kindermishandeling en huiselijk geweld 

• Oren uitspuiten 

• Polyfarmacie 

• Triage toepassen 

• Urineonderzoek bij mogelijke UWI 

• Verhoogde bloedingsneiging 

• Vernevelen 

• Wratten aanstippen 

• Zuurstof toedienen 

• Zwangerschap 
 
Procedures (stappenplannen) - Praktijkorganisatie 

• Afvoer scherp medisch afval 

• Bellen n.a.v. uitslag bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 

• Bereikbaarheid 

• Bewaren medische patiëntendossiers 

• Facturen huur Gelre Laboratorium 

• Interne controle kwaliteitssysteem 

• Kwaliteitsbeheer 

• No-show 

• Pasgeborene inschrijven 

• Patiënten inschrijven 

• Patiënt overleden - Registratie en opbergen dossier 

• Patiënten uitschrijven 

• Patiënt/woonverband verhuist (adreswijziging) 

• Passanten inschrijven 

• Postvakberichten verwerken 

• Praktijksluiting - Acties en berichtgeving 

• Scannen documenten en in dossier opslaan 

• Qualiview – verwerken aanmeldingsformulieren 

• Ziekmelding medewerkers in dienst van Huisartspraktijk Wiechers 
 
Procedures (stappenplannen) - Medisch inhoudelijk 

• Bloeddrukmeting 

• Bloeddrukmeting - Ambulant (ABM, 24-uurs) 

• Bloeddrukmeting - 30 minuten 

• Bloeddrukmeting - Thuismeting 

• Doppleronderzoek 

• ECG-meting 

• Glucose meten 

• Hb meten 

• Intramusculair injecteren 

• Longfunctiemeting 

• Zwangerschapstest uitvoeren 
 
Peildatum: 31 december 2020  



Jaarverslag 2020 - Huisartspraktijk Wiechers 

45 

Bijlage 3 Overzicht van apparatuur die gecheckt/geijkt moet worden 
 

Spreekkamer 1 Microscoop  Laboratorium Bloeddrukmeter 
 Weegschaal   Glucosemeter 
 Bloeddrukmeter   HB meter 
 Pulse-oximeter   Weegschaal 
 Oorthermometer   Spirometer 
 Automatische bloeddrukmeter   ABM 2x 

    
Automatische 
bloeddrukmeter 

Spreekkamer 2 Weegschaal   Doppler 

 Bloeddrukmeter   Oorthermometer 

 Oorthermometer    

 Automatische bloeddrukmeter  Urinelab Microscoop 

 Microscoop   Broedstoof 

     

Spreekkamer 3 Weegschaal  Dokterstassen Glucosemeter 

 Bloeddrukmeter   Bloeddrukmeter 

 Oorthermometer   Pulse-oximeter 

 Automatische bloeddrukmeter   Oorthermometer 

 Microscoop    

   POH-tas Bloeddrukmeter 

Spreekkamer 4 Weegschaal   Glucosemeter 

 Bloeddrukmeter    

 Doppler  Spoed-tas AED 

 Automatische bloeddrukmeter    

     

Voorraadkamer Tympanometer    

     

Kelder Autoclaaf    

 Vaccinkoelkast    

     

Spoedkamer AED    

 Bloeddrukmeter    

 Weegschaal    

 Zuurstoffles    

 ECG apparaat    

 
Automatische RR 
meter/pulsoximeter 

   

 Oorthermometer    

 
Bron: Kwaliteitshandboek 31 december 2020 
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Bijlage 4 Certificaat Qualiview patiëntenenquêtes 
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Bijlage 5 Complimenten en verbeterpunten uit de patiëntenenquêtes 
 

QUALIVIEW ENQUÊTES 2020 – GEGEVEN COMPLIMENTEN 

 

KWARTAAL 1 

Zeer vriendelijk 

Er word altijd goed aan de klachten geluisterd 

de betrokkenheid met de patient, ook van de medewerkers 

Goede hulpverlening, fijne praktijk. 

Blijf zo doorgaan. 

Goed geholpen 

Vind erg prettig dat ze goed na de klachten kijkt en serieus behandeld veel vertrouwen in haar 

de correcte benadering van mij en mijn klacht 

Ik word serieus genomen. 

Vriendelijk, open houding. Je wordt gezien als mens 

deskundigheid en vriendelijkheid 

goede planning van afspraken, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijkheden van cliënt 

Zeer kundig persoon. 

de ruistige omgeving 

Hij doet zijn werk goed 

Er werd goed geluisterd en goed gelet op mijn medisch verleden 

Goede assistenten 

Keurige praktijk 

Poh [naam] krijgt een compliment voor de goed zorg die zij verricht 

Ze doen het prima 

Luisteren en zeer menselijk 

toont wel begrip voor mijn klachten mr snap ook wel er is soms te weinig tijd om eens 
uitgebreid te kunnen spreken hoe voel ik mij 

Fijn hoe snel ik ben geholpen met een fijne toonzetting en warme belangstelling 

Dat ik altijd serieus genomen ben. 

KWARTAAL 2 

Assistent gaf voldoende aandacht. 

goede aandacht en serieus worden genomen 

Praktijk is goed bereikbaar voor overleg 

Snel en goed gehandeld. Gezien de situatie hebben ze mij ook zeer rustig kunnen houden 

Men luistert en denkt mee. 

Als ik wat wil weten kan ik het vragen en dat geeft een goed gevoel, en dat is belangrijk 

Fijne huisartsenpraktijk waar je nog echt een mens bent ipv een dossier of nummer 

correct geholpen 

De assitentes zijn erg behulpzaam 

Nogmaals luisterd goed 

Vriendelijk, rustigg en kundig 

De goede zorg die hun bieden 
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Telefonische bereikbaarheid 

Letterlijk en figuurlijk goed toegankelijk 

tevreden 

ga zo door 

De hele dag telefonisch bereikbaar. En de vraag wat vind je zelf. 

KWARTAAL 3 

Nemen klachten serieus 

Er wordt goed naar je geluisterd , en alles ook in overleg over een besluit 

Neemt de tijd om naar pasgeboren kindje te komen op visite aan huis 

Rustig en duidelijk 

Zoals in de reden van aanbevelen, een erg prettig persoon die begrip toont, haar vak verstaat  
en super correct terugkoppeling geeft na onderzoeken 

Luisterde goed en fijn gesprek 

KWARTAAL 4 

Niet alleen de huisartsen verdienen een compliment maar ook de assistenten en praktijk-
ondersteuners. Geweldig. 

Ik wordt goed gehoord en geholpen. 

Deskundig en betrokken 

Goed luisteren 

Goed werk. Lekker doorgaan zo???? 

Zie 11a 

Dat jullie ALTIJD goed bereikbaar zijn :) 

In deze corona tijd heb ik de indruk dat er alles aan gedaan wordt het gebeuren binnen de  
praktijk zo goed mogelijk te regelen. 

De behandeling is altijd duidelijk van uitleg en op een vriendelijke manier 

De goede zorg en snelle hulp 

Ik voel me door jullie serieus genomen 

Toefankelijk, zelfkritisch 

de assistenten zijn vriendelijk, de artsen zijn professioneel, luisteren goed 

tijd en zorg....vlotte afspraak 

ze hebben alle tijd voor je 

zie vraag 11 a 

mee levend en je bent geen nummer. 

Zorgvuldigheid 

Vertrouwen en aandacht 

Duidelijke uitleg en begripvol voor de situatie 
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QUALIVIEW ENQUÊTES 2020 - GEGEVEN VERBETERPUNTEN 
 
 

KWARTAAL 1 

Iets minder gehaast overkomen. Assistenten meer geduld met kinderen. 

Als je binnen komt en er zit een assistente, dan is het wel fijn als zij iets zegt ter ontvangst. 

Wat meer vriendelijkheid en gastvrijheid aan de balie 

Bij twijfel toch eens verwijzen naar een specialist of stappen ondernemen. Kreeg eens als 
antwoord: 'Googled u maar even" 

ook rugklachten heel serieus nemen. Je kunt dat niet volledig aan een fysiotherapeut overlaten. 

de bereikbaarheid 

Ik kom niet vaak dus heb nu geen verbeterpunt. 

denk wat langer spreken met elkaar maar dan zal per afspraak iets meer tijd ingepland moeten 
zijn dan leer je iets meer kennen elkaaraar 

Ik hoor wel van kennissen of familie dat bepaalde kwalen onderschat zijn en dat er toch een 
ziekenhuisopname nodig bleek. Dit is niet mijn eigen ervaringen maar heb het wel van dichtbij 
gezien. 

KWARTAAL 2 

Bij geen Corana gerelateerde klachten wel de mogelijkheid geven tot een persoonlijk consult 

Ook in coronatijd moet je bij de dokter terecht kunnen 

Doen wat andere zorgverleners adviseren. 

KWARTAAL 3 

beter luisteren naar wensen van patient en en daarop handelen 

eerst checken voor het voorschrijven van behandeling. Je belt niet zomaar. Je wilt het advies van 
een huisarts en dat is toch lastig in deze omstandigheden. 

Dat als een stagiaire mee loopt de huisarts zelf vraagt of dit goed is en niet de stagiaire je komt 
ophalen dan is het lastiger nee zeggen 

Wat meer menselijk op te stellen en meer belangstellend . Minder zakelijk en op de centen 

assistent stelt heel veel vragen van te voren, die de arts later ook weer stelt 

KWARTAAL 4 

o.a. rekening houden met de leeftijd van de patient 

Informeren naar ziekte verloop bij ziekte, met name bij Corona. 

Bij veel informatie iets om het na te kunnen lezen (folder, internet) 
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Bijlage 6 Verklaring begrippen en afkortingen 
 
AED Automatische Externe Defibrillator 
AIOS Arts in opleiding tot specialist (huisarts in opleiding) 
Albuminurie Te veel eiwit in de urine 
Anticoagulantia Antistollingsmiddelen 
ANW-diensten Avond-, nacht- en weekenddiensten 
Atraumatisch hechtmateriaal De hechtdraad is in de achterzijde van de hechtnaald geklonken; de 

naadloze overgang van naald naar hechtdraad voorkomt extra 
weefselschade tijdens het hechten. 

AVG-wet Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming 
BMI Body Mass Index (maat voor over- of ondergewicht op basis  
 lichaamsgewicht in verhouding tot de lengte) 
Cardiovasculaire risicopreventie Verlagen van risico op hart- en vaatziekten 
CCQ-score Clinical COPD Questionnaire, een klachtenscorelijst voor COPD 
Cervixuitstrijkjes Uitstrijkjes van de baarmoedermond 
CNS Chronische nierschade 
COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis en 
 longemfyseem) 
CVRM Cardiovasculair risicomanagement 
Dipslide Diagnostisch hulpmiddel om urineweginfecties aan te tonen 
DM Diabetes Mellitus 
Eventrecording Eventrecording is een methode om weinig frequente, aanvalsgewijze 
 hartritmestoornissen op te sporen. Bij de patiënt wordt het hartritme  
 via een ECG-registratie gedurende 1-2 weken gevolgd. In die periode  
 zorgt de patiënt zelf voor de registratie van de klachten. 
Exacerbaties (Meestal plotselinge) verergering van de symptomen van een ziekte 
FTO Farmacotherapieoverleg (overleg tussen huisartsen en apothekers) 
FaceTalk Software voor beveiligd beeldbellen met de patiënt 
GGZ Geestelijke gezondheidszorg 
HAGRO Huisartsengroep (bij ons heet dit lokale samenwerkingsverband de  
 HAGRO Emst-Vaassen) 
HIS Huisartseninformatiesysteem (digitale patiëntenregistratie) 
Histofreezer Systeem dat gebruikt wordt voor de behandeling van wratten 
Holter-ECG Een draagbaar apparaat dat gebruikt wordt om continu de  
 elektrische activiteit van het hart te meten. 
IUD Intra Uterine Device (spiraaltje) 
KABIZ Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg 
KIS Keten Informatie Systeem (naam: Collab) 
Lean werken Meer doen met minder (managementstrategie) 
MMSE Minimal Mental State Examination = test op dementie 
MRSA Meticilline Resistente Stafylococcus Aureus = voor antibiotica  
 ongevoelige bacterie 
NHG Nederlands Huisartsen Genootschap 
POH Praktijkondersteuner huisarts 
POH-S Praktijkondersteuner huisarts Somatiek 
POH GGZ Praktijkondersteuner huisarts Geestelijke Gezondheidszorg 
Promedico ASP Merknaam van ons huidige HIS (tevens regio-HIS) 
Spirometrie Longfunctieonderzoek 


