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Voorwoord 
 
Met dit jaarverslag geven wij inzage in het gevoerde beleid en de bereikte resultaten van het jaar 2019. 
Het gevoerde beleid in het verslagjaar is mede gebaseerd op het Beleidsplan 2019-2021. 
 
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.  
 
Digitale versies van het beleidsplan en de jaarverslagen staan op onze website www.huisartsemst.nl. 
We streven ernaar om elk jaarverslag uiterlijk zes maanden na afloop van het betreffende verslagjaar 
beschikbaar te hebben. 
 
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. 
 
 
G.H. Wiechers, huisarts 
Mei 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

In dit hoofdstuk staat welke praktijkmedewerkers en stagiairs in 2019 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 2019 

Naam Functie Uren/week Gestart op Uit dienst 

Dhr. G.H. Wiechers Huisarts, firmant praktijk fulltime 01-07-1998  

Mw. B. Mulder Firmant, praktijkmanager parttime 01-07-1998  

Mw. M.G. Ackermans Waarnemend huisarts 18 01-03-2012  

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

Mw. C Niemeijer-de Vries POH Somatiek 8 01-11-2018 26-03-19 

Mw. A.W. van Norel-Nikkels POH Somatiek 16 01-06-2019  

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

Mw. J. van der Weele Doktersassistente 21 01-12-1998  

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

Mw. M.A.T. Heppen - van den 
Bosch 

Doktersassistente 25 01-07-2007  

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

Mw. L.C.E. Steinlechner-Berkhoff Wrn. doktersassistente 13,3 01-07-2019 10-08-19 

 

• Sinds 2006 loopt een huisarts in opleiding (AIOS) stage in onze praktijk, onder supervisie van de 
huisartsen. Tot september 2019 was dit dokter L. van Nimwegen. Op 2 september 2019 startte 
dokter M. Manders met haar stagejaar in onze praktijk.  

• Van 1 december 2018 tot en met 4 juni 2019 liep L.C.E. Steinlechner-Berkhoff bij ons stage voor haar 
opleiding tot doktersassistente voor 16 uur per week. Op 9 september 2019 startte N.C.J. Vastert 
met haar stage doktersassistente voor 16 uur uur per week. 

 
Erkend leerbedrijf voor mbo-studenten 
Van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) ontvingen wij op 
18 maart 2016 dit bericht met betrekking tot onze erkenning als leerbedrijf: 
‘Het verheugt ons 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. 
Dat waarderen wij enorm. Want zo leren studenten het vak in de praktijk en hebben ze straks een betere kans 
op de arbeidsmarkt. […] Uw bedrijf blijft geregistreerd als erkend leerbedrijf. In het register erkende 
leerbedrijven staat voor welke opleidingen uw bedrijf erkend is en wat studenten bij u kunnen en mogen 
leren. Mbo-scholen raadplegen het register om passende leerbedrijven te vinden voor hun studenten.'  
 
Jubilea en afscheid  
Op 31 oktober 2019 namen wij met een gezellig diner 
afscheid van onze huisarts in opleiding dokter 
L. van Nimwegen (zie foto). 
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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 bij spoedoproepen krijgen we hiermee ook we 
inzicht in de pieken en dalen van reguliere oproepen. Dit helpt de inzet van assistentes te optimaliseren. 
 
Omdat we per 1 september 2018 overgingen van glasvezel naar VOIP hebben we voor 2018 alleen 
gegevens over het eerste halfjaar kunnen genereren. Wachttijden ‘niet spoed’ waren niet beschikbaar. 
Met ingang van dit verslagjaar (2019) starten wij met een nieuwe weergave van de cijfers, omdat de 
output van het nieuwe systeem niet meer vergelijkbaar bleek met voorgaande jaren. 
 
Volgens onze statistieken werd in 2019 nooit het maximaal aantal beschikbare lijnen overschreden, wat 
betekent dat niemand de melding kreeg dat de verbinding wegens drukte verbroken zou worden. 
 

Aantal telefonische oproepen 2019 

Spoedoproepen 105 

Niet-spoedeisend 12.971 

Collegiaal overleg 58 

Totaal inkomende oproepen 13.134 

  

Receptenlijn (voicemailmodule) 1.410 

Uitgaande gesprekken 8.861 

 
Toelichting spoedoproepen 
In geval van spoed moet een patiënt binnen 30 seconden een medisch deskundig persoon aan de 
telefoon krijgen. In 2019 werd 97,1% van de 105 spoedoproepen binnen 30 seconden opgenomen. 
De gemiddelde wachttijd was 14 seconden, waarvan gemiddeld 10 seconden wachten in het keuzemenu 
en gemiddeld 4 seconden wachten na het maken van de keuze. 
 

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

 2019 

< 10 sec 24,9 % 

< 20 sec 77,1 % 

< 30 sec 97,1 % 

< 60 sec 100 % 

 
 

Wachttijd spoed (inclusief tijd in keuzemenu) 
(aantal oproepen) 

 2019 

0-9 sec 26  (24,9 %) 

10-19 sec 55  (52,2 %) 

20-29 sec 21  (20,0 %) 

30-59 sec 3  (2.9 %) 
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Toelichting niet-spoedeisende oproepen 
Een veel besproken punt is de norm van 2 minuten voor niet-spoedeisende oproepen (bijvoorbeeld voor 
het maken van een afspraak). Deze norm is niet opgenomen in de geactualiseerde richtlijnen. De LHV is 
van mening dat deze norm niet haalbaar is. In de komende jaren zal de LHV hier onderzoek naar doen 
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 d.d. 27-04-2020) 

 

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

 2019 

< 30 sec 37,3% 

< 60 sec 83,0 % 

< 90 sec 89,1 % 

< 120 sec 92,7 % 

< 5 min 99,2 % 

 
Van alle niet-spoedeisende telefoontjes is het in 2019 één keer voorgekomen dat een beller langer dan 
10 minuten moest wachten. 
 

 Openingstijden 
 
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. 
 

 Spreekuren 
 
Voor algemene informatie over de indeling van de spreekuren, visites en kennismakingsconsulten 
verwijzen wij naar ons Beleidsplan 2019-2021, hoofdstuk 4.7. 
 

 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 2019 in totaal 26 ANW-diensten gedraaid op de Huisartsenpost in Apeldoorn. 
Het gaat daarbij om 187,5 uur naast het reguliere werk in zijn eigen huisartsenpraktijk. Daarnaast zijn  
8 ANW-diensten van dokter Wiechers overgenomen door waarnemers. 
 

 Samenstelling HAGRO 
 

Dokter Wiechers maakt deel uit van de HAGRO Vaassen/Emst. 
Eind 2019 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 

 

http://www.huisartsendegrootweis.nl/
https://huisartsenpraktijkduthler.praktijkinfo.nl/
https://huisartspraktijksmale.praktijkinfo.nl/
http://www.praktijksmink.nl/
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 Overlegstructuur intern en extern 
 

Soort overleggen in 2019 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 

 
 Automatisering praktijk 

 

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. 
 

In 2019 zorgden systeemaanpassingen bij Promedico regelmatig voor storingen en uitval van het 
registratiesysteem. Hoewel we dan nog wel in staat zijn de patiënt te behandelen en te woord te staan, 
zorgde het uitgestelde bijwerken van het systeem voor vertraging en irritatie. We hebben ons 
ongenoegen hierover regelmatig gemeld bij Promedico, maar dit loste de problemen niet altijd op. We 
hopen dat dit in 2020 beter zal gaan. 
 

Voor de ketenzorg werken wij met Collab/Caresharing. 
Ons patiëntportaal (via onze website) en de bijbehorende HRA-app word worden ondersteund door 
Pharmeon. 
De computers in de praktijk draaien op Windows en zijn beveiligd met een wachtwoord en up-to-date 
beveiligingssoftware. Onderhoud aan de werkplekken werd ook in 2019 gedaan door MCC Voorthuizen. 
 

 Kenmerken patiëntenpopulatie 
 

Wij hebben op 8 januari 2020 een meting gedaan over de patiëntenpopulatie. Op dat moment hadden 
we 2869 patiënten in de praktijk. 
 

Man-/vrouwverdeling patiënten 2014-2019 

 Man Vrouw 

2014 1416 1461 

2015 1427 1449 

2016 1452 1457 

2017 1457 1448 

2018 1467 1457 

2019 1432 1437 

 

https://pharmeon.nl/


Jaarverslag 2019 - Huisartspraktijk Wiechers 

9 

Aantal patiënten per leeftijdscategorie 

Leeftijd 2015 2016 2017 2018 2019 

0 tot 5 163 174 173 186 179 

6 tot 10 142 153 152 147 146 

11 tot 15 181 169 169 151 141 

16 tot 20 196 199 195 195 181 

21 tot 30 357 363 347 358 360 

31 tot 40 245 249 248 257 255 

41 tot 50 445 424 417 398 367 

51 tot 60 475 500 504 503 506 

61 tot 70 360 360 359 367 369 

71 tot 80 211 215 240 260 257 

> 80 101 103 101 102 108 

Totaal 2876 2909 2905 2924 2869 

   
 

Instroom en uitstroom patiënten 2014-2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Geboren 32  25  35  30  33  23  

Overleden  14  19  15  18  20  20 

Inschrijving 67  60  77  60  101  34  

Uitschrijving  63  82  78  90  85  113 

Totaal 99 77 85 101 112 93 90 108 134 105 57 133 

 
 

Plaats van overlijden 2014-2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Thuis 7 13 9 10 11 13 

Ziekenhuis 6 3 3 4 5 5 

Verzorgingshuis 1 3 3 1 2 1 

Hospice    3 2 1 

Totaal 14 19 15 18 20 20 
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2. Overzicht verrichtingen 
 
Dit overzichten in dit hoofdstuk zijn tot stand gekomen op basis van de declaratieregistratie 2019. 
In 2019 zijn wijzigingen doorgevoerd rondom de declaraties. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn er 
onderdelen bijgekomen en onderdelen vervallen. Alle zijn tijdsduur-gebaseerde consulten geworden, 
ook de telefonische consulten en e-mailconsulten. Vergelijkingen met 2018 en daaraan voorafgaande 
jaren zijn daarom niet goed mogelijk. 
Declaraties die gemarkeerd zijn met een rood sterretje zijn niet meer van toepassing in het huidige 
systeem. 
 

Type verrichting Aantal 
2015 

Aantal 
2016 

Aantal 
2017 

Aantal 
2018 

Aantal 
2019 

Consult huisarts < 5 minuten     3017 

Consult huisarts 5-20 minuten 7305 7746 7192 7150 6839 

Consult huisarts langer dan 20 minuten 1669 1719 1839 1768 1657 

Telefonisch consult huisarts 2418 2945 2732 2760 * 

E-mailconsult huisarts 4 23 18 30 * 

Totaal 11396 12433 11781 11708 11513 

Visite huisarts 244 314 218 260 179 

Visite huisarts langer dan 20 minuten 179 208 204 193 153 

      

Consult POH-S 780 943 1272 983 764 

Consult POH-S langer dan 20 minuten 403 487 441 553 607 

Visite POH-S 40 17 27 23 22 

Visite POH-S langer dan 20 minuten 83 125 138 133 116 

Telefonisch consult POH-S 294 349 699 576 649 

SMR    3 2 

      

Consult POH GGZ < 5 minuten     55 

Consult POH GGZ 5 – 20 minuten 2 3   500 

Consult POH GGZ langer dan 20 minuten 257 453 742 675 188 

Telefonisch consult POH GGZ 48 43 41 33 * 

E-mailconsult POH GGZ   6 9 * 

Totaal 307 499 789 717 743 

Visite POH GGZ 10 6 4 1 3 

Visite POH GGZ langer dan 20 minuten 12 38 21 9 18 

      

Consult < 5 min (incidentele en acute 
hulpverlening) 

    21 

Consult 5- 20min (incidentele en acute 
hulpverlening) 

230 192 184 145 124 

Consult langer dan 20 minuten 
(incidentele en acute hulpverlening) 

18 17 29 22 17 

Telefonisch consult (incidentele en acute 
hulpverlening) 

17 18 7 11 * 

Totaal 265 227 220 178 162 

Visite (incidentele en acute 
hulpverlening) 

0 0 2 1 1 

Visite langer dan 20 minuten (incidentele 
en acute hulpverlening) 

4 0 0 2  

      

Diagnostiek met behulp van Doppler 6 11 12 11 16 

Ambulante compressietherapie bij ulcus 
cruris 

13 19 1 1 2 
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Type verrichting Aantal 
2015 

Aantal 
2016 

Aantal 
2017 

Aantal 
2018 

Aantal 
2019 

Longfunctiemeting 106 163 125 131 115 

ECG-diagnostiek 166 127 99 129 130 

Bloeddrukmeting gedurende 24-uur 69 58 70 216 251 

Teledermatologie 1 0  2  

Cognitieve functietest (MMSE) 7 4 9 14 6 

Hartritmestoornissen 7 8 10 10 13 

Tympanometrie    16 9 

Blaascatheter     1 

Chirurgie 112 144 135 146 134 

Therapeutische injectie (Cyriax) 18 27 32 51 35 

Oogboring 3 4 8 5 8 

MRSA-screening 2 1 4 4 2 

Intensieve zorg, visite, dag 51 68 127 126 120 

Intensieve zorg ANW visite 12 9 32 30 28 

IUD inbrengen/ Implanteren cg 
verwijderen implanonstaafje 

23 25 19 28 18 

Gestructureerde huisartsenzorg in 
verzorginghuis 

39 29 20 15 22 

Polyfarmacie 2 46 75 59 30 

Verstrekken medische gegevens 11 20 17 29 26 

 
 
 

Preventie 2016 2017 2018 2019 

Cervixuitstrijkjes in kader van het 
bevolkingsonderzoek 30 jaar t/m 60 jaar 

102 61* 83 80 

Griepvaccinaties 638 628 650 670 
*) Vanaf 2017 roepen wij niet meer zelf op, maar gebeurt dit via de organisatie van het bevolkingsonderzoek. 
 
 
 

Verbruiksartikelen 2016 2017 2018 2019 

Tapemateriaal 7 1 1 1 

Zwangerschapsreactie 12 3 6 7 

Dipslide 95 108 85 72 

Teststrips bloedsuikerbepaling 468 399 337 340 

Vloeibare stikstof of histofreezer 149 148 144 150 

Atraumatisch Hechtmateriaal 11 8 5 4 
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3. 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. 
 

 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 diabetes patiënten. 

• 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 huisarts ziet de diabetespatiënt 1 x per jaar aansluitend op een kwartaalcontrole door de assistente 
of POH-S. 
 
Overzicht patiënten diabetes mellitus 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Totaal aantal 
patiënten met DM 

162 163 160 159 170 169 170 168 164 163 

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

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

           

           

Specialist 
hoofdbehandelaar 

DM type 2 

16 15 15 14 14 11 11 9 9 8 

Huisarts 
hoofdbehandelaar   

DM type 2 

143 145 142 142 152 154 155 155 151 151 

 
Sinds een aantal jaren kijken we kritisch naar de groep patiënten met diabetes mellitus type 2 die geen 
medicatie gebruiken. Dit heeft ertoe geleid dat bij een aantal van hen de diagnose aangepast is. Door 
aanpassing van de leefstijl is de diabetesregulatie dusdanig verbeterd, dat de diabetes verdwenen lijkt. 
Echte genezing van diabetes is niet mogelijk, daarom spreken we van diabetes in remissie. In 2019 was 
er 1 patiënt die voldeed aan de criteria voor diabetes in remissie. 
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Tabel Patiënten met DM type 2 

 
 
Behandelstadia diabetespatiënten, huisarts hoofdbehandelaar 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Totaal aantal patiënten 
DM type 2, huisarts 
hoofdbehandelaar 

145 142 142 152 154 155 155 151 151 

Behandeld zonder 
medicatie 

54 53 60 60 53 52 53 51 47 

Behandeld met orale 
medicatie 

77 75 66 77 88 90 85 83 86 

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

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

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

3 x daags insuline 1      1 1 1 

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

 
De jaarlijkse benchmarkbespreking binnen de HAGRO heeft dit jaar plaats gemaakt voor een 
spiegelbijeenkomst. Het accent hierbij ligt op het leren van elkaar. 
 

De tabel hieronder laat een vergelijking zien van onze kwaliteitsindicatoren ten opzichte van de HAGRO. 
Onze praktijk heeft op alle punten voldaan aan de afgesproken streefwaarden. 
 
 

Vergelijking kwaliteitsindicatoren DM type 2 tussen onze praktijk en de Hagro 

Onze praktijk Hagro  

  Lipidenprofiel 

75,45 75,0 % DM patiënten met LDL <2.5mmol/l, leeftijd < 80 jaar 

  Voetonderzoek 

88,15 91,97 % DM patiënten waarbij Simm’s classificatie is geregistreerd 

  Funduscontrole 

97,04 96,11 % DM patiënten bij wie een funduscontrole is gedaan 
afgelopen 24 maanden 

  Rookgedrag 

94,81 97,02 % DM patiënten waarbij rookgedrag is vastgelegd 

  Nierfunctie 

94,81 97,67 % DM patiënten waarbij eGFR berekend is 
Bron: Zorggroep Apeldoorn 
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 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. 
 
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).  
Afgelopen paar jaren heeft een verschuiving plaatsgevonden van patiënten van de 2e lijn naar de 1e lijn. 
De ketenzorg omvat de begeleiding door huisarts, assistente en POH, begeleiding bij stoppen met roken 
en voedingsadviezen door diëtiste. 
 
Overzicht CVRM patiënten  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Totaal aantal CVRM patiënten  381 418 438 458 462 

Specialist hoofdbehandelaar      
                             Primaire preventie  

25 25 15 7 7 

                        Secundaire preventie 35 24 17 15 12 

Huisarts hoofdbehandelaar 
                             Primaire preventie 

232 266 304 320 321 

                        Secundaire preventie 89 103 102 116 122 

Patiënten in ketenzorg   302 318 343 

 
 
Tabel CVRM patiënten 

 
 
Net als bij de ketenzorg Diabetes Mellitus en COPD worden jaarlijks verschillende kwaliteitsindicatoren 
vergeleken met de andere praktijken binnen de HAGRO. Onderstaande tabel laat een vergelijking zien 
van onze kwaliteitsindicatoren ten opzichte van de HAGRO. 
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Vergelijking kwaliteitsindicatoren CVRM primaire preventie tussen onze praktijk en de Hagro 

Onze praktijk Hagro  

  Bloeddruk 

46,01 72,45 % patiënten met RR syst <140 mmHg   

  Lipidenprofiel 

66,51 55,57 % patiënten met LDL <2.5mmol/l 

  Rookgedrag 

98,17 94,31 % patiënten waarbij rookgedrag vastgelegd is 

14,95 12,06 % patiënten waarbij rookgedrag is vastgelegd die roken 
Bron: Zorggroep Apeldoorn 

 
 
Vergelijking kwaliteitsindicatoren CVRM secundaire preventie tussen onze praktijk en de Hagro 

Onze praktijk Hagro  

  Bloeddruk 

58,97 83,09 % patiënten met RR syst <140 mmHg   

  Lipidenprofiel 

87,67 74,29 % patiënten met LDL <2.5mmol/l 

  Rookgedrag 

95,89 95,53 % patiënten waarbij rookgedrag vastgelegd is 

28,57 17,0 % patiënten waarbij rookgedrag is vastgelegd die roken 
Bron: Zorggroep Apeldoorn 

 
Om een beter en realistischer beeld van de bloeddruk te krijgen, hebben we het afgelopen jaar naast de 
30 minuten meting ook regelmatig een geprotocolleerde thuismeting laten doen. We zien bij een groot 
aantal patiënten dat deze metingen beter uitvallen dan de spreekkamermeting. 
 
Vanaf 2019 wordt de 24 uurs bloeddrukmeting, thuisbloeddrukmeting of 30 minuten metingen 
geaccepteerd voor het beoordelen van de hypertensie instelling. We hadden verwacht dat onze cijfers 
voor wat betreft de bloeddruk dan ook beter (reëler) uit zouden vallen. Helaas valt dit tegen omdat bij 
de benchmarkcijfers de laatst gemeten bloeddruk wordt gebruikt. Dit is lang niet altijd de thuismeting of 
30 minuten meting. Op dit punt is de streefwaarde dan ook niet bereikt. 
 

 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. De spirometrie heeft een vaste plaats 
binnen de diagnostiek en in mindere mate in de controlefase. De spirometrieën worden door de 
assistentes uitgevoerd. De huisarts en de POH-S beoordelen de spirometrieën. Zowel de huisarts als de 
POH-S als één van de doktersassistentes hebben de Caspir-cursus gevolgd.  
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Overzicht patiënten met COPD  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Totaal aantal patiënten 
met COPD 

123 131 135 121 114 107 101 100 

Specialist 
hoofdbehandelaar COPD 

35 39 38 32 30 31 26 23 

Huisarts 
hoofdbehandelaar COPD 

88 92 97 89 84 76 75 77 

Patiënten in ketenzorg    53 55 54 54 56 

 
In de herziening van de NHG-standaard COPD in 2015 zijn de referentiewaarden voor spirometrie, 
gebruikt bij de diagnostiek voor COPD, vervangen door actuelere waarden. Daarnaast is er een 
gevalideerd afkappunt gekozen. Dit heeft er toe geleid dat bij een aantal patiënten de diagnose 
bijgesteld moest worden, waardoor een afname van het aantal patiënten met COPD te zien is. Het 
aantal patiënten met COPD in onze praktijk lijkt nu te stabiliseren. 
 
 
Tabel Patiënten met COPD 

  
 
 
Onderstaande tabel laat een vergelijking zien van onze kwaliteitsindicatoren ten opzichte van de 
HAGRO.  
Onze praktijk heeft dit jaar wederom voldaan aan de normen van de kwaliteitsindicatoren die door 
InEen zijn opgesteld. In 2020 zal stoppen met roken extra aandacht krijgen van de HRA. Wij hopen meer 
handvaten te krijgen om het aantal rokers te laten dalen. 
  
Vergelijking kwaliteitsindicatoren COPD tussen onze praktijk en de HAGRO  

Onze praktijk Hagro  

  Behandeling en monitoring 

89,58 87,74 % patiënten waarbij een CCQ en/of MRC vragenlijst is 
ingevuld 

  Roken 

97,92 94,34 %  patiënten bij wie het rookgedrag bekend is 

40,43 33,0 %  patiënten dat rookt 

  Behandelplan 

78,57 84,91 % patiënten waarbij inhalatie instructie is gegeven 

95,83 92,92 % patiënten waarbij lichaamsbeweging is besproken 
Bron: Zorggroep Apeldoorn 
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 Astma 
  
De monitoring van de astmapatiënten is de laatste jaren verbeterd. Er is een overzichtslijst met 
patiënten en deze lijst wordt door de praktijkondersteuner en assistente elke 3 maand 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 praktijkondersteuner 
gezien. De praktijkassistente verricht van tevoren indien nodig een spirometrie. Beoordeling van de 
spirometrie wordt door de huisarts gedaan.  
   
De praktijkondersteuner bespreekt op haar spreekuur de longfunctie, geeft uitleg over het ziektebeeld 
en medicatie. Het rookgedrag en eventuele allergieën worden in kaart gebracht. De 
praktijkondersteuner geeft inhalatie instructie en controleert de inhalatietechniek.  
 

 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 praktijkondersteuner 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 2019 werd bij 70 patiënten een screening op cardiovasculaire risicofactoren verricht. 
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4. Preventie 
Naast reguliere behandeling en begeleiding van patiënten (ook via de ketenzorg), vinden binnen onze 
praktijk drie specifieke preventieprojecten plaats. Dit zijn de griepvaccinaties, de uitstrijkjes in het kader 
van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker en de cardiovasculaire risicopreventie. Meer 
over cardiovasculaire risicopreventie staat in het voorgaande hoofdstuk. 
 

 Griepvaccinaties 
 
De patiënten met een verhoogd risico op complicaties als zij de griep 
krijgen, zoals patiënten met diabetes of long- of hartziekten, ontvangen 
van ons een schriftelijke uitnodiging voor de jaarlijkse griepvaccinatie. 
In 2019 was de jaarlijkse griepvaccinatie op 30 oktober (zie foto). 
Voor patiënten die niet op deze datum konden komen is een 
alternatieve datum 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 2019 hebben 670 patiënten een griepvaccinatie gekregen (van de in 
totaal 2869 patiënten). De leeftijdsverdeling was als volgt: 

• Jonger dan 60 jaar: 173 patiënten 

• 60 jaar en ouder: 497 patiënten 
 

Jaar Aantal gevaccineerde patiënten 

2015 658 

2016 638 

2017 628 

2018 650 

2019 670 

 
Er is sinds 2010 een afname geweest in het aantal patiënten dat zich liet vaccineren, van 743 in 2010 
naar 678 in 2014. Steeds minder geïndiceerde patiënten kozen voor vaccinatie, wat een landelijke 
tendens was. Vanaf 2018 steeg het aantal weer. 
 

 Uitstrijkjes bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 
 
Vrouwen van 30 t/m 60 jaar worden opgeroepen voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoeder-
halskanker. In 2019 werden in onze praktijk 80 uitstrijkjes gedaan. De aantallen van voorgaande jaren 
staan hieronder. 
 
Met ingang van 2017 roepen wij de patiënten niet meer zelf op, dit gebeurt nu via de organisatie van 
het bevolkingsonderzoek. Op basis van hun oproep konden de vrouwen bij ons een afspraak maken. Wij 
vermoeden dat de substantiële afname vanaf 2017 het gevolg is van het feit dat vrouwen eerder 
geneigd zijn respons te geven aan een oproep van hun eigen huisarts dan van een instantie waarmee zij 
geen binding hebben. In 2018 steeg het aantal weer. In 2019 bleef het aantal ongeveer gelijk ten 
opzichte van 2018. 
 
Aantal uitstrijkjes per jaar 

2016 2017 2018 2019 

102 61 83 80 
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5. 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 
 

Huisartsen 
Een huisarts moet voor zijn herregistratie per vijf jaar 200 uur nascholing volgen, waarvan minimaal tien 
uur ‘intercollegiale toetsing’. 
 
Praktijkondersteuners 
De praktijkondersteuner Somatiek valt onder het kwaliteitsregister van Verpleegkundigen. Voor haar 
geldt dat zij in een periode van vijf jaar minimaal 184 punten moet behalen voor haar herregistratie. 
Deze punten worden onderverdeeld in de volgende taakgebieden: zorgvragergebonden (83 punten), 
organisatiegebonden (28 punten), professiegebonden (55 punten) en aanvullend (18 punten). 
 
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. 
 
Reanimatietraining 
Jaarlijks wordt in de praktijk een reanimatietraining gegeven door een ambulanceverpleegkundige. 
Daaraan wordt een theoretisch deel gekoppeld, dat meestal verzorgd wordt door de huisarts in 
opleiding. De training vindt plaats in onze eigen praktijkruimte, om zoveel mogelijk de realiteit te 
kunnen nabootsen en te testen of alle benodigdheden aanwezig zijn en op de juiste plek staan. 
Dit verslagjaar vond de reanimatietraining plaats op 26 juni 2019.  
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Teambuildingsdag 
Op 21 september 2019 hadden we een teambuildingsdag in het kader van lean werken en efficiënte 
samenwerking. De training Lean werken werd gegeven door Margareth Heuveling. Meer info: 
http://margarethheuvelingconsultancy.nl/lean-in-de-huisartsenpraktijk 
Daarna gingen we samen sierraden maken bij ARTO in Emst en aansluitend eten in Deventer. 
 

     
 

    
 

     
  

http://margarethheuvelingconsultancy.nl/lean-in-de-huisartsenpraktijk


Jaarverslag 2019 - Huisartspraktijk Wiechers 

21 

Overzicht nascholingen per medewerker 
 
Dhr. G.H. Wiechers, huisarts 

2019 Caspir online 2019 3 

2019 HAO-TKD 20 

28/1 FTO Rode Oog 2 

29/1 Toetsgroep Urogynaecologie 2,5 

07/2 Diagnostiek en behandeling huidkanker 2 

26/2 FTO Longformularium 2 

7-3/8-3 Blokcursus 12 

10/4 Toetsgroep Hypes en nieuwigheden 2,5 

16/4 Klinische middag orthopedie 2 

24/4 FTO Acupunctuur 2 

16/5 Toetsgroep Calamiteiten en VIM’s 2,5 

21/5 ECG-practicum Gelre ZH 1 

19-6/20-6 Starclass Opfriscursus Spoedzorg 9 

26/6 Reanimatietraining praktijk 3 

10/7 Toetsgroep intervisie 2,5 

12/9 Toetsgroep Praktijkefficientie 2,5 

16/9 DTO Gastro-enteritis (ipv FTO) 2 

17/9 Spirometriecursus 3 

21/9 Lean werken in de huisartsenpraktijk 4 

5/11 Toetsgroep Bariatrische Chirurgie 2,5 

6/11 Duodag 6 

11/11 FTO Bariatrische Chirurgie 2 

30/11 LHK-toets 2 

3/12 Webinar Dermatoscopie 0 

 Totaal 2019 92 

 
Mw. M.G. Ackermans, huisarts 

Blokcursus 2019 12 

LHK toets opleider 2 

Spirometrie de basis 3 

Lean werken in de huisartsenpraktijk 4 

Injecties knie/schouder 2 

Duoagen A@ap uit de mouw 6 

Intervisie 12 

Prismacursus 8 

TMR oa Kinder en ouderenmishandeling 12 

   
Anja Zweekhorst, POH-Somatiek 

21/1 Stoppen met roken, hoe doe je dat? 3 

14/3 Sanofi Diabetes Symposium 2019 ‘De ongewone diabetespatiënt’ 5 

11/4 CAHAG cursus astma & COPD voor Praktijkondersteuners en 
Huisartsen 

6 

18/6 15e Langerhanssymposium 2019 Alles hangt met elkaar samen 5 

26/6 Reanimatietraining + casuïstiek  

2/7 Start scholing ouderenzorg  

17/9 Spirometrie: De Basis 3 

21/9 Lean werken in de huisartspraktijk 4 

29/10 De nieuwe NHG-richtlijn CVRM 2 

2019 Caspir online 3 



Jaarverslag 2019 - Huisartspraktijk Wiechers 

22 

Rianne van Norel, POH-Somatiek 

09/2018 - 
07/2019 

Deeltijdopleiding tot praktijkondersteuner bij Hogeschool VIAA 
Zwolle 

 

16/4 Start scholing ouderenzorg  

18/6 15e Langerhanssymposium 2019: ‘Alles hangt met elkaar samen’ 5 

10/9 BLS training (Isala Zwolle)  

17/9 Spirometrie: De Basis 3 

21/9 Lean werken in de huisartspraktijk 4 

29/10 De nieuwe NHG richtlijn CVRM 2 

6/11 DUO-dag: ‘De aap komt uit de mAUW’ 6 

 
Christel Baack, doktersassistente 

23/3 Terug naar de schoolbanken 

• Lentekriebels; een allergie-update! 

• Kortsluiting in het hoofd 

• Buikpijn bij (jonge) kinderen; lichaam of geest? 

• Het zenuwstelsel 

7/4 Blokcursus 

• Oogheelkunde kind 

• Urologie 

• Informatie rondleiding K’leef 

26/6 Reanimatietraining 

17/9 Scholing spirometrie 

21/9 Lean werken in de huisartsenpraktijk 

6/11 Duo-dag 

• Spoedeisende zorg 

• Promedico 

• Communicatie 

• Ondervoeding 

• Het vat van zelfwaardering 

• Oxycodon verslaving 

 
Jolanda van der Weele, dokstersassistente 

7/3 Blokcursus 

• Oogheelkunde kind 

• Urologie 

• Informatie rondleiding K’leef 

26/6 Reanimatietraining 

17/9 Scholing spirometrie 

21/9 Lean werken in de huisartsenpraktijk 

27/10 Dermatologie 

6/11 Duo-dag 

• Spoedeisende zorg 

• Promedico 

• Communicatie 

• Ondervoeding 

• Het vat van zelfwaardering 

• Oxycodon verslaving 
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Marjolein Heppen- van den Bosch, doktersassistente 

23/3 Terug naar de schoolbanken 

• Lentekriebels; een allergie-update! 

• Kortsluiting in het hoofd 

• Buikpijn bij (jonge) kinderen; lichaam of geest? 

• Het zenuwstelsel 

7/4 Blokcursus 

• Oogheelkunde kind 

• Urologie 

• Informatie rondleiding K’leef 

26/6 Reanimatietraining 

17/9 Scholing spirometrie 

21/9 Lean werken in de huisartsenpraktijk 

6/11 Duo-dag 

• Spoedeisende zorg 

• Promedico 

• Communicatie 

• Ondervoeding 

• Het vat van zelfwaardering 

• Oxycodon verslaving 

 
 
Henny de Vries, doktersassistente 

7/3 Blokcursus 

• Oogheelkunde kind 

• Urologie 

• Informatie rondleiding K’leef 

26/6 Reanimatietraining 

17/9 Scholing spirometrie 

21/9 Lean werken in de huisartsenpraktijk 

27/10 Dermatologie 

6/11 Duo-dag 

• Spoedeisende zorg 

• Promedico 

• Communicatie 

• Ondervoeding 

• Het vat van zelfwaardering 

• Oxycodon verslaving 
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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 zonodig 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. 
Op 31 december 2019 stonden onderstaande documenten in het 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 

• Procesbeheersing 

• Reglementen Herhaalrecepten via balie, internet en telefoon 

• Risicoscan veiligheid praktijk 

• 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 

• Functioneringsgesprekken medewerkers 

• 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 - Algemeen 

• Cardiovasculair risicomanagement - Jaarcontrole 

• Cervixuitstrijkje 

• COPD - Algemeen 

• COPD - Diagnostiekfase 

• COPD - Vervolgconsult 
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• 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 

• 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) 

• Doppleronderzoek 

• ECG-meting 

• Glucose meten 

• Hb meten 

• Longfunctiemeting 

• Zwangerschapstest uitvoeren  
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 Prestatie ‘Spiegelinformatie’ 
 

Ook in 2019 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. 
In de spiegelinformatie zet het Zilveren Kruis bepaalde gegevens van een zorgaanbieder naast de 
gegevens van andere aanbieders in dezelfde sector en regio, zoals het aantal klanten, verdeling naar 
type zorg, zorgzwaarte, maar ook financiële ratio's zoals liquiditeit en solvabiliteit. Het Zilveren Kruis 
haalt deze informatie zowel uit interne bronnen (zoals haar declaratiesystemen) als externe bronnen 
(zoals de jaarrekeningen van de zorgaanbieders). Aan de hand van deze spiegelinformatie kan onze 
praktijk zich vergelijken met aanbieders in onze regio en met vergelijkbare zorgaanbieders in alle regio’s 
van het Zilveren Kruis. Ook kan het ons meer inzicht bieden in de mate waarin wij voldoen aan de 
aanlevereisen van het zorgkantoor. 
 

 Prestatie ‘Service en bereikbaarheid’ 
 
In 2019 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 patiëntenenquête 
 
In het kader van de prestatiemodule 'Service en bereikbaarheid' van Zilveren Kruis 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. 
 

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. De algemene beoordeling is een cijfer tussen 1 en 10. De overige onderdelen worden 
beoordeeld op een vierpuntsschaal: nooit, soms, meestal, altijd. We ontvangen management-
rapportages waarin de uitkomsten zijn verwerkt, waarin ook de individuele uitkomsten per werknemer 
staan vermeld. Er worden pas uitkomsten getoond als er 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 op onze website getoond. 
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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. 
 
Nieuw enquêteformulier 
Wij merkten dat er te weinig enquêtes werden ingevuld om goede conclusies te trekken. Volgens ons 
kwam dit door het veel te uitgebreide enquêteformulier. Er bleek wel een kortere enquête te zijn, maar 
deze werd niet erkend door de NPA- Praktijkaccreditering. Toen deze alsnog werd erkend en zijn wij 
overgaan op het kortere formulier. Zie hieronder enkele geanonimiseerde uitkomsten. De lijst tips en 
complimenten op de volgende pagina’s zijn inmiddels met het praktijkteam besproken. 
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COMPLIMENTEN - QUALIVIEW ENQUÊTE 2019 

 

Ik heb gelukkig de huisarts tot nu toe weinig nodig gehd, maar de keren dat ik voor me zelf 
of voor mijn schoonouders hulp nodig had waren ze goed bereikbaar en hebben ze mij 
goed geholpen.ig had waren ze goedbereikbaar en 

23-12-2019 09:31 

Aan duidelijkheid niets te wensen 20-12-2019 09:31 

Ik belde voor mijn klachten en kon smiddags al op het spreekuur komen. Fijn dat dit zo snel 
kan 

19-12-2019 09:31 

De huisarts heeft mij gebeld toen ik voor ziekte v Crohn nieuwe behandelingen moest 
starten vanuit Radboud Nijmegen, hij belde mij hierover om te vragen hoe het met me ging. 
Dit vond ik erg netjes! 

16-12-2019 09:31 

De, door een ieder die bij u werkt, de persoonlijke benadering. Heel prettig. 12-12-2019 09:31 

bereikbaarheid en de tijd nemen voor de patient 11-12-2019 09:31 

Aandacht 11-12-2019 09:31 

hij kom bij mij als mens over en zo is het 10-12-2019 09:31 

Praktijk is professioneel, ook avondspreekuur en vrouwelijke artsen. Geen lange 
wachttijden. Normaal, menselijk contact mogelijk. 

05-12-2019 09:31 

De persoonlijke aandacht die ik krijg stel ik zeer op prijs. 05-12-2019 09:31 

Handig met apotheek erbij, werken op afspraak. 04-12-2019 09:31 

Vriendelijk en respectvol 04-12-2019 09:31 

Goed werkend team, duidelijke communicatie 03-12-2019 09:31 

Top praktijk! Fijne huisarts dr Wiechers. Het hoeft niet altijd beter, goed is goed! Ga zo 
door! Achter een goede huisarts staat een goed team, complimenten aan de poh ers, 
assistenten etc. 

03-12-2019 09:31 

Ga zo door 02-12-2019 09:30 

Bedankt voor het goede luisteren, niet oordelen en het meedenken. 29-11-2019 09:31 

prettige artsen werkzaam, zowel dr Wiechers, als dr Ackermans, ook de assistenten zijn 
vriendelijk, het is een aangename praktijk 

21-11-2019 09:31 

Zie vorige vraag 19-11-2019 09:31 

hij neemt goed de tijd om naar mijn klacht te luisteren 01-11-2019 09:31 

Goed bereikbaar, professioneel personeel, luisterend oor, begripvol 28-10-2019 09:30 

goed team assistenten 28-10-2019 09:30 

Goede organisatie. Weinig wachten 25-10-2019 09:31 
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Dat hij zo normaal doet en er niet omheen draait . En zeer zeker zijn kundigheid. 08-10-2019 09:31 

Goede samenwerking. 01-10-2019 09:31 

tijd...aandacht....vriendelijkheid. 09-09-2019 09:30 

Snel terecht kunnen en deskundige zorg, je mening wordt gerespecteerd 06-09-2019 09:31 

Altijd vriendelijk en belangstellend 30-07-2019 09:31 

Keurige praktijk, lieve en begripvolle assistentes (heel belangrijk!) fijne praktijk 08-07-2019 09:30 

 
 

TIPS - QUALIVIEW ENQUÊTES 2019 
 

Klachten serieus nemen. 23-12-2019 09:31 

De case van 2017/2018 die mij in een kwaad daglicht zette, had als oorzaaak dat er geen 
begrijp voor cultuur en wederhoor van een HAIO was. Dat heeft veel problemen 
veroorzaakt. Ik adviseer betere wederhoor en meer begrip voor culturen buiten de 
nederlandsche 

20-12-2019 09:31 

Toch het lange wachten in de wachtkamer.. alleen bij de bloeddruk meten.foei afspraak 
en nog een half uur wachten. 

16-12-2019 09:31 

niet teveel vragen om het probleem heen, eerder het probleem benaderen en 
onderzoeken 

11-12-2019 09:31 

Wat meer informatie over bij welke andere zorgverleners ik eventueel ook zou kunnen 
aankloppen als de huisarts zelf me niet verder kan helpen. Het zou fijn zijn als de 
uitslagen van bijvoorbeeld bloedonderzoek ook te vinden en uit te printen ouden in mijn 
cliëntenportaal.l 

05-12-2019 09:31 

Leesmateriaal in wachtruimte wat actueler? 04-12-2019 09:31 

Een afspraak herinnering via mail of messenger een week van tevoren. Herhalingsrecept 
app uitbreiden met eigen account en mijn medicatie. 

03-12-2019 09:31 

Roep niet meteen kijk op thuis arts 02-12-2019 09:30 

De stagiaire geen telefoon op laten nemen. Zij nam mijn vrouw niet serieus met het 
maken van een dubbele afspraak voor mijn zoon en een afspraak voor mij. Mijn vrouw 
wilde ook voor mij een dubbele afspraak ivm meerdere kwalen, maar kwam er niet door 
en werd onbeleefd te woord gestaan door de stagiaire. Nu moeten we een tweede keer 
komen en dat was als er naar mijn vrouw was geluisterd niet nodig geweest. 

15-11-2019 09:31 

probeer op tijd te werken 01-11-2019 09:31 

kennis van de assistent-arts 28-10-2019 09:30 

Bij onduidelijkheid over de klacht doorsturen naar specialist ! 15-10-2019 09:31 

Patiënten meer menselijk en minder zakelijk tegemoet treden. 04-07-2019 09:30 
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 NHG-praktijkaccreditering 
 

Per 1 januari 2019 werd 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 verwachten wij pas in 2021 een oproep 
voor een nieuw accreditatiebezoek. 
Per 1 oktober 2020 worden de nieuwe ‘Kwaliteitsnormen NHG-Praktijkaccreditering versie 3.0’ van 
kracht. Vanaf die datum worden alle audits op basis van versie 3.0 uitgevoerd en worden alleen nog 
certificaten versie 3.0 uitgereikt. 
 

 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. Vanaf 1 juli 2012 is 
de prikpost van het Ebbenhuis overgegaan naar onze praktijk. Daarmee zijn we de enige prikpost in 
Emst geworden. In 2018 werd 1978 keer door onze praktijkassistentes bloed afgenomen. 
 
Aantal bloedafnames per jaar 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

814 892 1286 1561 1678 1802 1964 2151 1978* 1865 
 

*) Het aantal bloedafnames neemt waarschijnlijk af door de nieuwe bloedverdunners waarbij geen controles via 
de trombosedienst nodig zijn. 

 
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. Informatie 
over de zorgverlening staat in hoofdstuk 3. 
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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.  
 
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. 
 

 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. 
Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in de plaats gekomen van de 
Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Als een patiënt onvrede heeft over een medewerker of een 
behandeling, dan hopen wij uiteraard dat dit met de betrokkenen in onze praktijk wordt besproken. 
Wanneer de partijen er op die manier niet uitkomen, kan een klacht worden ingediend via ons 
klachtenformulier. Op onze website staat uitgebreide informatie over onze klachtenprocedure. 
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 2019 is één klacht ingediend. Op 13 april kwam een klacht binnen van een moeder van patiëntje met 
een ongeval, zij had zich door de assistente onvoldoende empathisch bejegend gevoeld. Deze klacht is 
onderzocht en besproken en naar ieders tevredenheid afgehandeld. 
 

 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 hier een VIM-melding van 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 betrokkenen 
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 Postitief. 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 2019 
Dit jaar werden er 13 VIM’s gemeld en besproken: VIM 61 t/m VIM 72. Zo werden we ons weer bewust 
van de vele processen die mee kunnen spelen in onderstaande vijf onderwerpen. Samen hebben we 
gekeken naar de mogelijkheid om dezelfde (bijna) fouten eerder te kunnen ondervangen. Ook 
rapporteerden we de processen weer bij andere zorgverleners die hier ook weer van kunnen en willen 
leren. We stimuleren te blijven melden, samen maken we de zorg beter en leuker! 
 

1. Receptuur       VIM 61, 66, 71, 72 

2. Communicatie en verslaglegging    VIM 62, 63, 70 

3. Vervolg plannen (controles en onderzoeken)  VIM 63, 68 en 69 

4. Triage       VIM 65 

5. Beoordeling en invoeren meting/onderzoek  VIM 67 
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Ad 1. Receptuur 
 
VIM 61 Medicatie loopt door via baxter buiten ons zicht om (TSH). 
Actie: alle baxterlijsten worden jaarlijks ingevoerd en gecontroleerd zoals die volgens herhaalrecept 
protocol plaatsvinden. 
VIM 66 Onjuiste medicatie in baxter van oudere dame (ander middel dan voorgeschreven).  
Actie: gemeld bij baxterleverancier. 
VIM71 Recept (aangevraagd door thuiszorg) was verkeerd verwerkt in apotheek (2dd ipv 1dd, het oude 
gebruik is per abuis overgenomen). 
Actie: gemeld bij apotheek. 
VIM 72 Dubbelmedicatie, patiënt krijgt naproxen en koopt zelf ibuprofen (dezelfde groep) 
Actie: alertheid op eigen aanschaf vrij verkrijgbare middelen en de risico’s voor patiënt, voorschrijvend 
arts en apotheker. 
 
Ad 2. Communicatie en verslaglegging 
 
VIM 62 Specialist adviseert staken medicatie, patiënte start thuis weer (ivm: onbekend), gevolg te lage 
bloeddruk. 
Actie: gemeld bij afdeling Gelre. 
VIM 63 Onduidelijkheid beleid bij reanimatiepoging dementerende vrouw door collaps. Tweede gevolg 
bij recidief weer onduidelijkheid in reanimatie-setting. 
Actie: streven naar jaarlijks bespreekbaar maken beleid, bij tussentijds acute verslechtering eventueel 
extra. Wordt meegenomen in protocol ouderen. 
VIM 70 Ontbreken interactie medicatie (immunosupressiva) ivm voorschrift en ophalen medicatie via zh 
apotheek. Wel melding in brief specialist. 
Actie: verminderde afweer in episode evt ook in memo zetten. Medicatie op chronisch zetten danwel R/ 
maken en op chronisch zetten (bijv R/ methotrexaat, niet leveren). 
 
Ad 3. Vervolg plannen  
 
VIM 63 (VIM in VIM) TSH van 8 gezien door specialist niet vervolgd. 
VIM 68 vervolg lab vindt te laat plaats, toename afwijking. 
VIM 63 en 68 Actie: direct afspraak plannen danwel via uitgestelde taak. 
VIM 69 borgen vervolg bepaling indien plan is dit bij jaarlab meeprikken (in dit geval urinezuur ivm 
jicht). 
Actie: doorplannen direct danwel borging door te melden in episode jicht, memo aanmaken 
‘meeprikken bij HY4:urinezuur’. 
 
Ad 4. Triage 
 
VIM 65 Patiënte met POB komt naar tel. overleg met huisarts (tijdens visite) naar praktijk en krijgt ECG, 
neemt plaats in wachtkamer. Na aankomst en onderzoek ha toch via ambulance A1 vervoer. 
Opvang via ABCDE ook bij afwezigheid HA, niet alleen ECG (ABCDE- ECG) en bewustwording van over-
drachtsmoment. Valkuil is dat de huisarts het dossier niet ter beschikking heeft en voorgeschiedenis uit 
dossier mogelijk niet goed in het hoofd heeft. 
 
Ad 5. Beoordeling en invoeren meting/onderzoek 
 
VIM 67 bij ambulante bloeddrukmeting (ABM) is trage hartslag niet gezien (wel gemeten). 
Afspraak: bij 30 minuten meting wordt RR ingevoerd als meting en bij pols <50 overleg arts. Bij een 
meting bewust letten op ‘bijvangst’ zoals hartfrequentie bij een 30 minuten of 24-uurs bloeddruk-
meting. Registreer en overleg indien afwijkend. 
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 Onderhoud en ijking medische praktijkuitrustig 
 
Diagnostische en therapeutische apparaten werden onderhouden en - waarvoor dat van toepassing is - 
geijkt door het bedrijf Daxtrio. De bijbehorende verklaringen liggen op de praktijk ter inzage. 
 
Overzicht 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 versie 74 d.d. 11 oktober 2019 
 
Sommige apparaten zijn eigendom van het Gelre ziekenhuis. Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor het 
onderhoud. Het gaat hierbij om de urinestriplezer, CRP-meter en Coaguchek Pro II. 

https://www.daxtrio.nl/check-up/
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6. 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 2019 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, NGH-
naslagwerken, folders, 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 regelen. 
Met ingang van eind 2019 kan de arts op deze manier ook berichten (labuitslag) 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. Dat is namelijk niet altijd goed in te schatten is (er kan een commerciële 
partij achter zitten). De medewerkers weten welke websites betrouwbaar zijn en voldoende informatie 
bieden. Dit zijn o.a. websites zijn van de NHG, ziekenhuizen of onafhankelijke onderzoeksinstituten. Een 
belangrijke website voor patiënteninformatie is Thuisarts.nl. 
 
Patiëntenbrieven 
Deze brieven bevatten bijvoorbeeld informatie over ingreepjes, ze kunnen geprint worden. 
 
Beeldbellen 
Een nieuwe trend in communicatie met patiënten is het beeldbellen. Uiteraard moet ook dit ‘secure’ 
gebeuren, waardoor we niet elk programma kunnen gebruiken. In 2019 werd dit nog niet veel gebruikt. 
 
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 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 
Naast de eigen praktijkfolder en de NHG-folders hebben we de beschikking over een aantal gedrukte 
folders van andere zorgorganisaties en zorgverleners. 
 
Mededelingenbordjes 
Bij de toegangsdeur wordt gebruik gemaakt van ophangsysteem met mededelingenbordjes. Hierop 
staat informatie over de hulpverlening buiten openingstijd. 
 
Informatie op het antwoordapparaat  
Buiten openingstijden krijgt de patiënt via het keuzemenu van het antwoordapparaat een melding over 
openingstijden en waarneming. Wel blijft de telefonische herhaalreceptenmodule bereikbaar. 
 
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. Hier kunnen twaalf mensen aan tafel 
zitten. Aan de muur hangt een smart-TV met internet. Deze kan gebruikt worden voor presentaties. 
 
Relatiegeschenken 
Soms maken we gebruik van relatiegeschenken, zoals een pleisterdoosje bij de 
opening van Gezondheidscentrum Emst. 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 uitnodiging voor de jaarlijkse griepvaccinatie 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. 
 
Intranet 
Ons intranet is alleen toegankelijk met een inlog. Het bevat functionele en informele informatie. De 
startpagina is een nieuwspagina, waarop medewerkers zelf berichten kunnen plaatsen en waar collega’s 
op kunnen reageren. De berichten kunnen variëren van persoonlijke berichten tot berichten over het 
overlijden van patiënten of het verwijzen naar nieuwe notulen. Daarnaast bevat het intranet informatie 
over het accrediteringsproces, notulen en agenda’s van vergaderingen, contactgegevens van 
leveranciers of bedrijven die zorgen voor onderhoud, het kwaliteitshandboek, een fotoalbum en een 
agendamodule voor vergaderingen en vakanties/verjaardagen van medewerkers staan. 
 
Werkoverleg 
Gemiddeld is er eens per twee maanden 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 van dit jaarverslag voor de overlegstructuur.   
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Praktijkuitje/teambuildingsdag 
Jaarlijks organiseren we een praktijkuitje/teambuildingsdag (zie nascholing hoofdstuk 5.1). Eens in de 
vijf jaar vieren we het lustrum van de praktijk, dat doen we samen met de partners. 
 
Groepsapp 
Informele informatie die we snel willen delen met praktijkcollega’s worden vaak gecommuniceerd via 
een groepsapp (WhatsApp). Hierin wordt geen privacygevoelige info gedeeld. 
 

 Overige communicatie 
 
Magneetbord personeelsingang 
In ons nieuwe gezondheidscentrum werken medewerkers van een groot aantal zorgorganisaties. In het 
kader van de sociale contacten, de onderlinge samenwerking en de veiligheid hebben we een bord 
opgehangen waarop alle zorgverleners hun foto met naam, functie en zorgorganisatie kunnen 
ophangen. 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 en geboortekaartjes 
opgehangen worden. 
 
Sociale bijeenkomsten 
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. 
 
Open dag gezondheidscentrum 
In het verleden is 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. 
 
 

 
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 een obligatie van € 500 aan. 
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7. Analyse beleidsdoelstellingen vorige verslagperiode 
 
In het jaarverslag van 2018 hadden we voor de periode 2019-2020 onderstaande beleidsdoelstellingen 
geformuleerd. Onder elke doelstelling staat in welke mate deze al in 2019 werd gerealiseerd. 
 

 Beleidsdoelstellingen op het gebied van de bedrijfsvoering 
 

Voldoen aan de eisen van de AVG-wet door onze processen te analyseren, registreren en (indien 
nodig) aan te passen ter voorkoming van datalekken. 
Continu proces. Nadruk leggen bij personeel op bewustwording gevaren. 
 
De benodigde inspanningen leveren op ons kwaliteitskeurmerk van de NHG-praktijkaccreditering® te 
behouden. 
Zie hoofdstuk 5.6. 
 
Zoveel mogelijk ‘lean’ werken, waar mogelijk regeldruk verminderen. 
Continu proces. Tevens organiseerden wij dit verslagjaar een workshop ‘Lean’ voor voor alle 
medewerkers, onder leiding van Margareth Heuveling (zie hoofdstuk 5.1 Nascholingen en trainingen. 
 
Onderzoek doen naar verbeteringsmogelijkheden op het gebied van calamiteiten en storingen. Waar 
nodig implementeren en/of aanpassen. 
Dit staat gepland voor 2020. 
 
Onderzoek doen naar verbeteringsmogelijkheden op het gebied van van opslag en gebruik gevaarlijke 
stoffen. Waar nodig aanpassen. 
Het protocol ‘Gevaarlijke stoffen’ en de implementatie hiervan in de praktijkruimtes werden in 
september 2019 voltooid. Het protocol is toegevoegd aan het kwaliteitshandboek. 
 
Implementeren van praktijk- en wijkmanagement in samenwerking met de HAGRO. 
Dit loopt. De werving van de praktijkmanager gaat via HOOG Apeldoorn (detachering). De verwachting is 
dat in 2020 iemand wordt aangenomen die 18 uur per voor drie HAGRO-praktijken zal gaan werken. Dat 
betekent 6 uur per week voor onze praktijk. Het aantal uren is gerelateerd aan de vergoeding door de 
zorgverzekeraar. Een praktijkmanager heeft ook contact met de wijkmanager. 
 

 Beleidsdoelstellingen op het gebied van de patiënt 
 
Monitoren kwetsbare ouderen. In beeld brengen van deze groep en ze waar nodig helpen, 
behandelen of verwijzen naar hulp door derden. Doel: verhogen kwaliteit van leven en zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen. 
De praktijkondersteuners Somatiek nemen dit op zich. Onze praktijk is aangesloten bij het regioproject. 
 
Bij een percentage van 80% van de patiënten met Diabetes Mellitus moet binnen een periode van 
twee jaar een funduscreening hebben plaatsgevonden (foto of door oogarts). Dit is een screening op 
afwijkingen in het netvlies. 
Dit doel is behaald. Zie tabel in hoofdstuk 3.1 Diabetes Mellitus. 
 
Eind 2018 berichtte het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) dat hydrochloorthiazide 
gerelateerd is aan huidkanker en verantwoordelijk is voor 10% van de gevallen van huidkanker (niet-
melanoom) in Nederland. We gaan de patiënten die een basaalcelcarcinoom hebben (gehad) en 
hydrochloorthiazide gebruiken - al dan niet in een combinatiepreparaat – hierover voorlichten. 
Dit is opgepakt door de huisarts in opleiding, die hiervoor een verbeterplan van maakte. In september 
2019 werd het plan besproken met huisarts Wiechers. Zie uitkomst en advies op volgende pagina. 
 



Jaarverslag 2019 - Huisartspraktijk Wiechers 

38 

• Uitkomst: van de 22 patiënten besloten 15 (68%) patiënten de medicatie te handhaven, 4 (18%) 
patiënten te stoppen en de bloeddruk te vervolgen, 2 (9%) patiënten wilden het bespreken met hun 
dermatoloog en bij 1 (4%) patiënt werd de dosering van HCT verlaagd. 

• Advies: voor de toekomst zou dit project bijvoorbeeld eens per jaar herhaald kunnen worden, om zo 
patiënten met nieuw gediagnostiseerd BCC dan wel nieuw gestart HCT eveneens te kunnen 
voorlichten. 
Op basis van het advies heeft huisarts Wiechers een terugkerende taak in zijn agenda gezet om hier 
jaarlijks naar te kijken. 

 
De benodigde inspanningen leveren om te voldoen aan de voorwaarden voor de module ‘Service en 
bereikbaarheid’ van Zilveren Kruis. 
Continu proces. Zie hoofdstuk 5.3. 
 

 Beleidsdoelstellingen op het gebied van de medewerkers 
 
Continuering bewustwording op het gebied van risico’s privacy en datalekken (AVG). 
Werd ook in 2019 aandacht aan geschonken tijdens werkoverleg. 
 
Voortzetten van het opleiderschap voor (huis)artsen in opleiding door het bieden van stageplaatsen. 
Continu proces. Zie hoofdstuk 1.1 Praktijkmedewerkers. 
 
Toewerken naar co-opleiderschap van de tweede vaste huisarts Mw. Ackermans. Doel: waarborgen 
continuïteit opleiding huisartsen. 
Huisarts Ackermans voltooide in 2019 de opleiding voor opleiders bij de Universiteit van Utrecht. 
 
Samen met de andere huisartsen van de HAGRO de mogelijkheden onderzoeken van de inzet van een 
praktijkmanager. 
Dit loopt, zie uitleg bij hoofdstuk 7.1. De verwachting is dat dit in 2020 gerealiseerd wordt. 
 
Medewerkers alle ruimte blijven bieden voor nascholingen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en hun 
vaardigheden en kennis kunnen uitbreiden. 
Continu proces. Zie hoofdstuk 5.1. 
 
Waar mogelijk opleidingsplaatsen bieden aan stagiairs in overige functies, bijvoorbeeld voor de 
opleiding tot assistente of praktijkondersteuner. 
Continu proces. Zie hoofdstuk 1.1. 
 
Implementeren protocol gedelegeerde handelingen voor assistentes. 
Dit is geïmplementeerd via het standaardformulier voor het jaargesprek van de assistentes.  
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8. Beleidsdoelstellingen 2020 - 2021 
 
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 2020-2021 hebben wij de onderstaande beleidsdoelstellingen 
geformuleerd. 
 

 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. 

• 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. 

• 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. 

 
 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. 

• 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 benodigde inspanningen leveren om te voldoen aan de voorwaarden voor de module ‘Service en 
bereikbaarheid’ van Zilveren Kruis. 

• Onderzoeken hoe we afspraakherinneringen voor het spreekuur kunnen implementeren. 

• Verbeteren en uitbreiden patiëntenbrieven. 
 

 Beleidsdoelstellingen op het gebied van de medewerkers 
 

• Continuëring bewustwording op het gebied van risico’s privacy en datalekken (AVG). 

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

• Waar mogelijk opleidingsplaatsen bieden aan stagiairs in overige functies, bijvoorbeeld voor de 
opleiding tot assistente of praktijkondersteuner. 

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

• Gebruik maken van het co-opleiderschap van huisarts Mw. Ackermans. Doel: waarborgen 
continuïteit opleiding huisartsen in onze praktijk. 

• Samen met de andere huisartsen van de HAGRO Emst-Vaassen de inzet van een praktijkmanager 
evalueren en waar nodig optimaliseren. 
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9. Verklaring begrippen en afkortingen 
 
AED Automatische Externe Defibrillator 
Albuminurie Teveel 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. 

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) 
GGZ Geestelijke gezondheidszorg 
HAGRO Huisartsengroep 
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 


