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Inleiding
Het eerste jaarverslag betreffende Huisartsenpraktijk Herengracht vond zijn oorsprong in het NHG
accrediteringstraject. In dit jaarverslag hopen we opnieuw te kunnen laten zien dat de daarmee in
gang gezette kwaliteitsverbetering ook zijn weerslag vindt in dit jaarverslag en de praktijkvoering in
het algemeen.

Profiel van de praktijk
Huisartsenpraktijk Herengracht is een solopraktijk. In 2008 is de praktijk aan huis gestart door
Marianne Dekeukeleire. Door de groei van de praktijk is sinds enige jaren mw. Jidske Berkhout als
huisarts werkzaam in de praktijk. De praktijk is gevestigd aan de Herengracht 160-162 in de oude stad,
stadsdeel centrum. De praktijk is niet-apotheekhoudend en de artsen zijn niet verloskundig actief.
Binnen de praktijk zijn twee vaste assistentes werkzaam. Daarnaast is er altijd een assistent-stagiair in
opleiding en hebben wij regelmatig een coassistent. Twee dagen per week is er een POH GGZ
beschikbaar voor de patiënten. Een van de POH GGZ is opgeleid tot psycholoog en de ander tot
maatschappelijk werker in opleiding tot POH GGZ. Wij hebben sinds 2016 twee dagen per week twee
diëtisten in de praktijk
De praktijk heeft zoals de statistieken ook laten zien een jonge praktijkpopulatie. Er is een grote groep
Expats uit verschillende landen. Hierdoor hebben wij veel aanloop van nieuwe patiënten maar ook
veel verloop.
Infrastructuur en organisatie
De praktijk bevindt zich in het souterrain van een grachtenpand aan de Herengracht. De praktijk is
goed bereikbaar te voet, per fiets en met het openbaar vervoer. Parkeren is moeilijk. De ingang in van
de praktijk is te bereiken met een kleine, vrij steile, stenen trap. Voor patiënten die slecht ter been zijn
is dit soms moeilijk. Deze helpen wij met de trap. OM de toegankelijkheid te verbeteren is in 2016 bij
beide ingangen een leuning geplaatst. Patiënten in een rolstoel krijgen een huisbezoek. In november
2015 hebben wij nummer 160 bij de praktijk betrokken. Hier zitten de huisartsen en assistentes. OP
nummer 162 zitten de aanvullende krachten als diëtist en POH-GGZ.
Locatie van de praktijk
De praktijk is gevestigd in stadsdeel Centrum. Een grote stadswijk met een diverse populatie. De
sociaaleconomische status is gemiddeld hoog en er is een grote stadsdynamiek. Creatief, energiek,
divers en tolerant met een grote homoseksuele populatie. Maar ook veel psychiatrie en
verslavingsproblematiek.
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Verdeling van patiënten op basis van woonsituatie
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Patiënten
Totaal aantal patiënten op 31 december 2016
Vrouw: 2286
Mannen:
1160
Totaal:
3446
Dit betrof een groei van het totale aantal patiënten met 140 personen sinds 31 december 2015.
In 2016 vonden er 1208 Mutaties plaats. 720 personen werden ingeschreven, 488 werden
uitgeschreven, waarvan 4 overleden.

VERDELING PER GESLACHT
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Totaal aantal contacten met de praktijk preferent
Preferente verzekeraar is Zilveren Kruis Achmea of onder de koepel horende verzekeraars. 27%
van de patiënten is hierbij verzekerd.
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Ketenzorg

Diabetes
Onderstaande tabellen geven een overzicht weer van onze zorg met betrekking tot diabetes en CVRM.
Doordat wij een vrij jonge populatie in de praktijk hebben, zien wij relatief gezien maar weinig mensen
met diabetes in de praktijk. Er is geen aparte praktijkondersteuner voor de diabeten. Alle controles
worden door Marianne Dekeukeleire gedaan. Zij heeft van de zorg rondom diabetes een speerpunt
gemaakt. Zij vormt samen met Diana Rietdijk, kaderarts en Melanie Uytendaal, diabetes
verpleegkundige het expert-team van onze ketenzorgorganisatie: de ROHA.

CVRM
Hypertensie, hypercholesterolemie, hart en vaatziektes (VRM= vasculair
risicomanagement):
Er is een uitgebreid protocol voor opsporing en behandeling van patiënten met een verhoogd risico op
het krijgen van hart/vaatziektes volgens de NHG-richtlijn. De zorg wordt zowel door Jidske Berkhout
als door Marianne Dekeukeleire gegeven en gemonitord. Begeleiding bij verandering van leefstijl
wordt gegeven. In 2016 is een start gemaakt om mensen te ondersteunen met het stoppen met
roken. Iets dat wij in 2017 verder uitbouwen.
COPD/Astm a
In 2016 is Jidske Berkhout, huisarts de zorg voor de COPD/Astma patiënten op zich gaan nemen.
Samen met Lotte Ronner, assistente hebben zij vooral in het vierde kwartaal van 2016 vele stappen
gemaakt met het in kaart brengen van deze groep. Alle astma en COPD patiënten zijn uitgenodigd
voor een spiromtrie. De COPD patiënten die niet gereageerd hebben zijn nogmaals benaderd.
Na het afnemen van de spirometrie zijn alle patiënten terug geweest op het spreekuur om de
resultaten en het commentaar van de longarts te bespreken. Stoppen met roken is met alle rokers
besproken en de patiënten die hier voor open stonden zijn doorverwezen naar de POH GGZ om hier
begeleiding bij te krijgen.
De gegevens van de COPD patiënten zijn in Careshare toegevoegd.
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Bevolkingsonderzoek cervixscreening
In 2016 hebben 132 vrouwen bij ons een uitstrijkje gehad. De uitslagen hiervan staan in onderstaande
tabel. Er is geen onderscheid gemaakt tussen bevolkingsonderzoek en andere indicaties. Dit omdat in
de terugrapportage van het pathologisch laboratorium alle uitstrijkjes op uitslag en beoordeelbaarheid
worden getoetst en niet worden uitgesplitst naar bevolkingsonderzoek of indicatie van de arts.

BVO 2016
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Sam enwerkingsvorm
Praktijkeigenaar Mw. M Dekeukeleire voert sedert jaren praktijk met mw. J. Berkhout, welke op
waarneembasis de vaste tweede huisarts is. Mw. Dekeukeleire werkt 4,5 dagen per week en mw. J.
Berkhout werkt 2,5 dagen in de week.
Team
In 2016 bestond het vaste team uit de volgende personen
Huisartsen
M.C. Dekeukeleire
J.C. Berkhout
M. van den Berg

Huisarts en Praktijkhouder
Huisarts op maandag en vrijdag, per september op woensdagochtend,
donderdag en vrijdag ( en waarnemend huisarts )
Huisarts i.o. ( per 16 Nov 2016 met zwangerschapsverlof )

Assistenten
E. Sahin-Erkac
M. de Witte
L. Ronner
G. Balm

Doktersassistente
Doktersassistente ( sinds juni 2015 )
Doktersassistente i.o. ( sinds feb 2016 )
Doktersassistente ( inval i.v.m. zwangerschapsverlof )

Praktijkondersteuner
M. Verkuijlen
T. Smit
C. Schoonbeek
S. Babeliowsky

POH GGZ psycholoog
POH GGZ ( sinds okt 2016 )
Diëtist ( sinds sept 2016 )
Diëtist ( sinds juli 2016 )
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Opleidingsplaats
Wij waren in 2016 een opleidingspraktijk voor meerdere assistentes en voor een huisarts in opleiding.
Wij vinden het belangrijk om nieuwe gemotiveerde mensen een plek te bieden. Dit is niet alleen in het
belang van de persoon in opleiding. Wij merken dat wij er zelf ook veel van leren. Het houdt ons
scherp en wij leren veel van het begeleidingsproces. In de toekomst is dit iets waar wij absoluut mee
door willen gaan.
Praktijkorganisatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid
De praktijk is de gehele dag bereikbaar en maakt geen gebruik van het antwoordapparaat tijdens de
lunch.
Bereikbaarheid
Afspraken, vragen en receptenlijn
Spoed
Intercollegiaal overleg
Fax

020-6237996
020-6237996 / 06-28549729
020-6237996 / 06-28549729
020-6266504

De praktijk hanteert de volgende bereikbaarheidstijden:
Spreekuur alleen volgens afspraak
Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag
08:00 t/m 17:00 uur
(ochtend- en avondspreekuren door Marianne Dekeukeleire op verzoek)
Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m Vrijdag

08:00 t/m 17:00 uur

Bijzondere activiteiten en gebeurtenissen afgelopen jaren
In maart 2016 is Mady van den Berg bij de praktijk gekomen. Zij is huisarts in opleiding. In juli en
september zijn Saskia Babeliowsky en Coline Schoonbeek bij het team gekomen. Beide diëtisten. Onze
assistente Eda is per 3 oktober met zwangerschapsverlof, zij werd tijdelijk vervangen door Georgina.
Per 16 november ging ook Mady van den Berg huisarts i.o. met zwangerschapsverlof.
Na en bijscholingen
In juli hebben assistentes, Eda, Manon en Lotte een bijscholing Triage met goed gevolg afgelegd. Ook
hebben wij met het gehele team in November een cursus motiverende gespreksvoering gedaan.
Gericht op stoppen met roken. Beide huisartsen hebben verschillende nascholingen gedaan.
Klachtenregeling
De praktijk participeert in de regionale klachtenregeling via de 1e lijn Amsterdam.
De praktijk hanteert de hieronder genoemde klachtenregeling zoals ook vermeld staat op de website
van de praktijk.
Klachten ontvangen door de huisartsen/praktijk in 2016
In 2016 heeft Marianne twee klachten ontvangen. Allebei via de huisartsenpost. Deze zijn schriftelijk
en telefonisch afgehandeld. In verband met de privacy zijn deze niet opgenomen in het jaarverslag.
Wel zijn deze op de correcte wijze verwerkt en gedocumenteerd.
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Op- en aanmerkingen
Wij staan altijd open voor op en aanmerkingen. Wij zijn een praktijk die altijd wil leren en graag hoort
van haar patiënten. Wij vinden het belangrijk benaderbaar te zijn voor onze patiënten.
Laat het ons weten!
U kunt hiervoor naar de website voor een contactformulier. Wij streven ernaar om u binnen twee
werkdagen een reactie te sturen op uw vraag. Komt u ergens samen met ons niet uit dan kunt u
terecht bij de onafhankelijke Huisartsen Klachtencommissie Amsterdam, deze kunt u vinden via
http://www.hkca.nl.
Verbetercyclus
Sinds 2015 gebruiken wij de volgende verbetercyclus:
Wij vergaderen elke 6-8 weken. Voor deze vergaderingen word in ieder zijn agenda een blokkade
gemaakt, iedereen is welkom zijn of haar eigen punten in deze blokkade te zetten. Dit gebeurd
veelvuldig. Ook kunnen ideeën voor verbeteringen in de verbetermap gezet worden, om tijdens de
vergadering te bespreken.
In deze map staan niet alleen ideeën voor verbeterplannen ook de reeds gemaakte plannen zitten hier
in. Evenals de Vim meldingen.
Wij maken er een punt van om deze map elke vergadering op tafel te hebben. Wij bespreken dan
gezamenlijk nieuwe ideeën, herzien reeds gemaakte verbeterplannen en bespreken de meest recente
VIM Meldingen.
Aantal Vim m eldingen in 2016 en daar uit voortgekomen verbeterplannen
Er zijn in 2016 24 Vim meldingen gemaakt door diverse medewerkers. Aan de hand daarvan zijn de
volgende verbeterplannen gemaakt: Bloedafname registeren, episode gericht werken, betere controle
NAW gegevens, meer Vim meldingen maken, temperatuur koelkast, actief managen afwijkende
uitslagen, Deze zijn terug te vinden in de verbetermap en zijn of worden geëvalueerd.
Scholing en ontwikkeling
Ieder jaar vindt er met alle medewerkers minstens een functioneringsgesprek plaats Sommige
werknemers stellen prijs op meer gesprekken, dit mag ook. Op basis van dit gesprek wordt een
persoonlijk ontwikkelplan gemaakt waarbij scholing wordt afgestemd op de behoefte van de
medewerkers in combinatie met de behoefte van de praktijk.
M issie
Wij streven naar een duurzame en persoonlijke relatie met onze patiënten waarbij we een scherp oog
hebben voor de lichamelijke, psychische en emotionele aspecten van ziek zijn. Wij beoefenen de
huisartsgeneeskunde in de volle breedte van het vak.
Goede telefonische en fysieke bereikbaarheid is een speerpunt. De praktijk is iedere werkdag
geopend. Er zijn gedurende de dag altijd mogelijkheden voor spoedafspraken. Afspraken kunnen
worden gemaakt via onze website, telefonisch maar ook aan de balie. Wij zijn in 2016 gestart met een
webapplicatie. Men kan via deze applicatie afspraken maken, herhaalmedicatie aanvragen, e-mails
versturen en eigen uitslagen van onderzoeken inzien. In 2017 zullen wij dit verder uitbreiden en
proberen alle opstartproblemen die met zo’n groot project komen op te lossen. We maken optimaal
gebruik van de ICT mogelijkheden en blijven nieuwe oplossingen onderzoeken en doorvoeren.
We zijn actief in het geven en volgen van onderwijs. We hebben diverse stageplekken in de praktijk,
waaronder een voor een AIOS, arts assistente in Opleiding tot specialist, voor een coassistent, een
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POH-GGZ in opleiding, en voor een doktersassistente in opleiding. We werken volgens de geldende
richtlijnen van de beroepsgroep; NHG-standaarden. We zijn transparant in onze praktijkvoering.
Verbeteringen naar aanleiding accreditatie vorig jaar
Het maken van VIM meldingen en wat daar mee gebeurd was onderbelicht. In dit jaarverslag zijn deze
wel opgenomen (voor zover dit kan gezien de vertrouwelijkheid) Ook is het bespreken van Vim
meldingen en het maken van verbeterplannen een speerpunt tijdens de vergaderingen geworden.
Wij hebben besloten een deel van onze protocollen te gaan herzien in 2018 ipv 2020. De veel
gebruikte en aan verandering onderhevige protocollen zullen vanaf nu elke 3 jaar aan bod komen. Ook
zullen wij een aantal protocollen nog steeds in 2020 herzien. OP deze manier spreiden we vanaf nu
het herzien en hoeven we niet meer alles te gelijk te doen.
Er is een agressieprotocol opgesteld met handvatten voor de werknemers in een situatie waarbij
agressie zich voordoet.. We hadden al huisregels, deze staan nog op de website maar dit protocol is er
echt voor de mensen die hier werken.
Wij hebben bij het uitbreiden van het hygiëne protocol de instrumenten onderverdeeld in kritisch,
semi-kritisch en niet kritisch.
Onze personeelsmap wordt inmiddels niet meer bewaard in de kast met de andere administratie.
Deze staat apart op de kamer van Marianne om de privacy van de werknemers te waarborgen.
Visie 2017
In 2017 zullen wij wederom het accreditatietraject ingaan. Wij gaan elk jaar als praktijk
georganiseerder te werk. Een lijn die wij graag doortrekken het komend jaar. Wij zullen in maart 2017
een nieuwe huisarts in opleiding in de praktijk verwelkomen. Deze blijft een jaar bij ons en zal vanaf
het begin haar eigen spreekuur gaan draaien. Ook zullen wij ons richten op wat minder wisselingen in
de samenstelling van assistentes. Verder staat er voor 2017 een teambuilding gepland.
Evaluatieplannen voor 2017
Hoe gaat het met mijn portaal? In het jaarverslag van volgend jaar een uitgebreide samenvatting van
Mijn Portaal. Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Wat vinden de patiënten?
Welke protocollen moeten worden geupdate? In 2018 gaan we beginnen met het updaten en
evalueren van de protocollen, in het jaarverslag 2017 komt een lijst met de protocollen die in 2018
herzien zullen worden.
Verbeterplannen voor 2017
Meer VIM Meldingen maken. Niet alleen het maken van de meldingen maar het regelmatig bespreken
in de vergaderen zal ook een speerpunt worden.
NAW gegevens labformulieren controleren. Hier moet beter op worden gelet. Door iedereen.
Bestellingen beter laten verlopen. Er waren voor het audit bezoek te veel spullen over datum die weg
moesten. Dit is erg zonde en mag niet meer gebeuren.
Post sneller wegwerken. Het is belangrijk dat dit dagelijks gebeurd.
Aanvullen spreekkamers beter laten verlopen. Dit gaat samen met het aanpassen van het
bestel/aanvul protocol.
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Bijlage 1
Notulen en conclusie spiegelbijeenkomsten 2016
Spiegelbijeenkom sten 2016
In 2016 heeft Huisartsenpraktijk Herengracht besloten om samen met Huisartsencentrum Pniël de
spiegelinformatie die uit Vektiz kwam met elkaar te bespreken.
Doel was om te bezien welke verschillen er waren, op welke manier je die verschillen e.v.t. kan
beïnvloeden ten behoeve van een betere kwaliteit van zorg voor de patiënt.
Conclusie van de 3 bijeenkomsten was dat we moeten vaststellen dat de praktijken te veel van elkaar
verschillen om een goede vergelijking te maken. Tevens bleken de cijfers van vektiz uit 2014 en dat
geeft niet veel houvast meer om op te sturen. We moeten dan ook concluderen dat de wijze waarop
we met elkaar in gesprek zijn gegaan waardevol waren daar er ervaringen konden worden
uitgewisseld over verschillende thema’s maar dat er onvoldoende grip is op wat je met de cijfers zou
kunnen doen.
De beleidsmedewerker heeft daarover een gesprek met de 1e lijn Amsterdam gevoerd. Zij gaven aan
dat huisartsencentrum Pniël eigenlijk zou moeten spiegelen met een soortgelijke praktijk in de buurt
maar dat tevens de cijfers geen aanleiding geven tot zorg daar we veelal binnen of onder de norm
blijven. Hij bood een begeleide spiegelbijeenkomst van de 1e lijn met praktijken in Bos en Lommer.
Hierover is tot nu toe nog geen besluit over genomen.
Spiegelbijeenkom st 5 april 2016
Locatie: Elandsstraat 7 1016 RW Amsterdam
Aanwezig: Marianne Dekeukeleire en Jidske Berkhout Huisartsenpraktijk Herengracht (HPH)
Marije Arts, Christina Hiemstra en Karin Duiser namens Huisartsencentrum Pniël (HCP) (Sandra van
den Brink Notulist)
Karin Duiser zit voor en legt uit de dit een oriënterend overleg is om te bekijken hoe de praktijken de
spiegelgegevens kunnen gaan gebruiken t.b.v. het verbeteren van de kwaliteit van hun zorg.
Het feit dat er nu gewerkt moet worden met gegevens uit 2013 wordt belemmerend ervaren.
Er wordt over en weer gesproken over onderdelen van de spiegel. Opvallende items zijn:
De beide praktijken hebben een zeer verschillende populatie waardoor de gegevens ook uiteenlopend
zijn. Tevens wordt geconcludeerd wordt dat de gegevens niet helemaal een reëel beeld geven. Een
voorbeeld daarvan is dat bv in HCP de verwijzingen fysiotherapie enorm gedaald zijn maar dat de
invloed op de teruggang van de verwijzingen niet zit in het feit dat er geen indicatie is maar dat de
populatie uit Bos en lommer vaak niet aanvullend verzekerd is voor FT en daardoor niet daadwerkelijk
starten met de behandeling.
T.a.v. de HCH is opvallend dat de populatie (hoogopgeleid en blank) vaak zelf heel goed weten naar
elke professional ze willen worden verwezen. Er is bv een hogere verwijzing naar 1e lijn GGZ ten
opzichte van HCP.
In beide praktijken werken alleen vrouwelijke huisartsen en bestaat de populatie aan de HPH voor
twee derde uit vrouwelijke patiënten. Dit heeft ook invloed op de uitkomsten van de spiegel.
Verder signaleren de aanwezigen dat de “No show” een probleem is . Marianne Dekeukeleire gebruikt
sinds kort Doctena zodat patiënten een reminder krijgen. Ook zou er een ILIC APP op de markt komen
met zo’n zelfde functie. Karin vraagt zich af of het gaat werken i.v.m. vaak korte aanlooptijd tot de
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afspraak. Wel gaat HCP werken met de Health communicator. De HC geeft mogelijkheid om in de
wachtkamer vragenlijsten door patiënten in de laten vullen zodat dat geen tijd meer vergt in de
spreekkamer. De software is compatible met TethraHIS

Een van de vragen die naar voren komt is hoe je op patientniveau kan zien welke
patiënten hoge kosten m aken en hoe je daar als huisarts op kan sturen.
Volgens Karin Duiser blijft dat ongewis. Er zullen niet op individueel patiënt niveau gegevens worden
verstrekt. Geconcludeerd wordt dat dat dus ook betekend je daar geen enkele invloed op kan
uitoefenen.

Ook is de vraag of er een opvallende verwijzing tendens binnen de praktijken te signaleren is? Daarbij
kijkend naar verwijsbeleid voorschrijf beleid en andere opvallende factoren. Onder en over
diagnostiek.
Voorbeelden hiervan zijn: astma al dan niet bij kinderen, GGZ verwijzingen inzet POH GGZ.
Hier wordt in een vervolgspiegel opnieuw naar gekeken.

Doelen die de praktijken vaststellen is:
Doel 1
We willen de kwaliteit van de zorg verbeteren zonder ons te laten leiden door de financiële
consequenties.
Bv betere diagnostiek middels een standaard allergietest bij kinderen met astmasymptomen kan
leiden tot verhoogde kosten van het LAB.

Doel 2
Wij willen weten naar welke specialisme wij de meeste patiënten verwijzen. Om te zien of er hiaten
in kennis en kunde zijn zodat wij ons daar e.v. aanvullend kan scholen.
Actie: gegevens uit het tetra his halen en dit tijdens de volgende spiegelbijeenkomst bespreken.

Over bovenstaand doel ontstaat er een discussie daar het zeer w.s. tijdrovend is om deze gegevens uit
de systemen te generen.
De afspraak over hoe het zit met de verwijzingen heelkunde blijft vooralsnog bestaan. (Wat zijn
verwijscriteria, welke beelden sturen wij (te) veel door. Zijn er dingen uit te leren waardoor we dit
kunnen beïnvloeden dan wel aanpassen)
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Wel wordt afgesproken dat Karin contact zoekt met Riet Kemp van de 1e lijn en met haar zal
overleggen of er een makkelijke manier is om gegevens uit het bestaande systeem te halen.

Afgesproken wordt na de zomer (13 september 2016) opnieuw een spiegelbijeenkomst te plannen
met de huidige praktijken (Sandra)
Spiegelbijeenkom st
Locatie: Elandsstraat 7 1016 RW Amsterdam

Aanwezig: Marianne Dekeukeleire en Jidske Berkhout Huisartsenpraktijk Herengracht (HPH)Marije
Arts, Christina Hiemstra en Karin Duiser namens Huisartsencentrum Pniël (HCP) (Sandra van den Brink
Notulist)
2e bijeenkom st dd. 13 september 2016
Na de eerste uitdraai van Vektiz ,die ook al oude gegevens presenteerde ,blijken er geen nieuwe
gegevens te zijn. Ook moeten worden geconstateerd dat er uit Tetrahis geen gegevens kunnen
worden gedestilleerd die inzicht geven in de verwijzingen die de praktijken doen.
Er bestaan geen mogelijkheid om op specialisme te selecteren
Wel weten we dat VEKTIS de verwijzing pas telt dat die geeffectueerd is. Met andere woorden als de
patiënt de specialist ook daadwerkelijk heeft bezocht. De cijfers worden vertroebeld doordat het SEH
bezoek meetelt terwijl daar vaak helemaal geen verwijzing voor wordt gegeven door de huisarts. Toch
komt toch dan de DBC op lijst van HA.
Tijdens de bijeenkomst spreken we nog over de dubbele en enkele consulten. HPH heeft in
verhouding veel dubbele consulten. Dit is te verklaren door de populatie die patiënt is. Het zijn veel
jonge hoogopgeleide vrouwen 20-40 uur die meer tijd vergen dat andere patiënten.
In HCP zien we ook dubbele consulten. Dit komt door de patiëntenpopulatie die matig Nederlands
spreekt en een beperkte gezondheidsvaardigheid bezit.

Bespreekpunt volgende spiegelbijeenkomst
W elke invloed hebben assistenten op de praktijkvoering ?
22 december 2016 3e bijeenkomst bij Huisartsenpraktijk Herengracht.
Spiegelbijeenkom st
Locatie: Herengracht 162 1016 BN Amsterdam

Aanwezig: Marianne Dekeukeleire Huisartsenpraktijk Herengracht (HPH)Marije Arts, Christina
Hiemstra en Karin Duiser namens Huisartsencentrum Pniël (HCP) (Sandra van den Brink Notulist)
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3e bijeenkom st d.d. 22 decem ber 2016
HCP heeft een nieuwe uitdraai van Vektiz. HPH bleek geen nieuwere versie te hebben. De periode
van de uitdraai van HCP is dezelfde als de eerdere versie maar er lijkt nu andere gegevens in te staan.
Ook zijn sommige berekeningen ineens in andere schalen vermeld hetgeen het verwarrend maakt om
het te vergelijken. Het blijft al met al onduidelijk hoe je kan sturen binnen je praktijkvoering met cijfers
van 2 jaar geleden.
Actueel nieuws
Door thuisarts.nl zouden er minder korte consulten zijn binnen de huisartsenpraktijken in het
algemeen. Voor beide praktijen geldt dat het jammer is dat site alleen in het Nederlands is daar beide
partijen veel patienten hebben die Nederlands niet als moedertaal hebben . Daarnaast is er in HCP
Pniël ook sprake van forse groep laaggeletterden dus de terugloop van korte consulten wordt in deze
praktijken niet gevoeld

Onderwerp voor vanavond : “W elke invloed hebben assistenten op de praktijkvoering
“

Wat laat je assistenten allemaal doen?
Hoe ondervang je niveauverschil onder de assistenten?
Welke investering doe je om assistenten op niveau te krijgen en te houden?
Hoe monitor je de opgedane vaardigheden die assistenten opdoen tijdens
scholingen?
Beide praktijken merken op dat de assistenten vaak matig triëren hetgeen betekent dat de artsen
patiënten op het spreekuur zien die met goed advies en geruststelling door de assistenten daar niet
hoefden te zijn.
Binnen HCP wordt de HAAK methodiek gebruikt icm met de NHG standaarden. Geconstateerd wordt
dat patienten veeleisend zijn en assistenten kunnen soms niet goed omgaan met die dwingende
houding van patienten.
Belangrijk is dat assistenten taal leren ontwikkelen waarin ze patiënten kunnen geruststellen en de
problemen leren normaliseren. Erkennen van het probleem is wel heel belangrijk en hoort bij
normaliseren . De vraag is of dat voldoende aan bod komt in de opleiding voor doktersassistenten en
de triagecursus. HPH heeft ook een cursus motiverende gespreksvoering gedaan. Hiermee
Hoopt ze assistenten meer tools te geven om het gesprek met patiënten beter te voeren

Belangrijke punten die we kunnen oefenen met assistenten zijn
1.
2.
3.
4.

Vraag herhalen hetgeen de patiënt zegt
Erkennen van de zorgen of vragen naar welke zorgen er zijn
Normaliseren en uitleggen wat een patiënt kan verwachten met de klacht
Afspreken waar de marge ligt ten aanzien van het inplannen van dwingende patiënten

Voor HCP staat er nog een teamscholing gepland “omgaan met lastige patiënten” Dit zal worden
gedaan met het hele team incl. Artsen zodat er onderling van elkaar geleerd kan worden (gepland
4 juli 2017)
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Ander punt wat kort aan de orde kwam is het wisselende niveau van de assistenten. Conclusie is dat
doktersassistenten die net van school komen wel bevoegd maar niet bekwaam zijn. De daadwerkelijke
bekwaamheid moet worden geleerd op de werkplek. Van belang is de bekwaamheid goed te toetsen
en dit regelmatig te herhalen. Karin is ook in gesprek met de doktersassistenten opleiding om dit
signaal af te geven in de hoop dat de opleiding daar consequenties uit trekt en het niveau opschroeft.
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