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Jaarverslag PrakUk Herengracht 2017

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

Huisartsenpraktijk Herengracht is een solopraktijk. ln 2008 is de prakti.jk aan huis gestart door
Marianne Dekeukeleire- Door de groei van de prakti.ik is sinds enige jaren mw. Jidske Berkhout als
huisarts werkzaam in de praktijk. Jidske Berkhout haar laatste jaar bij de praktijk was 2017. 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 prakt'rjk zijn twee vaste
assistentes werkzaam. Daarnaast is er vaak een assistent-stagiair in opleiding en zijn er assistentes van
tijdelijk aard. Dit zijn vaak medisch studenten die tussen hun bachelor en master inzitten. Wij
begeleiden regelmatig een co-assistent. 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 een dag per week een diëtiste 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.
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.

Verdeling van patiënten op basis van woonsituatie
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Patiënten
Totaal aantal patiënten op 31 december 2017
Vrouw: 2382

Mannen:1248

Totaal: 3630

Dit betrof een groei van het totale aantal patiënten met 184 personen sinds 31 december 2016.
ln 2017 vonden er 2330 mutaties plaats. 1-257 personen werden ingeschreven, 1073 werden
uitgeschreven, waarvan 2 overleden.

VERDETING PER GESLACHT

Man
35%

Vrouw
650À

Patiënten statistiek ( totaal 3574) onderstadnde groÍiek toon leeftijdscotegorieën zools bU ons op 204618, onze HIS geeft deze niet met terugwerkende krocht weer- Het beeld hieronder is representotieÍ ook
voor 2077.
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Totaal aantal contacten met de praktijk preferent
Preferente venekeraar is Zlveren Kruis Achmea of onder de koepel horende verzekeraars. 26% van de
patiënten is hierbij verzekerd.

