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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.
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PAT!ENTEN

Verdeling van patiënten op basis van woonsituatie

Patiënten

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.
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VERDETING PER GESLACHT

Patiënten statistiek ( totaal 3574) onderstadnde groÍiek toon leeftijdscotegorieën zools bU ons op 2046-
18, 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.
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Diobetes

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 Dlana Rietdijk, kaderarts en Melanie Uytendaal, diabetes
verpleegkundige het expert-team van onze ketenzorgorganisatie: de ROHA. Cijfers op aanvraag.
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ANRM

Hypertensig 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. ln 2016 is een start gemaakt om mensen te ondersteunen met het stoppen met
roken. ln 2017 hebben wij ditverder uitgebouwd. POH Tom Smit begeleid meerdere patiënten in dit
traject. Cijfers op aanvraag.

COPD/Astma
ln 2016 is J idske Berkhout, huisarts de zorg voor de COPD/Astma patiènten 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 spirometrie. De COPD patiènten die niet gereageerd hebben zijn nogmaals benaderd.

ln 20L7 zijn alle astma en COPD patiènten uitgenodigd voor een spirometrie.

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

Ook in 2018 zijn alle COPD patiënten weer uitgenodigd

Bevolkingsondezoek cervirscreening

ln 2017 hebben 142 vrouwen bij ons een uitstrijkie gehad in het kader van het BVO. ln tegenstelling
tot het vorige lab verstrekt dit lab geen overzichten met uitslagen. Deze komen alleen individueel per
patient binnen.

Samenwerkingworm
Praktijkeigenaar Mw. M Dekeukeleire voert sedert 4 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. Jidske Berkhout heeft tor 23-I2-2OU in de praktijk gewerkt
Hierna heeft zíj onze praktUk verlaten.

Team

ln 2017 bestond het vaste team uit de volgende personen

Huisartsen

M.C. Dekeukeleire
.J.C. Berkhout
J. Hoek

Huisarts en Praktijkhouder
Huisarts op dinsdag vri.jdag en om de week op donderdag
Huisarts i.o (sinds 0U03)



Assistenten

E. Sahin-Erkac

M. de Witte
L. Ronner
l. Veerman
W. Rodenhuis
A, Geerlings

Praktijkondersteuner

M. Verkui.ilen

T. Smit
S. Babeliows§
Y. Niekel
E. Denissen

Bereikbaarheid
Afspraken, vragen en receptenlijn
Spoed

lntercollegiaal overleg
Fax

Doktersassistente (sinds september met ziekteverlof)
Doktersassistente ( tot 01/07)
Doktersassistente
Doktersassistente (sinds 01/04)
Doktersassistente (sinds 0{07)
Doktersassistente (sinds 01/11)

POH GGZ psycholoog

POH GGZ

Diëtist
POH GGZ stagiaire (tot 01/06)
P.A. t.O.

020-6237996
020-6237 99 6 / 06-285497 29
o2o -6237 99 6 / 06 -285497 29
020-5256504

Opleidingsplaats

Wij waren in 2017 wederom 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. ln de toekomst is dit iets waar wij
absoluut mee door willen gaan. Sinds september 2017 is Esther bij ons in de praktijk als Physician

Assistant in opleiding.

Praktijkorganisatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid

De praktijk is de gehele dag bereikbaar en maakt geen gebruik van het antwoordapparaat tijdens de
lunch.

De praktijk hanteert de volgende bereikbaarheidstijden:
Spreekuur alleen volgens afspraak

Telefonische bereikbaa rheid :

Maandag t/m VrijdaB 08:00 t/m 17:00 uur

Bijzondere activiteiten en gebeurtenissen afgelopen jaren
ln maart 2017 is Jantien Hoek bij de praktijk gekomen. Zij is huisarts in opleiding. Onze assistente Eda
Sahin-Erkac kwam in februari terug van zwangerschapsverlof. Zij is sinds september met ziekteverlof.

Openingstuden

Maandag t/m Vri.idag 08:00 t/m 17:00 uur
(ochtend- en avondspreekuren door Marianne Dekeukeleire op verzoek)



Aan het eind van 2017 heeft Jidske na 5 jaar onze prakti.ik verlaten om een eigen praktUk te starten
Assistentes Jessica en Willeke zijn vaste leden van het team geworden.

Na en b'rjscholingen

Willeke en Esther hebben de opleiding reizigersadvisering gevolgd. Marianne Dekeukeleire is een
opleiding hypnotherapie begonnen samen met POH GGZ Mirte. Lotte en Willeke hebben allebei hun
opleiding tot doktersassistente afgerond.

Klachtenregeling
De praktijk participeert in de regionale klachtenregeling via de 1' lijn Amsterdam.
De praktijk hanteert de hieronder genoemde klachtenregeling zoals ook vermeld staat op de website
van de praktijk.

Klachten onWangen door de huisartsen/praktijk in 2017
ln 2017 heeft de praktijk geen officièle klachten gekregen. Klachten van patiènten zijn binnen de
praktijk afgehandeld en niemand heeft verdere stappen ondernomen.

Op en aanme*ingen
WU staan alti.jd open voor op en aanmerkingen. Wij zijn een prakti.ik die altijd wil leren en graag hoort
van haar patiënten. Wij vinden het belangri.ik benaderbaar te zijn voor onze patiënten.

Veóetercyclus
Sinds 201.5 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.

ln 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 ideeèn, herzien reeds gemaakte verbeterplannen en bespreken de meest recente
VIM Meldingen.
Ook is er een jaarplanning aanwezig.

Aantal Vim meldingen in 2017 en daar uit voortgekomen veóeterplannen
Er zijn in 2017 26vim meldingen gemaakt door diverse medewerkers. Aan de hand daarvan zljn de
volgende verbeterplannen gemaakt:
Bloedafname registeren
Episode gericht werken
Betere controle NAW gegevens
Meer Vim meldingen maken

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.



Temperatuu r koelkast
Actief managen afwijkende uitslagen

Deze plannen zijn terug te vinden in de verbetermap en zijn of worden geèvalueerd.

Scholing en ontwikkeling
lederjaar 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
persoonli.jk ontwikkelplan gemaakt waarbij scholing wordt afgestemd op de behoefte van de
medewerkers in combinatie met de behoefte van de praktUk.

Wij gebruiken de mi.jn portaal web app inmiddels bijna twee.iaar. Hoewel een best wel wat
'kinderziekten' waren zijn we toch overwegend positief.

Patiënten lijken inmiddels te wennen aan het bestaan van portaal en verwachten daar hun uitslagen.

Er zijn ook patiënten die geen Portaal willen. Dat is ook een optie.

Aontol potiënten dat portoal gebruik: 2726

Gezien het gemak waarmee de accreditatie verliep kregen wij als tip om komend jaar een thema
accreditatie te doen. Dit gaan wij doen op het gebied van LEAN. wlj gaan in 2018 een aantal processen

Missie
Wij streven naar een duurzame en persoonli.jke relatie met onze patiënten waarbij we een scherp oog
hebben voor de lichameli.jke, 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
web-applicatie. Men kan via deze applicatie afspraken maken, herhaalmedicatie aanvragen, e-mails
versturen en eigen uitslagen van onderzoeken inzien. ln 2017 hebben wij een groot deelvan onze
patiènten hiervoor aangemeld. We maken optimaal gebruik van de ICT mogelijkheden en bli.jven
nieuwe oplossingen onderzoeken en doorvoeren.
We zijn actief in het geven en volgen van onderwijs. We hebben diverse stageplekken in de praktij(
waaronder een voor een AIOS, arts assistente in Opleiding tot specialist, voor een coassistent, een

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 praktÍkvoering.

Evaluatie Mijn Portaal

Verbeteringen naar aanleiding accreditatie vorig jaar
Na een zeer succesvol accreditatie traject in 2017 hebben wij de volgende aandachtspunten
meegekregen: De arts dient een mini naaldencontainer te hebben in haar tas. Ook miste de
geografische grenzen van de praktijk in het beleidsplan. WU hebben dit besproken maar niet
overgenomen in het beleidsplan. Dit omdat wi, graag flexibel willen omgaan met ons aanname beleid.
Gezien hetaantal mutaties dat wij perjaar verwerken- Verder kregen we alstip om ons
antwoordapparaat bandje iets bondiger te maken zodat we iets meer tijd hebben om de telefoon op
nemen bij spoed.



in de praktijk LEAN maken. Hierbij ligt de focus op het bestelproces en het aanvullen van de
spreekkamers.

Visie 2018

ln 2018 ís Jidske niet meer onze vaste waarnemer. Wij zullen op zoek gaan naar een vervanger voor
haar. Als team is er besloten niet direct iemand voor langere periode vast te leggen maar om echt te
kijken naar'wat en wie past er bi.j ons'

Wij zullen vanaf maart ook weer een nieuwe huisarts in opleiding in de praktijk verwelkomen. Ook
staan wij als de juiste kandidaat zich meldt open voor een assistent-stagiaire.

Wij gaan verder met het gebruiken van de webb app. Wij sturen alle nieuwe patiënten direct een
uitnodiging om zich aan te melden. Ook willen wij de website updaten en deze een meer hedendaagse
'look' geven.

Wij willen als team een cursus AED en reanimatie inplannen voor 2018.

Verder zullen wi.j goed kijken naar ons aanname beleid. Wij zijn een drukke praktijk en kriigen veel
aanmeldingen. Nu Jidske ons gaat verlaten en met niet direct een opvolger moet het niet te druk
worden. De zorg voor onze huidige patiënten moet gewaarborgd blijven.

Evaluatieplannen voor 2018

Hoe gaat het met de bezetting? Wat vinden we van het team? Moeten daar artsen of assistenten bij?
Missen wi.j iets op het gebied van POH?

Veóeterplannen voor 2018

Het makkelijker maken van het bestelproces bij alle verschillende leveranciers

Het uitzoeken waar we voordeliger uit zijn

LEAN verder implementeren op een manier die voor onze praktijk werkt.

Al deze verbeteingen zullen ook terugkomen in de vergaderingen en uitgebreid op popier in de
verbetermap- Deze ister inzoge in de prokijk


