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Inleiding
Met dit jaarverslag willen wij een overzichtsbeeld scheppen over de gang van zaken in de praktijk in
2018. Wij hopen opnieuw aan te tonen actief bezig te zijn met kwaliteitsverbeteringen ten behoeve van
de NHG praktijkaccreditering.
Profiel van de praktijk
De praktijk is een niet apotheekhoudende solopraktijk, gestart aan huis in 2008 door Marianne
Dekeukeleire. Wij zijn niet verloskundig actief. De praktijk is gevestigd aan de Herengracht 160-162 in
de oude stad, stadsdeel centrum. Wij hebben sinds februari 2018 vaste waarnemer Iris Groen in de
praktijk voor twee dagen per week. Wij hebben twee vaste assistentes in dienst, Lotte Ronner er Willeke
Rodenhuis. Aangevuld met medisch studenten die tijdelijk bij ons werken. Er is twee dagen per week
een POH GGZ beschikbaar en een dag inde week houdt er een diëtiste spreekuur.
Wij zijn een opleidingspraktijk. Wij hebben bijna altijd een co assistent en doktersassistente in opleiding.
Ook hadden wij in 2018 wederom een AIOS. 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.
Team 2018
Marianne Dekeukeleire
Iris Groen
Sandra Bediako
Jantien Hoek
Esther Denissen
Manon de Witte
Tom Smit
Mirte Verkuylen
Lotte Ronner
Willeke Rodenhuis
Eda Sahin Erkac
Abby Geerlings
Jessica Veerman
Melissa Veldwijk
Saskia Babeliowski

huisarts en praktijkhouder
vaste waarnemer
huisarts in opleiding
huisarts in opleiding
physician assistant
POH GGZ
POH GGZ
POH GGZ
assistente
assistente
assistente
assistente
assistente
assistente in opleiding
diëtiste

Praktijkorganisatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid
De praktijk is de gehele dag bereikbaar en maakt sinds 01-01-2018 gebruik van een antwoordapparaat
tijdens de lunch van 1230 tot 1300. WIJ zijn dan wel bereikbaar voor spoed en blijven hiermee voldoen
aan de voorwaarden van de pluspraktijk.
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

Totaal aantal patiënten
Patiënten
Totaal aantal patiënten op 31 december 2018
Vrouw: 2280
Mannen: 1256
Totaal: 3536

VERHOUDING VROUW/MAN
Vrouw

Man

Man
36%

Vrouw
64%

Aantal uitschrijvingen 2018
Totaal: 589
Aantal inschrijvingen
Totaal: 475
Samengevat:
Dit betreft een krimp van 94 patiënten en een totaal van 1064 mutaties

Patiënten verdeeld naar woongebied

PATIENTEN WONACHTIG IN OPSLAGWIJK
Achterstandsbuurt

Geen achterstandsbuurt

234; 7%

3302; 93%

Patiënten statistiek leeftijd
onderstaande grafiek toon leeftijdscategorieën zoals bij ons op 11-07-19, onze HIS geeft deze niet met
terugwerkende kracht weer. Het beeld hieronder is representatief ook voor 2018.
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Totaal aantal contacten met de praktijk preferent
Preferente verzekeraar is Zilveren Kruis Achmea of onder de koepel horende verzekeraars. 28% van
de patiënten is hierbij verzekerd.

VERZEKERAARS
Zilveren kruis

CZ

Overig

Zilveren kruis
28%
Overig
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20%

Soorten consulten

CONSULTEN
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Ketenzorg
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65

284
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Reeks 1

Diabetes
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. Cijfers op aanvraag via
Careshare

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. Deze zorg wordt 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. In 2018 hebben wij dit verder
uitgebouwd. POH Manon de Witte begeleid meerdere patiënten in dit traject. Cijfers op aanvraag via
Careshare
COPD/Astma
Sinds 2018 doet Lotte Ronner de begeleiding van de astma en COPD patiënten na het volgen van de
CASPIR Spirometrie opleiding. Overleg vind plaats met Marianne Dekeukeleire. In 2018 zijn wij gestart
met ketenzorg voor de COPD patiënten. Deze zijn allemaal uitgenodigd voor een spirometrie en
controle.
Vanaf 2019 zullen wij ook starten met de ketenzorg voor alle astma patiënten. Cijfers op aanvraag via
Careshare.
Bevolkingsonderzoek cervixscreening
Sinds 2018 doet assistente Willeke Rodenhuis het gros van de cervixuitstrijken in het kader van het
bevolkingsonderzoek.
Reizigersadvisering
In 2018 hebben wij met organisatie reisprik.nl reizigersvaccinaties gegeven aan patiënten en nietpatiënten. Zowel Marianen Dekeukeleire als Willeke Rodenhuis heeft hiervoor een opleiding gedaan
met je juiste LCR kwalificatie. Via nascholingen blijven zij up to date.

Bijzondere gebeurtenissen 2018
Jantien Hoek heeft haar eerste jaar als huisarts in opleiding afgerond en is ivm een zwangerschap nog
iets langer gebleven. In april ging zij met verlof. Sandra Bediako is daarna als nieuwe huisarts in
opleiding in de praktijk gekomen. In september vond er wegens gezondheidsredenen een ontkoppeling
plaats.
Assistentes Abby Geerlings, Eda Sahin en Jessica Veerman en Esther Denissen zijn alle drie ergens
anders gaan werken. POH’ers Tom Smit en Mirte Verkuylen ook.
Lotte Ronner en Manon de Witte hebben allebei hun uren uitgebreid.
Melissa Veldwijk is in september gestart als nieuw stagiaire en volgt de opleiding tot doktersassistente.

Na en bijscholingen
In de praktijk is een lijst aanwezig van de door alle medewerkers gevolgde nascholingen van 2018.
Klachtenregeling
De praktijk participeert in de regionale klachtenregeling via de 1e lijn Amsterdam.
Deze staat op de website en is toegankelijk voor patiënten.
Klachten ontvangen door de huisartsen/praktijk in 2018
In 2018 heeft de praktijk geen officiële klachten gekregen. Klachten van patiënten zijn binnen de praktijk
afgehandeld en niemand heeft verdere stappen ondernomen.
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. Zij kunnen zich
altijd melden met tips/aanmerkingen.

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.
Ook is er een jaarplanning aanwezig, deze is in het HIS terug te vinden.
Aantal VIM meldingen in 2018 en de daaruit voortgekomen verbeterplannen
Er zijn 20 VIM meldingen geweest in 2018. Deze zijn allen besproken. Naar aanleiding van een VIM
melding is een verbeterplan opgesteld om alle emailadressen te updaten van jongeren vanaf 16. Er was
per abuis een brief gezonden naar de moeder van een patiënte van 19 jaar.
Verbeteringen naar aankleding van accreditatie vorig jaar
Ons antwoordapparaat is nu zo ingesproken dat de keuze spoed nog sneller te maken is.
De huisarts heeft een mini naaldencontainer in haar visitetas.
Wij hebben over 2018 een thema accreditatie gedaan met als thema LEAN.
Verdere verbeterplannen zijn terug te vinden in de verbetermap. Ter inzage in de praktijk.

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.
Missie
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.
LEAN
In 2018 zijn we gaan kijken hoe we met de hele praktijk meer LEAN kunnen werken. Willeke en
Marianne zijn bij een praktijk wezen kijken waar LEAN al geïmplementeerd is en hebben daar inspiratie
op gedaan. Daarna hebben wij allemaal het boek: LEAN in de huisarts praktijk gelezen en zijn wij zelf
een aantal dingen gaan doen. Na inventarisatie bleek onze grote ergernis in het bestelproces te zitten.
Wij hebben onze voorraad LEAN ingericht en hebben onze eigen variant op het KANBAN magneet
systeem gemaakt. Ook hebben wij een LEAN thema accreditatie ingepland.
Wij zullen ook in 2019 LEAN inzetten waar het ons kan helpen.
Visie 2019
In 2019 willen wij graag een nieuwe vaste assistente in het team. Een gediplomeerd doktersassistente
met goede triage kwaliteiten. Het idee is dat zij de dagelijkse taken oppakt zodat Willeke en Lotte meer
kunnen focussen op hun aanvullende taken als praktijk management, longfunctie onderzoeken,
uitstrijkjes en reizigersadvisering.
Wij willen in 2019 ons voorbereiden op de aankomende veranderingen in de wetgeving omtrent
persoonsgegevens en de toegang die patiënten tot hun eigen dossier dienen te krijgen vanaf 2020.
Een ander doel voor 2019 is onze populatie nog meer rond de praktijk te centreren. Dit proberen wij
door ons aannamebeleid zo in te richten dat alleen mensen uit het centrum bij de praktijk komen. Reden
hiervan is dat het lastig is goede zorg te bieden als mensen niet in de buurt wonen en moeilijk langs
kunnen komen.

