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1. Inleiding
Het jaar 2020 leek het jaar te worden waarin de wisseling van praktijkhouder een feit zou
zijn en er kon worden nagedacht over een toekomstbestendige huisartspraktijk die ook in de
komende jaren op een efficiënte manier adequate zorg zou leveren die past bij de wensen
van de steeds veranderde populatie in de wijk.
Helaas verstoorde de COVID-19 pandemie deze ontwikkelingen en kwam onze focus het
gehele jaar te liggen op hygiëne maatregelen, 1.5 meter afstand, wel of geen telefonische
afspraak, wel of geen gebruik van PBM.
Daarnaast werden we geconfronteerd met niet mogen werken vanwege hoestklachten,
terwijl dit eerst altijd wel mocht. Ook continu wisselende roosters en regelmatig moeten
testen gaven een zware druk op de werknemers van de praktijk.
We hebben, gelukkig, niet heel veel overlijdens gezien door de COVID-19 pandemie. Wel
waren er veel ernstig benauwde patiënten en patiënten die langdurig kampen met de
gevolgen van doorgemaakte COVID-infectie. Er was een enorme onrust bij patiënten,
patiënten die absoluut niet in de praktijk durfde te komen, patiënten die zich aan geen van
de regels hielden en patiënten die boos werden op anderen die te dicht in de buurt kwamen.
Alle medewerkers hebben een enorme flexibiliteit getoond in dit jaar. Wij zijn uiteindelijk
het jaar zonder te veel grote problemen doorgekomen en hebben zelfs de tijd gevonden om
ons met dingen anders dan COVID-19 bezig te houde. Met name daarover zal dit jaar verslag
gaan.
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2. Missie en visie
De missie van praktijk Hoofdweg 366 is om iedere patiënt laagdrempelige, persoonlijke en
kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren. Daarnaast hechten wij veel belang aan de eigen
regie en de daarbij horende eigen verantwoordelijkheid van de patiënt.
Laagdrempelige zorg leveren wij door:
- Werkdagen geopend te zijn tussen 8 en 17u.
- Spoedafspraken altijd dezelfde dag te kunnen plannen
- Niet urgente afspraken binnen 1 tot 2 werkdagen te plannen.
- De gehele dag telefonische en fysieke bereikbaarheid van de assistentes.
- Wij doen visites wanneer het niet mogelijk is voor de patiënt om naar de praktijk te
komen. Voor patiënten buiten ons postcodegebied (1056, 1057, 1061) is het niet
altijd mogelijk om de visites binnen de gewenste tijd te leveren. Om deze reden
adviseren wij deze groep patiënten om te zoeken naar een huisarts in de buurt.
Persoonlijke zorg:
- Wij werken met een klein team van vast personeel.
- Er is altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken bij een specifieke arts (bij niet
medisch urgente zaken).
- Nieuwe patiënten krijgen altijd een kennismakingsgesprek tijdens de eerste afspraak.
- De artsen werken parttime, maar zijn wel in principe 4 dagen (gedeeltelijk) aanwezig.
Kwalitatief hoge zorg:
- Er wordt volgens de geldende richtlijnen en standaarden gewerkt.
- Alle medewerkers volgens jaarlijks nascholingen in hun vakgebied om zich verder te
verdiepen en te ontwikkelen.
- Er wordt chronische ketenzorg geleverd.
- Er is een VIM (Veilig Incidenten Melden) procedure waarbij praktijkmedewerkers
incidenten in de zorg laagdrempelig kunnen melden en er gestructureerd een
oplossing voor deze incidenten kan worden gezocht.
- Patiënten kunnen met klachten terecht bij de klachtencommissie van de praktijk, hier
wordt actief naar verwezen wanneer patiënten aangeven dat er iets niet is goed
gegaan in de zorg. We zijn als praktijk aangesloten bij een onafhankelijke
geschillencommissie.
- De praktijk is geaccrediteerd volgens de NHG Praktijk Accreditatie.
Eigen regie en verantwoordelijkheid van de patiënt:
- Wij trachten naar een overeenstemming in de behandeling tussen patiënt en arts.
- Verwijzingen kunnen alleen in overleg plaatsvinden.
- Wij hebben geen gewetensbezwaren tegen abortus en euthanasie. Men mag van ons
verwachten dat wij verzoeken om euthanasie behandelen zoals de wet ons dat
voorschrijft.
- Patiënten dragen zelf verantwoordelijkheid voor het maken van controle afspraken,
het op tijd aanvragen van herhaalmedicatie en het opvragen van
onderzoeksuitslagen.

4

-

De praktijk wijst patiënten actief op een gezonde levensstijl en andere methodes om
ziekte te voorkomen

Visie van de praktijk naast de zorg:
- De praktijk staat voor werkplezier en betrokken medewerkers
o Wekelijks vindt er een werkoverleg plaats.
o Er wordt actief aandacht besteed aan de werkdruk bij de verschillende
medewerkers.
o Er vindt minimaal 1x per jaar een gezamenlijke training plaats.
o Er vindt minimaal 1x per jaar een bedrijfsuitje plaats.
- De praktijk werk structureel mee aan onderwijs en innovatie
o De praktijk leidt nieuwe huisartsen en artsen op.
o De praktijk biedt ruimte aan stagiaires in opleiding tot doktersassistente.
o Er wordt jaarlijks geevalueerd op welke gebieden geinnoveerd kan worden.
o De praktijk neemt deel aan innovatieprojecten gestimuleerd door overheid,
zorgverzekeraar of ketenzorgcooperatie.
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3. Praktijkbeschrijving:
Geschiedenis van de praktijk:
In de jaren ’30 begon dhr. van Dijk in de toenmalige nieuwbouwwijk aan Hoofdweg 366H
een huisartsenpraktijk. Na de Tweede Wereldoorlog nam dhr. Meyenfeldt zijn
werkzaamheden over. Sinds 1986 volgde dhr. G. de Bruijn als huisarts in de praktijk, sinds
1995 versterkt door mw. L. van Rhijn.
2019 nam de huidige huisarts, dhr. H.P. de Jong, de praktijk over.
De lange geschiedenis van praktijk zie je terug in de opbouw van de populatie. Deze bestaat
uit oudere originele Amsterdammers, die al tientallen jaren in deze buurt wonen. Daarnaast
is er een grote groep 1e en 2e generatie Marokkaanse en Turkse arbeidsmigranten, ook een
(wat later in de praktijk gekomen) groep met Surinaamse en Antilliaanse achtergrond. De
laatste 10 jaar zijn hier vooral studenten en yuppen (Young Urban Professionals) bij
gekomen. Met de komst van de Hotelschool en het Studenthotel zien we een toename van
buitenlandse studenten in de praktijk.
Locatie van de praktijk:
De praktijk is gesitueerd in Hoofdweg 366H-368H te Amsterdam. De praktijk ligt aan de rand
van stadsdeel de Baarsjes, op de grens met stadsdeel Bos en Lommer en stadsdeel
Slotervaart. Circa 33% van het gebied wordt gezien als achterstandswijk.
Gebouw:
De praktijk is gehuisvest in 2 geschakelde
woningen in Amsterdamse stijl. Totaal is er
een oppervlakte van ca 100m2. Er zijn 4
spreekkamers (3 grotere, 1 kleine), er is een
ruime wachtkamer en 2
assistentenwerkplekken. In de wachtkamer
hangt een scherm waarop een aquarium
wordt uitgezonden en er is
achtergrondmuziek, beide om rust te
creëren.
Praktijkuitrusting:
Beide artsenkamers zijn volledig uitgerust naar de huidige standaarden. Sinds dit jaar zijn er
in beide kamers trolleys neergezet die gelijk ingericht zijn, dit om met name voor artsen die
in beide kamers werken een vaste plek te hebben waar dingen liggen.
Er is zowel een elektrische als een handmatige oorspuit, een 24u RR meter, een
Holterapparaat (Hartis), een spirometer. Tevens is er een autoclaaf.
Samenwerkingsverbanden:
- De praktijk heeft waarneemafspraken met huisartspraktijk Bon Aire. Bij ziekte of
vakantie nemen wij onderlig voor elkaar waar. Het is mogelijk om bij elkaar in het HIS
in te loggen.
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Voor de ketenzorg neemt de praktijk deel uit van huisartsencoopertie ‘de Baarsjes’.
De cooperatie is in 2006 opgericht met doel ketenzorg bij chronische ziekten te
bieden. In eerste instantie gaat het om geprotocolleerde zorg van diabetes mellitus
type II en COPD.

Opleidingen:
Er wordt geparticipeerd in de opleiding van artsen en huisartsen aan de VU.
Er wordt geparticipeerd in de opleiding van doktersassistenten aan Capabel.
Bereikbaarheid:
- De openingstijden zijn werkdagen van 8.00u – 17.00u. Op dit tijdstip is er altijd
iemand aanwezig in de praktijk. Uitzonderingen zijn cursusdagen en de vakantie in de
zomer en rond de kerst (deze worden aangekondigd op de website en in de
spreekkamer)
- De praktijk is telefonisch bereikbaar van 8u -17u voor het
maken van afspraken, op dinsdag tussen 12 en 12.30u
wordt de telefoon waargenomen door praktijk Bon Aire.
- Huisartsenspreekuur op afspraak is van 8.00u-11.00u en
van 14.00u – 17.00u
- Telefonische afspraken worden gemaakt in de
spreekuurtijd van de huisartsen.
- In ANW (avond/nacht/weekend)-uren wordt de praktijk
waargenomen door de huisartsenposten Amsterdam.
- Op maandag van 10-19u en op donderdag van 9-13u is er
spreekuur POH (praktijkondersteuner) GGZ
- Op dinsdagochtend is er spreekuur van POH longen
- Op dinsdag en donderdag van 9-17u is er spreekuur POH DM/CVRM
Automatisering:
Om de patiëntendossiers te bewaren maakt de praktijk gebruik van een eigen server. Backup van deze server worden via een beveiligde verbinding gemaakt op de server van Zorgring.
Sinds dit jaar maakt de praktijk gebruik van VOIP om te bellen. Hiermee is het
communiceren vanuit de praktijk met de fax verdwenen.
Overlegstructuur:
- Er is wekelijks praktijkoverleg
- Er is wekelijks overleg tussen POH’s en huisartsen
- Huisartsen overleggen tevens wekelijks
- Er is elke 6-8 weken FTO (farmacotherapeutisch overleg) met meerdere apotheken
en huisartsen uit de buurt.
- Er wordt door een van de huisartsen deelgenomen aan een DTO in het OLVG West
- Elke 6 weken is er overleg met AMW (maatschappelijk werk) en wijkverpleging
- 2x/jaar is er overleg met consultatiebureau
- Er vindt jaarlijks een overleg plaats met fysiotherapiepraktijk Hoofdweg
Klachtenregeling:
Naast een interne klachtenregeling is er een contract met SKGE voor een onafhankelijke
geschillencommissie.
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4. Het team

Het team is redelijk stabiel geweest. Er zijn wat wisselingen in stagiaires en AIOS geweest en
waarnemers hebben elkaar afgewisseld, maar het vaste team is stabiel gebleven.
Artsen:
Paul de Jong, huisarts (werkzaam maandag t/m donderdag)
Lili van Rhijn, huisarts (werkzaam ma, di, do, vrijdag)
Wendy vd Bol, AIOS (werkzaam tot juni 2020)
Anke Vervoort, AIOS (werkzaam vanaf september 2020)
Eva Goudsmit, waarnemer
Ben Bosma, waarnemer
Doktersassistenten:
Marga Raven (werkzaam ma, di, do, afwisselend op do en vrij)
Malika Zattouti (opbouwend in 2020, vanaf mei ma, di, wo en vrij)
Aysegul Ercan (maand januari)
Fatma Sofu (stagiaire)
Zineb Achmichi (stagiaire)
Praktijkondersteuners
Gladys Daal (POH somatiek)
Ellen Kristel (POH somatiek)
Marthe van Bronkhorst (POH GGZ)
Lieke Zunderdorp (POH GGZ)
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5. Patiënten
Het patientenaantal groeide in 2019 van 2831 naar 2927. Er staan iets meer vrouwen
ingeschreven dan mannen:

Vooral de groep tussen 25 en 45 is ruim vertegenwoordigd in de praktijk, er waren in dit jaar
87 75plussers ingeschreven

Net als voorgaande jaren is 1/3 van de populatie woonachtig in een opslagwijk:
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Met gemiddeld 1689 patiënten (59% van de populatie) is Zilveren Kruis de preferente
zorgverzekeraar.

10

6. Verrichtingen
Basiszorg
Door de COVID maatregelen hebben we met name in maart tot en met mei vooral
telefonische en emailconsulten gehad en nauwelijks face-to-face consulten. De POH’s GGZ
en in veel mindere mate de huisartsen hebben ook gebruik gemaakt van beeldbellen.
Door de declaratie op basis van tijd is het onderscheid tussen de verschillende vormen niet
te filteren uit de beschikbare cijfers.
Onderstaand het aantal gedeclareerde consulten en visites per tijdseenheid, dit zijn
consulten door artsen, assistentes en POH’s somatiek (die niet onder ketenzorg vallen), de
consulten van POH’s GGZ worden apart vermeld (ter vergelijk is 2019 toegevoegd):
Verrichting
Consult regulier korter dan 5 minuten
Consult regulier vanaf 5 minuten en korter dan 20 minuten
Consult regulier 20 minuten en langer
Visite regulier korter dan 20 minuten
Visite regulier 20 minuten en langer
Consult POH-GGZ 20 minuten en langer

2020
3.287
5.510
1.527
116
162
631

2019
2.519
5.355
1.950
145
159
476

M&I verrichtingen
Vanaf de eerste lockdown werden er geen longfunctietesten meer uitgevoerd. Visites bij
mensen met een COVID-besmetting mochten gedeclareerd worden als een intensieve visite.
Daar is dit jaar een duidelijke stijging te zien.

M&I verrichtingen
Intensieve zorg
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Bij de verbruiksartikelen werd 111 maal stikstof gedeclareerd, 82 dipslides en 171
glucsestrips.
Griep-/pneumokokken vaccinaties
In 2020 werd gestart met de landelijke pneumokokkenvaccinatiecampagne. Iedereen
geboren tussen 1941 en 1947 werd dit jaar opgeroepen. Er werden 174 patiënten
geselecteerd. Uiteindelijk hebben 41 patiënten het vaccin gekregen.
Vanwege de COVID-pandemie besloten we om alle griepprikweigeraars uit het verleden toch
uit te nodigen, in totaal kregen 1463 een uitnodiging voor de griepvaccinatie. Er was een iets
hogere opkomst dan eerdere jaren met 287 uitgedeelde vaccins.
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7. COVID-19 pandemie

Het aantal mensen met positieve PCR was in onze praktijk 108,
ca 4% van de praktijkpopulatie. Dit geeft een vertekend beeld
over het aantal besmettingen, vooral omdat de eerste maanden
van de pandemie de testcapaciteit bij de GGD nog niet
voldoende was om iedereen te kunnen testen. We hebben in dit
jaar ook 107 mensen ICPC-code R74.00 gegeven, wanneer
mensen klachten hadden passend bij een covid-infectie, maar
geen PCR om het te bewijzen.
2 patiënten zijn overleden aan de gevolgen van een COVIDinfectie.
In het begin van de COVID-infectie hebben we onze werkwijze drastisch omgegooid.
Patiënten mochten niet meer naar de praktijk komen, behalve wanneer er sprake was van
een ernstig probleem. Dit betekende veel meer triage dan we gewend waren, zowel door de
assistentes als door de artsen. De ketenzorg werd volledig afgeschaald. POH’s GGZ deden
alle consulten telefonisch of via beeldbellen.
Patiënten met hoestklachten, keelklachten, reukklachten en koorts werden via een aparte
toegang binnengelaten, waarbij de huisarts gebruik maakte van een aparte diagnostiekset
(saturatie-meter, stethoscoop, thermometer) en zich kleedde in persoonlijke
beschermingsmiddelen (schort/witte jas, spatscherm, FFP-2-masker, handschoenen).
In de loop van mei bleek dat we steeds meer patiënten konden zien. Wel wilden we zo min
mogelijk gelijktijdige patiëntbewegingen. Om deze reden werden spreekuurroosters
gemaakt die ongelijktijdig liepen. Bij meer dan 3 personen mochten er geen nieuwe
patiënten meer binnenkomen. Het coronaspreekuur bleef aan het einde van de dag, waarbij
de voordeur weer door de huisarts moest worden opengedaan om patiënten binnen te
laten.
In de praktijk werden meer handalcohol dispensers geplaatst, een scherm op de balie en
regels en waarschuwingsborden op goed zichtbare plekken.
Tot de zomer hebben de patiënten de maatregelen altijd goed nageleefd, hoewel er niet
altijd bekend was dat er regels waren en dat er überhaupt sprake was van een pandemie.
Nadat in de zomer regels versoepeld waren kwam er ook onder patiënten meer tegenstand
tegen het houden aan de regels. Gelukkig hebben de assistentes met overtuigingskracht
nagenoeg iedereen toch weten te overtuigen van de noodzakelijkheid van de regels.
Incidenten met vervelende consequenties hebben niet plaatsgevonden.
Naast de grote druk die de patiëntenzorg leverde op de werknemers kwam daar ook de druk
van mogelijk zelf besmet raken bij. Elk kuchje was reden tot quarantainemaatregelen totdat
PCR-testen negatief bleken. In het begin van de pandemie met onvoldoende testcapaciteit
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heeft dit regelmatig geleid tot het uitvallen van collega’s. Uiteindelijk zijn 2 collega’s besmet
geweest met COVID-19.
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8. Chronische zorg
De praktijk levert in samenwerking met cooperatie ‘De Baarsjes’ ketenzorg voor COPD en
Diabetes Mellitus type 2. Sinds 2020 is daar de CVRM ketenzorg bijgekomen.
Deze laatste keten is nog sterk in ontwikkeling. Dit jaar heeft in het teken gestaan van het
registreren van de patiënten die in aanmerking komen voor deze zorg en de eerste
registraties vast te leggen. De cooperatie heeft nog geen benchmarkgegevens geleverd van
deze groep, gezien de start halverwege 2020.
Diabetes Mellitus type II
2020
158 (prevalentie 5,36%)
139
13 (9% van
Hoofdbehandelaar huisarts)
19

2019
147 (prevalentie 4,98%)
132
12 (9% van
Hoofdbehandelaar huisarts)
15

2020

2019

96,4%
85,7%
93,8%
92,9%
84,8%

100%
99%
100%
99%
92%

Uitkomstindicatoren
Rokend
15,7%
Leeftijd<70, LDL gereguleerd 71,4%

14%
76,7%

Aantal DMII patiënten
Hoofdbehandelaar Huisarts
Waarvan niet in ketenzorg
Hoofdbehandelaar Internist
Zorguitkomsten
Procesindicatoren
Rookgedrag vastgelegd
Albumine/creat ratio urine
eGFR bepaald
Fundusco <3jr
Voetonderzoek

COPD
Aantal COPD patiënten
Hoofdbehandelaar Huisarts
Waarvan niet in ketenzorg
Hoofdbehandelaar longarts
Zorguitkomsten
Procesindicatoren
Inhalatietechniek
gecontroleerd
Functioneren vastgelegd

2020
56 (prevalentie 1,9%)
45
5 (11% van
Hoofdbehandelaar Huisarts)
11

2019
58 (prevalentie 2,0%)
44
6 (14% van
Hoofdbehandelaar Huisarts
14

2020

2019

95,8%

84,6%

93,8%

82,1%
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Lichaamsbeweging
vastgelegd
Rookgedrag vastgelegd
Uitkomstindicatoren
Rookt nog
>1 excacerbatie <1jr

93,8%

82,1%

96,9%

85,7%

54,8%
33,3%

37,5%
33,3%
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9. Kwaliteit
Veilig Incidenten Melden:
In maart stond het bespreken van de VIM’men gepland. Door de drukte in die maand en de
maanden daarna is deze bespreking doorgeschoven en uiteindelijk niet ter sprake gekomen
in 2020. Het beleid is hier in 2021 op terug te komen.
Klachten:
Er zijn geen klachten binnen gekomen bij de klachtencommissie. De klachtenprocedure staat
uitgelegd op de website en wordt bij een klacht ook mondeling aan de patiënt doorgegeven.
Calamiteiten:
Er hebben zich geen calamiteiten voorgedaan.
Privacy: In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een
privacyreglement opgesteld en gepubliceerd op de website.
NHG Accreditatie:
De praktijk is in 2019 geaccrediteerd voor de periode 2018-2021. In 2021 zal de praktijk
bezocht worden door een auditor om alle processen te beoordelen.
Ijken:
Alle instrumenten zijn dit jaar geijkt door Daxtrio.
Medicatie-/voorraadbeheer:
De medicatie- en voorraadbeheer hebben dit jaar meerdere malen plaatsgevonden.
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10. Beleidsplan:
Evaluatie beleidsplan 2020:
- Er is een start gemaakt in de digitalisering van de zorg: patiënten kunnen via een
beveiligd portaal digitaal afspraken maken, herhaalrecepten aanvragen, berichten
sturen aan huisartsen en POH’s en hun dossier inzien. Vanaf januari 2021 zal er ook
gebruik worden gemaakt van eHealth modules door de POH GGZ.
- We zijn toegetreden tot de CVRM keten. Dit betekent dat mensen met een verhoogd
risico op het krijgen van een cardiovasculair event (zowel na het doormaken van een
eerder event als door een ongezondere leefstijl) vanaf dit jaar gestructureerd zullen
worden gevolgd en behandeling krijgen aangeboden.
Beleidsplan 2021:
- We willen een backoffice creëren waar medewerkers ongestoord hun
werkzaamheden kunnen uitvoeren. Hiermee zouden taken die concentratie vereisen
(bijv. herhaalrecepten aanmaken) zonder tussenkomst van collega’s en patiënten
kunnen worden uitgevoerd.
- In alle hectiek van corona zijn de reguliere werkzaamheden en daarmee onder
andere de controle op de kwaliteit binnen de praktijk (bijv. het jaarlijks bespreken
van alle protocollen) minder op de voorgrond komen staan. In 2021 zal deze controle
weer hernieuwd leven worden ingeblazen met uiteindelijk in het eind van het jaar de
visitatie van de NPA.
- Er zal, in het kader van het project ‘Toekomstbestendige Huisartsenzorg’, een start
worden gemaakt met efficiëntere praktijkvoering om verspilling tegen te gaan. Het
hele team zal hieraan deelnemen om ieder in zijn eigen expertise op dit onderwerp
te kunnen laten meedenken.
- Vanwege de aanstaande pensionering van mw. van Rhijn zal worden gezocht naar
een goede opvolger.
- Na de juiste scholing zal er een speciaal soa-spreekuur worden ingericht die door de
assistentes gehouden zal worden.
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