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Inleiding	

	

Voor	u	ligt	het	jaarverslag	van	2015.	Het	jaarverslag	is	een	weergave	van	onze	activiteiten.	Hierbij	is	
weergegeven	wat	wij	doen	op	medisch	gebeid,	wat	wij	intern	doen	om	onze	kwaliteit	te	verbeteren	
en	wat	onze	doelen	zijn	voor	het	volgend	jaar.		Continue	kwaliteitsverbetering	is	hierbij	ons	doel.	Het	
jaarverslag	is	daarbij	een	instrument.		

Dit	is	het	eerste	jaarverslag	van	onze	praktijk	als	onderdeel	van	de	praktijkaccreditatie	(zie	ook	
verder	in	dit	verslag),	een	kwaliteitskeurmerk	voor	de	huisartsenpraktijk.	De	aanleiding	om	hier	mee	
te	beginnen	was	de		geplande	reorganisatie	van	de	praktijk	in	2015.	Dit	was	een	goed	moment	om	
ons	kwaliteitssysteem	te	optimaliseren.		

	

	

Korte	beschrijving	van	de	praktijk	

	

Profiel	van	de	praktijk	

Huisartsenpraktijk Medisch Kwartier de Oude Houthaven is een moderne, dynamische praktijk met 
een innovatieve aanpak en een breed servicepakket, waaronder een apotheek, laboratorium en 
avondspreekuren. �Gelegen aan het IJ, westelijk van station Amsterdam Centraal, is de praktijk al vele 
jaren een begrip in de buurt. 

 

Samenwerkingsvorm	huisartsen	

De	huisartsenpraktijk	wordt	sinds	2004	gevoerd	als	een	duo-praktijk.	Praktijkhouders	zijn	N.	Esselink	
en	V.	Ilic.		Per	2016	wordt	de	praktijk	voorgezet	worden	als		eenmanszaak	door	N.	Esselink.	Huisarts	
M.	Fokkens	blijft	werkzaam	voor	Medisch	Kwartier	Oude	Houthaven.		

	

Samenstelling	en	taakverdeling	team		

Huisartsen	

• Nienke	Esselink,	praktijkhouder	
• Vladan	Ilic,	praktijkhouder	
• Marieke	Fokkens,	vaste	waarneming	
• Lilian	Hanekamp,	vaste	waarneming	
• Rens	Proper,	huisarts	in	opleiding	

	



Doktersassistenten	

• Khadya	Aadjar,	taak	in	opleiding	doktersassistenten,	agendabeheer	en	divers.	
• Simone	de	Wit,	taak	in	logistiek,	aansturing	schoonmaak	en	onderhoud	en	divers	
• Mirjam	Boenning,	taak	in	administratie	en	divers	
• Brigitte	Both,	vaste	waarneming	
• Liselotte	de	Soet,	vaste	waarneming	

POH	GGZ	

• Maja	Jancin	
• Cristiane	Carta	

POH	Somatiek	

• Willy	Griffioen	

PA	

• Pien	Querido,	PA	in	opleiding	

Administratief	medewerkster	

• Henriette	Julien	

	

POH-GGZ:  signaleert, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen in 
samenwerking met de huisarts. De werkzaamheden zijn gericht op het helder krijgen van psychische 
aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling, kortdurende 
begeleiding, psycho-educatie, continuïteit van zorg / casemanagement en preventie. De behandeling 
valt onder de basiszorg. Er zijn geen kosten aan verbonden.  

De POH-S: begeleidt patiënten met een lichamelijke chronische aandoening, met name diabetes, 
astma / COPD en hart- en vaatziekten. De praktijkondersteuner geeft voorlichting over het 
ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert 
controleonderzoeken uit. De praktijkondersteuner heeft een eigen spreekuur en bezoekt ook patiënten 
thuis.	

Huisarts	in	opleiding:	Medisch Kwartier de Oude Houthaven werkt nauw samen met onder andere de 
Universiteit van Amsterdam en Hogeschool Utrecht bij de opleiding van verschillende zorgverleners. 
In de praktijk zijn regelmatig huisartsen, artsen, physician assistants en doktersassistenten in opleiding 
aanwezig. Zij zien vaak zelfstandig patiënten en worden altijd gesuperviseerd door een van de vaste 
huisartsen danwel doktersassisntentes. 	

Een physician assistant (PA) is iemand die geen arts is maar wel zelfstandig bepaalde taken van de arts 
kan overnemen, zoals het afnemen van een anamnese of het opstellen van een behandelplan. Het 
handelen van een physician assistant valt wel altijd onder de eindverantwoordelijkheid van een 
arts.Net als de nurse practioner is het een functie op een niveau tussen arts en verpleegkundige in. Het 
verschil tussen de twee is dat de nurse practitioner meer vanuit een verpleegkundige invalshoek werkt, 
terwijl de PA zich vooral met medische zaken bezighoudt. De physician assistant moet niet verward 



worden met de traditionele doktersassistent(e) die in een artsenpraktijk vooral de administratieve 
assistentie verzorgt en allerlei voorgeschreven routinebehandelingen uitvoert. 

Praktijkorganisatie,	beschikbaarheid	en	bereikbaarheid	

De	praktijk	bevindt	zich	in	de	stad	en	is	goed	bereikbaar	met	het	openbaar	vervoer.	Er	is	
parkeergelegenheid	in	de	straten	rondom	de	praktijk.	Uiteraard	is	de	fiets	het	hoofdvervoermiddel	
van	de	meeste	patiënten.	Voor	het	grootste	deel	van	de	patiënten	bevindt	de	praktijk	zich	op	
loopafstand.		

Telefonische	bereikbaarheid	

Elke	werkdag	van	08:00	uur	tot	17:00	uur.	Naast	de	algemene	lijn	is	de	praktijk	ook	te	bereiken	via	
een	aparte	spoedlijn	en	er	is	een	nummer	voor	intercollegiaal	overleg.		

Afspraken	

Deze	kunnen	zowel	telefonisch	al	via	de	website	worden	gemaakt.		

Alleen	consulten	op	afspraak.	De	huisartsen	doen	visites	tussen	12.00	en	14.00	uur	en	eind	van	de	
dag.	Op	dinsdag	en	woensdag	avond	houden	huisarts	en	POH-GGZ	een	avondspreekuur.		

Herhaalrecepten		

Deze	kunnen	worden	aangevraagd	via	de	website.	Ook	is	het	mogelijk	hiervoor	telefonisch	contact	
op	te	nemen	met	de	praktijk.	

Website	en	WepApp	(internetapplicatie)	

Het	is	mogelijk	via	de	website	en	WebApp	afspraken	te	maken,	eenvoudige	medische	vragen	te	
stellen,	uitslagen	op	te	vragen	en	herhaalrecepten	te	bestellen.		

Bereikbaarheid	avond,	nacht	en	weekend	

Voor	huisartsenzorg	tijdens	avonden,	nachten,	weekenden	en	feestdagen	participeren	we	in	de	
Huisartsenpost	Amsterdam.	Hiervoor	is	een	apart	telefoonnummer	beschikbaar.		

	

	

Bijzonder	aanbod	en	samenwerking	

Laboratorium	

Patienten kunnen voor diverse laboratoriumonderzoeken terecht in de huisartsenpraktijk,  tussen 08:00 
– 12:00 en 14:00 – 16:00 uur, waaronder venapuncties.  

Echografie	

Huisarts	Nienke	Esselink	is	gecertifeceerd	echografist.	Zij	maakt	op	indicatie	onder	andere	
gynaecologische	en	abdominale	echo’s.		



	

	

Reisadvies	

In	de	praktijk	kunnen	patiënten	terecht	voor	reisgeneeskundig	advies.	Huisarts	Nienke	Esselink	is	
gecertificeerd	reisgeneeskundig	huisarts	bij	het	LCR.	Doktersassisente	Khadya	Aadjar	heeft	de	
basisopleiding	reisgeneeskunde	gevolgd	en	ondersteund	hierbij.	Informatie	en	de	benodigde	
formulieren	zijn	via	de	website	te	vinden.		

Fysiotherapie	

Zowel op de Van Diemenstraat als op Westerdok werken we samen met fysiotherapeuten. Voor meer 
informatie: www.herniacnentrumamsterdam.nl  

Psychiater 

Op de locatie Westerdok en per 1 oktober  aan de Van Diemenstraat is de Psydok gevestigd. Voor 
meer informatie zie: www.psydok.nl 

Psycholoog 

Op de locatie Van Diemenstraat is psychologe Olanda Momcilovic 2 dagen per week werkzaam. Zie 
voor meer informatie: www.Tolmiea.nl 

Verloskundige 

De verloskundigenpraktijk Geboorte in Praktijk, voorheen gevestigd aan de Westerdok, houdt per 1 
oktober 2015 twee dagen per week praktijk aan de Van Diemenstraat. Hoofdlocatie aan de Spuistraat. 
Zie www.geboorteinpraktijk.nl 

Logopedie	

Logopediepraktijk Amsterdam-Centrum begeleidt volwassenen, adolescenten en kinderen bij het 
verbeteren en optimaliseren van hun stem, spraak en taal in een gemoedelijke sfeer. Tevens verzorgt 
de praktijk op alle niveaus stem- en spraaktraining voor bedrijven en onderwijsinstellingen. Voor meer 
informatie zie www.logopedie-amsterdamcentrum.nl 

Podotherapie 

De podotherapeut is gespecialiseerd in de diabetische voet; voor de voetenscreening, 
wondbehandeling en advies. Voor meer informatie: www.logopedie-amsterdamcentrum.nl 

Dietist 

Deskundig en persoonlijk voedingsadvies bij aandoeningen als diabetes type 2, prikkelbare darm 
syndroom en oncologie. Voor meer informatie: www.kellybennis.nl	 

	

	



Automatisering	

Huisartsen-informatie-Systeem	(HIS)	

De	praktijk	maakt	gebruik	van	Tetrahis.	Het	HIS	wordt	volledig	en	zorgvuldig	gebruikt	
(episodegerichte	registratie	met	probleemlijst,	verwijsbrieven,	medicatieoverzicht,	
preventiemodules,	diverse	protocollen,	agenda	en	elektronisch	declareren).	

Alle	berichten	van	de	ziekenhuizen	in	Amsterdam	en	omgeving,	de	laboratoria,	de	Huisartsenpost	
Amsterdam,	enkele	fysiotherapeuten	en	verloskundige	praktijken	komen	elektronisch	binnen.		

Veiligheid	data	

De	data	van	het	HIS	worden	tegen	verlies	beschermd	door	middel	van	een	dagelijkse	back-up.	Deze	
wordt	automatisch	gemaakt	en	buiten	het	praktijkpand	opgeslagen.	Het	systeem	(een	afgeschermd	
netwerk)	is	door	een	virusscanner	en	firewall	beschermd.	

Privacy	

Iedere	medewerker	heeft	een	eigen	toegangscode	voor	het	HIS.	Hiermee	krijgt	men	een	bij	de	
functie	passende	toegang	tot	delen	van	het	HIS	en	een	bijpassende	autorisatie	om	gegevens	te	
muteren.	Alle	papieren	brieven	over	patiënten	worden	in	gescand	en	toegevoegd	aan	het	
elektronische	dossier	waarna	de	papieren	brief	wordt	vernietigd.	Voor	het	vernietigen	van	
privacygevoelige	documenten	is	in	de	praktijk	een	papierversnipperaar	aanwezig.	

Website	

Op	de	website	wordt	het	nieuws	en	informatie	over	de	praktijk	weergegeven.		

Webapplicatie	

De	webapplicatie	is	een	unieke	service	die	per	2015	wordt	aangeboden	door	Medisch	Kwartier	Oude	
Houthaven.	De	applicatie	is	beschikbaar	in	elke	web	browser,	of	er	nu	een	PC,	laptop,	smartphone	of	
tablet	wordt	gebruikt.	Er	hoeft	geen	software	te	worden	geïnstalleerd.	De	patiënt	hoeft	alleen	maar	
naar	de	MKOH	website	te	vaan	om	de	applicatie	te	vinden.	Met	deze	applicatie	kan	de	patiënt	
verschillende	zaken	gerelateerd	aan	een	bezoek	aan	de	huisarts	zelf	regelen,	zonder	aan	de	telefoon	
in	de	wacht	te	moeten	staan.	Dit	betreft	het	maken	van	een	afspraak,	het	stellen	van	korte	
eenvoudige	medische	vragen,	het	aanvragen	van	een	herhaalrecept	of	het	opvragen	van	een	uitslag.		

De	webapplicatie	is	ontwikkeld	volgens	de	gangbare	standaarden	voor	het	verwerken	van	gevoelige	
informatie.	Er	wordt	gebruik	gemaakt	van	beveiligde	netwerksystemen	en	aangepaste	software.	
Toegang	tot	het	beveiligde	gedeelte	van	de	webapplicatie	wordt	eenvoudig	geverifieerd,	door	middel	
van	de	veilige	PUK	toegangscode,	gebruiksnaam	en	wachtwoord.	De	applicatie	is	in	beheer	van	
Tatam	B.V.		

	

	

	



Patiëntenaantal	en	patiëntenverdeling	

	

T.a.v	de	praktijkopbouw	naar	leeftijd	en	geslacht	

Op	01-01-2015	stonden	…	in	de	praktijk	ingeschreven,	op	31-12-2015	waren	dat	er	5393.	Ten	gevolge	
van	de	splitsing	van	ons	systeem	in	het	kader	van	de	reorganisatie	is	nu	niet	terug	te	halen	wat	de	
leeftijdsopbouw	van	deze	patiëntengroep	was	per	1	januari	2015.		Het	komende	jaar	zullen	deze	
gegevens	wel	te	reproduceren	zijn.	

	

Mutaties	in	patiëntenaantallen	

De	exacte	getallen	van	het	aantal	ingeschreven	en	uitgeschreven	patiënten	zijn	vanwege	dezelfde	
hiervoor	aangegeven	reden	niet	meer	te	achterhalen	van	2015.		

Het	verloop	van	het	aantal	patiënten	is	altijd	al	groot	geweest.	Wij	verklaren	dit	door	de	wijk	(locatie	
in	de	stad	waar	veel	mensen	tijdelijk	wonen),		het	grote	verloop	van	patiënten	die	verblijven	in	het	
HVO	Roggeveen.	

Er	heeft	de	afgelopen	jaren	een	forse	groei	van	de	praktijk	plaats	gevonden	door	de	aanbouw	van	de	
woonvoorzieningen	met	name	aan	de	oostkant	van	de	praktijk,	de	Westerdok	en	de	Westerdoksdijk.		

Per	1	januari	2016	zal	een	deel	van	de	patiënten	ondergebracht	worden	in	de	praktijk	gelokaliseerd	
aan	de	Westerdok	alwaar	V.	Ilic	de	praktijkhouder	is.	Dit	betreft	grotendeels	de	patiëntengroep	die	
ook	woonachtig	is	in	de	woonvoorzieningen	rond	deze	locatie.		

	

Aansluiting	bij	klachtencommissie	en	verwijzing	naar	klachtenprocedure	

De praktijk is lid van de Huisartsen Klachtencommissie Amsterdam.  

Daarnaast is er binnen onze praktijk een specifieke proceduren, sinds kort vastgelegd met het protocol 
Veilig Incident Melden patientenzorg en het protocol afhandeling klachten. 

	

	

Bijzondere	gebeurtenissen	afgelopen	jaren:	

2013	

Start	Huisartsenopleiding	AMC	en	opleiding	Physician	Assistant	in	de	huisartsenpraktijk.		

2014	

De	komst	van	de	POH-GGZ	



Functie	N.	Esselink	binnen	de	Roha	ketenzorgorganisatie:	organiseren	intervisie	en	nascholing	
ketenzorg	regionaal	met	de	huisartsen	die	aangesloten	zijn	bij	de	ROHA.	

2015	

Start	herziening	praktijkorganisatie	waarbij	uiteindelijk	gestelde	doel	dissociatie	praktijk	N.	Esselink	
en	V.	Ilic	op	huidige	locatie	en	locatie	Westerdok	met	ingangsdatum	1	januari	2016.	

Onderbrengen	samenwerkingspartners	in	aan	de	locatie	Van	Diemenstraat.		

Start	praktijkaccreditatietraject	via	NHG-praktijkaccreditering,	uitzet	patiëntenenquete.	

Uitbreiding	ruimte	aan	de	Van	Diemenstraat:	om	de	genoemde	groei	mogelijk	te	maken	zijn	de	
nodige	investeringen	gedaan	in	personeel	en	praktijkruimte.	

Van	telefonie	systeem	over	op	VoIP	(internet	telefonie)	met	als	voordelen:	modernisering	van	het	
huidige	systeem,	op	den	duur	kostenvermindering,	mogelijkheid	tot	flexibel	werken	
(locatieonafhankelijk).	VoIP	maakt	het	gebruik	van	een	eventueel	callcenter	in	de	toekomst	mogelijk.		

	

	

Missie,	visie	en	beleidsverklaring	

	

Medisch	kwartier	de	Oude	Houthaven	is	een	eerstelijnszorg	zorginstelling	waarbij	de	zorgbehoefte	
van	de	patiënt	centraal	staat.	Zowel	in	acute	situaties	als	bij	chronische	aandoeningen	streven	we	
naar	maatwerk	antwoorden	op	de	zorgvraag.	

Wat	is	Medisch	Kwartier	de	Oude	Houthaven	(MKOH)?	

Medisch	Kwartier	de	Oude	Houthaven	is	een	huisartsenpraktijk	de	die	ontwikkelingen	in	de	zorg	
nauw	volgt	en	hiernaar	handelt.	Binnen	het	MKOH	is	er	ruimte	voor	vooruitstrevende	ideeën	waarbij	
efficiëntie	en	innovatie	worden	ingezet	om	het	juiste	antwoord	aan	de	uitdagingen	in	de	zorgsector	
te	kunnen	geven,	rekeninghoudend	met	de	politieke	ontwikkelingen.	MKOH	is	bezig	met	
herstructureren	en	modernisering	van	de	klassieke	huisartsenpraktijk	om	beter	antwoord	te	kunnen	
geven	aan	de	eisen	van	de	digital-native	patiënten	me	stijgende	zorg	kosten.	De	reorganisatie	van	de	
praktijk	structuur	zal		de	doelmatigheid	van	de	zorg	vergroten.	Daardoor	wordt	de	HA	optimaal	
benut	waar	haar/zijn	expertise	nodig	is.		

Patiënt	

Het	streven	is	een	service	gerichte	benadering.		Hierbij	wordt	onder	andere	ingezet	op	goede	
toegankelijkheid	en	communicatiemogelijkheden	en	er	worden	avondspreekuren	aangeboden.	

In	de	toekomst	kan	dit	verder	worden	ontwikkeld	door	het	openen	van	een	‘kleine	klachten	
spreekuur’	en	bredere	inzet	van	e-health.	



Waar	mogelijk	wordt	het	principe	van	de	‘one-stop-shop’	gehanteerd	voor	de	handelingen	die	
binnen	de	praktijk	verricht	kunnen	worden	(afspraak,	apotheek,	bloedonderzoek	ed).	

Kwaliteit	

Te	allen	tijde	zal	er	aandacht	zijn	voor	het	optimaliseren	en	waarborgen	van	de	kwaliteit	van	het	uit	
te	voeren	beleid.		

Er	zullen	toetsingsinstrumenten	ingezet	worden	om	na	te	gaan	hoe	de	kwaliteit	van	de	
praktijkvoering	wordt	ervaren	door	de	patiënt	met	als	doel	deze	te	kunnen	blijven	verbeteren.		In	
2015	is	gestart	met	de	praktijkaccreditatie	volgens	de	landelijke	NGH	richtlijnen	om	dit	verder	vorm	
te	geven.		

Maatwerk:	een	geïntegreerde	aanpak	

De	zorg	wordt	zoveel	mogelijk	aangeboden	binnen	een	geïntegreerd	systeem.	In	de	praktijk	zelf	
wordt	gebruik	gemaakt	van	praktijkondersteuners	die	een	deel	van	de	zorg	van	de	huisarts	over	
nemen.	Dit	gaat	met	name	om	de	patiënten	met	chronische	ziekten	en	patiënten	met	psychische	
problematiek.	

Verder	wordt	samenwerking	nagestreefd	met	divers	behandelaars	in	de	eerste	en	tweede	lijn	
waarmee	contacten	worden	onderhouden.		

Ontwikkelingen	op	de	markt	

Het	lijkt	steeds	duidelijker	dat	er	veranderingen	van	de	financiering	op	komst	zijn.	Deze	
ontwikkelingen	zouden	direct	gevolgen	hebben	voor	de	zorgorganisatie	binnen	de	praktijk	(bv	meer	
aandacht	voor	triage	ed).	Verder	is	er	een	ontwikkeling	om	2e	lijns	zorg	naar	de	eerst	lijn	te	halen	
(substitutie).	

De	jaren	voor	ons	vragen	flexibiliteit	en	waar	nodig	herstructurering	om	op	de	juiste	manier	te	
kunnen	reageren	op	de	veranderingen.		

De	zorg	die	MKOH	verleent	is	niet	per	se	persoonsgebonden,	maar	wordt	doelgericht	gegeven.	
Hierbij	blijft	waar	nodig	de	persoonsgebonden	arts-patiënt	relatie	wel	bewaakt	en	een	punt	van	
aandacht.		

	

	

Kwaliteitsbeleid	

	

We	geven	de	zorg	vorm	volgens	de	richtlijnen	van	Evidence	Based	Medicine	(EBM)	en	Evidence	
Based	Practice	(EBP)	vorm	gegeven.	Dit	betekent	dat	de	zorgverleners	werken	volgens	up-to-date	
richtlijnen	van	de	beroepsgroep.		



Patiëntenzorg,	onderwijs	en	onderzoek	vormen	de	drie	poten	in	de	dagelijkse	huisartsenpraktijk.	Dit	
betekent	dat	we	patiëntenzorg	verlenen	volgens	de	NHG	standaarden,	dat	er	geneeskunde	
studenten	en/of	huisartsen	i.o.	participeren	en	dat	we	meewerken	aan	wetenschappelijk	onderzoek.		

Wij	als	huisartsen	zien	het	belang	van	kwaliteitsbeleid	en	zijn	dan	ook	continu	bezig	met	
kwaliteitsverhoging	van	onze	patiëntenzorg.	Dit	komt	tot	uiting	de	start	die	wij	zullen	maken	met	de	
praktijkaccreditering	volgends	de	richtlijnen	van	de	de	NHG	(Nederlands	Huisartsen	Genootschap.	
Door	dit	NHG-keurmerk	laten	we	zien	dat	onze	huisartsenpraktijk	systematisch,	continu	en	
transparant	werkt	aan	kwaliteitsverbetering	van	zorg.		

In	onze	visie	biedt	een	degelijke	benadering	van	de	eerstelijns	gezondheidszorg	de	beste	waarborgen	
voor	de	continuïteit	en	kwaliteit	van	zorg	voor	onze	patiënten,	met	behoud	van	een	kleinschalige	
uitstraling.	Samenwerking	binnen	disciplines	in	de	praktijk	en	daarbuiten	alsmede	innovatie	zijn	
daarbij	belangrijke	voorwaarden.		

Scholing	

Alle	medewerkers	van	de	praktijk	worden	met	regelmaat	bijgeschoold	om	zo	up	to	date	te	blijven	en	
te	streven	naar	een	continue	uitbreiding	van	kennis	en	expertise.		

	

	

Actuele	doelstellingen	

	

Herziening	praktijkorganisatie	waarbij	uiteindelijk	gestelde	doel	dissociatie	praktijk	N.	Esselink	en	V.	
Ilic	op	huidige	locatie	en	locatie	Westerdok	met	ingangsdatum	1	januari	2016.	Hierbij	zullen	een	
aantal	externe	medewerkers	in	2015	werkzaam	op	locatie	Westerdok,	een	transfer	maken	naar	de	
praktijklocatie	aan	de	Van	Diemenstraat	(psychiaters,	psycholoog,	verloskundigen	en	de	
podotherapeut).		

Uitbreiding	ruimte	aan	de	Van	Diemenstraat:	om	de	genoemde	reorganisatie	mogelijk	te	maken	zijn	
de	nodige	investeringen	gedaan	in	personeel	en	praktijkruimte.		

Van	telefonie	systeem	over	op	VoIP	(internet	telefonie)	met	als	voordelen:	modernisering	van	het	
huidige	systeem,	op	den	duur	kostenvermindering,	mogelijkheid	tot	flexibel	werken	
(locatieonafhankelijk).	VoIP	maakt	het	gebruik	van	een	eventueel	callcenter	in	de	toekomst	mogelijk.		

Start	praktijkaccreditatietraject	via	NHG-praktijkaccreditering,	uitzet	patiëntenenquete.	

	

	

Evaluatie	van	het	gevoerde	beleid	en	doelstellingen	



	

Het	afgelopen	jaar	zijn	de	doelstellingen	zoals	wij	ons	deze	hebben	voorgenomen	in	2015	
behaald.	

De	praktijkreorganisatie	is	in	de	loop	van		2015	gerealiseerd	met	het	aantrekken	van	extra	
ruimte	aan	de	Van	Diemenstraat	en	de	benodigde	verbouwingen	op	beide	praktijklocaties	
(van	Diemenstraat	en	Westerdok).	De	externe	partners	zijn	per	oktober	2015		werkzaam	aan	
de	Van	Diemenstraat.		Per	1	januari	2016	heeft	de	dissociatie	zich	voltrokken	en	zet	huisarts	
V.	Ilic	zijn	praktijk	voort	op	de	locatie	Westerdok.	N.	Esselink	zet	de	praktijk	voort	als	
Medisch	Kwartier	Oude	Houthaven	aan	de	Van	Diemenstraat	waar	zij	o.a.	samenwerkt	met		
huisarts	M.	Fokkens.		

Het	telefonie	systeem	is	overgezet	naar	internettelefonie.	Het	systeem	is	succesvol	
geïmplementeerd	hoewel	het	gebruik	er	van	verder	geoptimaliseerd	kan	worden.	Dit	is	een	
voortgaand	proces.		

Er	is	een	goede	start	gemaakt	met	de	NHG	praktijkaccreditering.	In	het	najaar	van	2015	zijn	
we	begonnen	met	de	patiëntenenquête	en	het	herzien	van	bestaande	protocollen.		

	

	

Algemene	evaluatie	

	

- ontvangen	en	behandelde	klachten	
- Resultaat	audits	
- Genomen	verbetermaatregelen	
- Gerealiseerde	bijscholing	
- Spiegelinformatie	medisch	handelen	

	

Ontvangen	en	behandelde	klachten	

Op	dit	moment	worden	de	klachten	direct	mondeling	of	per	mail	afgehandeld	door	de	
functionaris	aan	wie	de	klacht	is	gericht	of	de	coördinerende	huisarts,	in	dit	geval	N.	Esselink.	
Mede	in	het	kader	van	de	praktijkaccreditatie	is	het	voornemen	een	geprotocolleerde	
klachtenprocedure	te	ontwikkelen	waarbij	er	ook	een	klachtenregistratie	zal	plaatsvinden.	
De	inzet	is	hier	volgende	jaar	verslag	van	te	kunnen	doen.		

	

Resultaat	audit	



De	eerste	audit	in	het	kader	van	de	praktijkaccreditatie	zal	plaatsvinden	in	2016.	
Verslaglegging	van	de	resultaten	zal	dan	volgen.		

	

Genomen	verbetermaatregelen	

De	maatregelen	die	in	2015	zijn	genomen	omvatten	de	maatregelen	zoals	die	zijn	genomen	
in	het	kader	van	de	reorganisatie	van	de	praktijk	zoals	eerder	besproken.	Verder	is	een	start	
gemaakt	met	de	praktijkaccreditatie	met	de	inzet	een	structurele	slag	te	maken	in	
systematische	kwaliteitsverbetering	en	controle.		

	

Gerealiseerde	bijscholing	

Daar	wij	in	2015	besloten	voor	het	eerst	een	jaarverslag	te	schrijven	hebben	wij	van	de	
praktijkondersteuners	en	praktijkassistentes	geen	accuraat	schema	van	de	gevolgde	nascholingen.	
Dit	zullen	wij	in	2016	gaan	bijhouden.		

	

Spiegelinformatie	medisch	handelen.	

In	dit	hoofdstuk	wordt	gerapporteerd	over	het	medisch	handelen	in	de	praktijk.	Als	basis	daarvoor	
dienen	o.a.	de	epidemiologische	gegevens	m.b.t.	de	volgende	chronische	aandoeningen:	diabetes	
mellitus,	astma,	COPD	en	hart-	en	vaatziekten.	Deze	worden	hieronder	in	een	tabel	gepresenteerd.	

Tabel	prevalentie	chronische	aandoeningen	per	1000	patiënten	in	onze	praktijk	

Chronische	aandoening			 	 ICPC	 	 totaal	 	 	 prevalentie	MKOH	

- Diabetes	mellitus	 	 T90	 	 158	 	 	 31	(3.1%)	
- DM	Type	1	 	 		 T90.1	 	 13	 	 	 3	(0.3%)	
- DM	Type	2		 	 		 T90.2	 	 145	 	 	 28	(2.8%)	
- Astma			 	 		 R96	 	 250	 	 	 49	(4.9%)	
- COPD	 	 	 	  R95  39   8 ( 0. 8%)  

   	
- Hart	en	vaatziekten					 	 	 352	 	 	 68	(6.8%)	

	
	
In	bovenstaande	tabel	staat	hoeveel	patiënten	met	de	meest	voorkomende	chronische	
ziektes	geregistreerd	staan	in	onze	praktijk,	weergegeven	in	totale	aantallen	en	aantallen	
per	1000	patiënten.	Wanneer	we	deze	getallen	van	onze	eigen	praktijkpopulatie	vergelijken	
met	de	landelijke	prevalentie	cijfers	(bron:	de	NHG-standaarden)	dan	valt	op:	
	



• Diabetes	mellitus:	onze	prevalentie	van	3.1%	is	lager	dan	het	landelijke	cijfer	van	4%.	
Dit	verklaren	we	voornamelijk	vanuit	de	relatief	jonge	praktijkpopulatie	in	onze	
praktijk.	Diabetes	mellitus	komt	meer	voor	in	de	oudere	leeftijdsgroepen.		

• Astma:	onze	prevalentie	van	4.9%	is	aanzienlijk	hoger	dan	het	landelijke	cijfer	van	
2.8%.	Wij	kunnen	dit	niet	goed	verklaren.	Uit	landelijk	onderzoek	blijkt	dat	er	geen	
grote	verschillen	tussen	de	verschillende	regio’s	in	Nederland	voorkomen	(nationaal	
kompas.nl).	Mogelijke	factoren	zijn:	onterechte	registratie	als	‘astmatisch’,	hoger	
bewustzijn	van	de	ziekte	waardoor	betere	registratie,	omgevingsfactoren,	relatief	
jonge	populatie.	Wij	zullen	komend	jaar	aandacht	besteden	aan	het	gegeven	of	
mensen	juist	geregistreerd	staan	als	‘astmatisch’	en	dit	zo	nodig	aanpassen.		

• COPD:	onze	prevalentie	van	0.8%	is	lager	dan	het	landelijke	getal	van	2%.	Dit	
verklaren	wij	wederom	van	uit	onze	relatief	jonge	populatie.	

• Hart-	en	vaatziekten:	dit	is	zo’n	samengestelde	groep	dat	het	lastig	is	dit	percentage	
met	landelijke	cijfers	te	vergelijken.	Het	verder	uitbreiden	van	cardiovasculair	
risicomanagement	is	een	belangrijk	item	voor	de	komende	jaren.	In	2013	zijn	wij	het	
CVRM	spreekuur	gestart.	Hiermee	willen	we	de	zorg	aan	patiënten	die	reeds	bekend	
zijn	met	risico’s	op	hart-en	vaatziekten	beter	structureren	en	registreren.		

	
	

	

Doelstellingen	voor	komend	jaar	

T.a.v	de	praktijkaccretitatie:	in	het	voorjaar	2016	zal	de	pre-audit	plaats	vinden.	Wanneer	dit	goed	
gaat	staat	de	audit	voor	eind	van	de	zomer	in	de	planning.	Doel	is	dat	de	praktijk	in	2016	
geaccrediteerd	zal	zijn.		

De	inspanningen	en	werkzaamheden	zullen	zich	in	2016	vooral	richten	op	het	verder	vormgeven	van	
een	praktijkorganisatie	waarbij	kwaliteitsverbetering	en	controle	meer	centraal	zal	komen	te	staan.		
Verbeterplannen	zullen	worden	gemaakt	en	uitgewerkt	zodat	deze	geïmplementeerd	kunnen	
worden	in	onze	dagelijkse	praktijkvoering.		

In	het	jaarverslag	van	2016	zal	een	overzicht	volgen	van	de	acties	die	hier	zijn	ondernomen.		
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