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Voorwoord 
 
Voor u ligt het tweede jaarverslag van huisartsenpraktijk Crop sinds de praktijkovername op 1 
oktober 2015. Hiermee breng ik u op de hoogte van de ontwikkelingen in de huisartsenpraktijk. 
Het jaarverslag geeft een overzicht van de zorg (waaronder patiëntenpopulatie en zorginhoud) en de 
zorgprocessen van onze huisartsenpraktijk. In dit verslag zal een en ander woordelijk en aan de hand 
van cijfers en figuren toegelicht worden. 
 
Mede door een overzichtelijk jaarverslag kan de zorg en zorgverlening geoptimaliseerd worden door 
bijvoorbeeld zwakke en sterke punten in de praktijkorganisatie bloot te leggen en kunnen 
verbeterpunten voor de toekomstige zorgverlening geformuleerd worden.  
 
Naast het inzicht voor u en voor de praktijk zelf, is het opstellen van een jaarverslag een kwaliteitseis 
om te kunnen voldoen aan de praktijkaccreditatie volgens de Nederlandse Praktijk Accreditatie 
(NPA). Vanaf het eerste jaar (2015) is huisartsenpraktijk Crop geaccrediteerd. 
 
Huisartsenpraktijk Crop wilde zich in 2016 vooral richten op het aanpakken van de relatief veel 
voorkomende chronische problematiek van de patiënten in de praktijk. 
Daarnaast werd gestart met diverse innovaties en praktijkverbeterplannen, al dan niet in verband 
met de Nederlandse Praktijk Accreditatie (NPA). 
Het afgelopen jaar wilde ik de huisartsenpraktijk meer gezicht geven door duidelijker een eigen visie 
ten aanzien van de huisartsenzorg te formuleren. Deze is terug te vinden in dit jaarverslag bij mijn 
missie en visie, die gedeeld en gedragen wordt door mijn team. In dit jaarverslag 2016, in hoofdstuk 
"Missie en visie"is een duidelijker eigen visie gegeven ten aanzien van de huisartsenzorg. 
 
Ik ben zeer positief over de stappen die gezet zijn in het afgelopen jaar ten aanzien van de 
patiëntenzorg, van de ontwikkeling van de praktijk en de interne organisatie ervan, en van contacten 
met andere zorgverleners (zorgverlenersnetwerk / sociale kaart) in Leidschendam. 
Het was en ís echt een teamprestatie! Ik ben daar trots op en dankbaar voor! 
 
Bij vragen of opmerkingen mag u altijd contact met ons opnemen. 
Hartelijke groet namens ons hele team! 
 
S.R. Crop, huisarts en praktijkhouder huisartsenpraktijk Crop 
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Kenmerken van de huisartsenpraktijk (samenvatting) 
 
Voor de uitwerking van deze samenvatting wordt verwezen naar het beleidsplan 2016-2019. 
 

 Huisartsenpraktijk Crop is een huisartsenpraktijk (eenmanszaak) met een praktijkgrootte rond de 
2100 patiënten en rond de 25 NONI’s (Niet-Op-Naam-Ingeschreven); 

 De huisartsenpraktijk is niet-apotheekhoudend, maar is wel gesitueerd boven de Dam apotheek 
op de Koningin Julianaweg 46 te Leidschendam; 

 Er wordt geen verloskundige zorg verleend door de huisartsenpraktijk; 

 De praktijk is niet gespecialiseerd en gekwalificeerd in advies over reizigersvaccinaties. Hiervoor 
wordt actief verwezen naar huisartsenpraktijk Ottengraf die ook gehuisvest is in het Medisch 
Centrum Leidschendam aan de Koningin Julianaweg 46; 

 De medewerkers van de praktijk zijn: 
1) één praktijkhoudend huisarts: de heer S.R. Crop, die 5 dagen per week werkt. Hij is sinds mei 
2012 huisarts en heeft enige jaren als waarnemend huisarts gewerkt m.n. in de regio Delft, bij De 
Vermeertoren; 
2) één vaste waarnemende huisarts: mevrouw B.A.M. van Schijndel, voor 1 dag per week; Per 
einde van 2016 is haar dienstverband uitgebreid van 1 naar 2 dagen per week; 
3) twee doktersassistentes: Nyla (32 uur / week, vaste dienst per 1 januari 2016) en 
Sandra (28 uur per week); 
4) één doktersassistente in opleiding: Reyhan, 1e jaars. 
5) één POH-Somatiek: Lianne, gedurende 16 uur per week; 
6) één POH-GGZ: Marieke, gedurende 3 uur per week. Gedetacheerd vanuit GGZ Rivierduinen; 
7) één à twee keer per maand vinden er allergie-huidtesten plaats in de praktijk via een 
gedetacheerde allergieconsulente; 
8) op afroep om de week mogelijkheid tot consultatie van specialist Ouderengeneeskunde, dhr. 
R. van Boekel; 
9) enige keren per jaar loopt er een co-assistent(e) vanuit de opleiding geneeskunde LUMC stage. 

 Alle patiënten staan ingeschreven op naam van huisarts Crop. Per afspraak heeft men echter de 
keuze met welke huisarts men wil afspreken. 
De heer Crop is het eerste aanspreekpunt bij inschrijvingen, klachten of vragen, maar ook 
organisatorische zaken van de praktijk; 

 Huisartsenpraktijk Crop is sinds 2015 gecertificeerd volgens het kwaliteitskeurmerk van de 
Nederlandse Praktijk Organisatie (NPA), waarbij er jaarlijks een visitatie is die legio aspecten in de 
praktijk en in de praktijkvoering gaat evalueren. Zo mag u uitgaan van een  betrouwbare, up-to-
date zijnde en innovatieve huisartsenpraktijk met continue monitoring en borging van kwaliteit 
van de geleverde of nog te leveren huisartsenzorg; 

 De huisartsenpraktijk probeert zo veel mogelijk zorg in de praktijk of aan huis bij de patiënt te 
organiseren, waarbij er afgewogen wordt wie deze zorg verleent; 

 Er is frequent PatientenOverleg (PO) met de zorgverleners in verschillende zorginstellingen in de 
gemeente, in het bijzonder Mariënpark en Schoorwijck. 

 Huisarts Crop staat liberaal-sociaal in de discussie omtrent het levenseinde. Euthanasie is een 
mogelijkheid bij uitzichtloos lijden. 
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Inleiding 
 
Historie en profiel van huisartsenpraktijk Crop en huisarts Crop 
 
Huisartsenpraktijk Crop 
 
Huisartsenpraktijk Crop is gestart per oktober 2015 door overname van de praktijk van Van der Zwan 
door Crop. 
De patiëntenpopulatie van deze praktijk kent een brede verdeling tussen jong en oud, en tussen 
vermogend en arm. Er zijn nauwelijks mensen uit de achterstandwijken ingeschreven (1%). 
Er is wel een groot aantal patiënten met chronische (vooral ook psychische) problematiek, wat de 
zorgbelasting verzwaart. 
Veel patiënten zijn al generatie op generatie woonachtig in Leidschendam, of komen zelfs na studie 
of werk buiten de regio terug naar de gemeente Leidschendam-Voorburg. 4-generatie-
familieverbanden komen meermaals voor binnen deze huisartsenpraktijk. Het geeft aan hoe 
verbonden mensen zich voelen met deze regio, maar ook hoe het vertrouwen is wat er generatie op 
generatie groeit met de huisartsen alhier. 
 
Huisartsenpraktijk Crop is één van de vijf huisartsenpraktijken aan de Koningin Julianaweg 46 te 
Leidschendam. De huisartsenpraktijken, de Dam apotheek en een dependance van een centrum voor 
Fysiotherapie en Manueel Therapie Leidschendam vormen samen het ‘Medisch Centrum 
Leidschendam’. 

 
 
De vijf huisartsenpraktijken in MCL zijn zelfstandig en functioneren afzonderlijk in wisselende mate 
van samenwerking met elkaar. Huisartsenpraktijk Crop heeft hoofdzakelijk een nauwe band met 
huisartsenpraktijk Ottengraf. De wens is er om die in de toekomst verder te versterken door 
intensievere samenwerking op o.a. op het gebied van praktijkmanagement, inkoop, opvang bij ziekte 
en vakantie). De beide huisartsenpraktijken hebben namelijk een grote gemeenschappelijke deler in 
visie ten aanzien van goede eerstelijnszorg (huisartsenzorg). 
 
De huisartsenpraktijken Crop, Ottengraf en Willemse zijn gesitueerd op de eerste etage van het MCL. 
Zij vormen een zogenaamde Huisartsen-Onder-Één-Dak (HOED)-constructie en werken samen op 
enige gebieden. 
 
Huisarts Willemse, die onderdeel uitmaakt van de HOED heeft aangegeven haar praktijk aan 
mevrouw M.L.A. de Regt over te dragen per 1 januari 2018. Huisarts De Regt heeft aangegeven dat zij 
een praktijkpand elders zal gaan betrekken. Dit biedt mogelijkheden voor meer zorg door 
huisartsenpraktijk Crop op de locatie Koningin Julianaweg 46. 
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Huisarts Crop 
 
Ter achtergrond van de praktijk hierbij een beschrijving van huisarts S.R. Crop. 
”Als ik mijzelf zou moeten beschrijven, dan zou ik zeggen dat ik een  proactieve 
en oplossingsgerichte huisarts ben, en die een oprechte interesse in de 
medemens en een luisterend oor heeft. Ik ben een huisarts die snel handelt als 
het moet, maar (uitgebreid) de tijd neemt als het nodig is. Volgens mij moet in de spreekkamer het 
verhaal van de patiënt centraal staan met voldoende tijd en aandacht, om tot een goede analyse 
en/of behandelplan te komen. Goede zorg kost tijd. Een vertrouwensband opbouwen kost namelijk 
tijd. Ik ondersteun het credo van mijn voorganger huisarts Van der Zwan: ‘Uw zorg heeft mijn/onze 
aandacht’. Ik denk wel dat iemand zelf eindverantwoordelijk blijft voor zijn/haar gezondheid." 
Inspiratie voor het vak en de zorgverlening heeft Crop onder andere door het boek van Hongaarse 
schrijver en psychoanalyst, overigens met een vader als huisarts!, de heer Michael Balint “De dokter, 
de patiënt, en de ziekte”, en de film “Patch Adams” met Robin Williams in de hoofdrol. 
Tevens is hij vrijzinnig gelovig naar de overtuiging van de Remonstrantse Kerk, waarvoor het adagium 
geldt: “Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in alles de Liefde”. De eigen wilsbeschikking 
en eigen verantwoordelijkheid in geloof en levensloop spelen een belangrijke rol. 
Hiermee samenhangend staat huisarts Crop open voor een gesprek over het levenseinde en de 
verschillende mogelijkheden, zoals de mógelijkheid van (en niet het rècht op) euthanasie bij situaties 
waarbij het ‘het leven leiden met een korte ei overgaat in het leven lijden met een lange ij’: de 
kwaliteit van leven is gereduceerd en het lijden is uitzichtloos. 
 
Hij is gehuwd met Lieke en ze zijn trotse ouders van zonen Sebastiaan, Floris en Olivier, en dochter 
Emma. Sinds april 2016 wonen zij ook in Leidschendam. 
 
Visie en doelstellingen 
Meer achtergrond-informatie  is te lezen in het beleidsplan van de praktijk. Dit beleidsplan is 
opgesteld in 2016 voor een periode van maximaal 3 jaar. Hieronder volgt een samenvatting met 
kernpunten. 
Huisartsenpraktijk Crop wil zich ten positieve onderscheiden door een duidelijke visie op wat goede 
zorg is of zou kunnen (moeten!?) zijn. Kenmerken hiervan zijn: 
 Persoonlijke aandacht moet het uitgangspunt zijn, zogenaamd Personalized Care in Clinical 

Practice: oog voor de individuele patiënt en oor voor het verhaal en ideeën van u als patiënt- met 
een oplossing op maat*. 
Want een patiënt is een mens met een zorgvraag, en die zorgvraag heeft onze aandacht. 

 Hiervoor is er voldoende tijd per patiënt nodig, dus ook ruimte voor uitgebreidere gesprekken 
met de huisarts, voor het doen van kleine vaardigheden (z.g. ‘verrichtingen’), uitleg en instructies 
geven ter preventie. Voorkomen is beter dan genezen. 

 Continuïteit van zorg en bereikbaarheid is belangrijk bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg 
en het contact tussen huisarts en patiënt. Vaak kan spoedzorg in Avond- Nacht en Weekend 
(ANW) voorkomen worden door tijdig contact met de eigen huisartsenpraktijken met de 
medewerkers daarvan, omdat zij u kènnen! Voldoende capaciteit aan de telefoon en 
bereikbaarheid van de praktijk per mail dragen daar ook zeker aan mee. 

 *Ruimte voor denken in verschillende (eigen) mogelijkheden: 
Vaak heeft een probleem niet één oplossing, en dan is het belangrijk dat dokter en patiënt elkaar 
(goed) kennen en diverse mogelijkheden te bespreken. Daarbij wordt er uitgegaan van reguliere 
huisartsgeneeskunde met richtlijnen en standaarden, doch er is ruimte 
voor zogenaamde Complementary and Integrative Medicine, d.w.z. open staan voor 
behandelopties die buiten de regulierzorg vallen of neigen naar alternatieve geneeswijzen. 
'Kwaliteit van leven staat hoog in het vaandel'. Een van de standpunten die daar uit voort vloeit, 
is dat de praktijk open en liberaal staat ten aanzien van beslissingen rond het levenseinde. 
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Een goed team van zorgverleners is essentieel voor goede zorg, omdat de huisartsenzorg zo breed is 
en meerdere verschillende kwaliteiten en vaardigheden vereist. 
Er is een goede collegialiteit in het team en er wordt met inzet gewerkt aan zo goed mogelijke zorg 
voor de zorgbehoevende mens. Dit wordt ondersteund door positief opvallende resultaten van een 
interne enquête in het kader van de NPA praktijkaccreditatie naar veiligheidscultuur ('Scan 
Veiligheids Cultuur') en ontwikkeling ('Team Ontwikkel Meter'). 
 
Doelstellingen 
 Kwalitatief goede en brede huisartsenzorg leveren; 
 Goede toegankelijkheid en bereikbaarheid tot de huisartsenzorg; 
 Soepel teamwork gebaseerd op vertrouwen en loyaliteit, en waar je niet ‘onvervangbaar’ bent. 

Waar gewerkt wordt met overtuiging en plezier en zonder vooringenomenheid of vooroordeel; 
  Doelmatige samenwerking tussen verschillende hulpverleners waarbij er ‘korte lijntjes zijn’ en 

wederzijds vertrouwen op zorg”, waarbij er wel het adagio moet zijn “2e lijn als het moet, maar 
terug naar / in de 1e lijn’ als het kan; 

 Toekomstgericht en in beweging blijven ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen; 
 De huisartsenpraktijk is financieel gezond; 
 Voldoende personele invulling om zorg met aandacht (zie visie hiervoor) te kunnen geven; 
 Werken in een goed gestructureerde, moderne, en uitgeruste huisartsenpraktijk, NPA 

gecertificeerd. 
 
Zorgaanbod 
Huisartsenpraktijk Crop biedt het volledige basisaanbod huisartsenzorg aan. Zoveel mogelijk 
verrichtingen en diagnostiek wordt op de praktijk of bij de patiënt thuis verricht. 
Hierbij valt te denken aan: 
- kleine chirurgische verrichtingen; 
- het plaatsen of verwijderen van IUD (‘spiraaltje’); 
- spirometrieën blazen (longfunctietest); 
- urine controles op infectie, eiwit en suiker, en het inzetten en aflezen van een dipslide 
(‘urinekweek-test’); 
- bepaling van CRP-POCT (‘ontstekingswaarde uit vingerprik-bloed’); 
- ondersteuning bij het Stoppen Met Roken (wordt vergoed gezien certificering SMR-training door 
huisarts Crop); 
- ketenzorg via de ELZHA* voor de programma’s Diabetes Mellitus en Secundaire Preventie 
(preventie na doorgemaakte hart- en vaatziekte); 
- Screening op Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS); 
- Screening op inhalatieallergieën middels huidtesten; 
- Speciale aandacht voor allergieën en astma (nog niet via de ketenzorg). 
 
* ELZHA (zie website www.ELZHA.nl): “een huisartsenorganisatie voor de zorg aan patiënten met 
diabetes, COPD of VRM. Het gemeenschappelijke doel is het bieden van de beste zorg aan chronisch 
zieken, in hun naaste omgeving. De patiëntenzorg vindt plaats in de huisartsenpraktijk, in 
samenwerking met andere eerstelijns zorgverleners. De ketenzorg-afspraken voor de zorg worden 
georganiseerd door het bureau ELZHA. ELZHA faciliteert en stimuleert, maar stelt ook kwaliteitseisen 
aan de zorgverleners. Door gemeenschappelijke aanpak wordt de chronische zorg beter”. 
 
Er is de mogelijkheid om 2-wekelijks een specialist ouderengeneeskunde te raadplegen. Deze 
specialist brengt de zorgexpertise van de verpleeghuisarts naar de mensen die (nog) thuis wonen. 
 
Voor betere continuïteit en afstemming van zorg is er een 6-wekelijks patiëntenoverleg (PO’s) van 
mensen die in zorg zijn via Florence, in het bijzonder van mensen woonachtig in woonzorgcentrum 
Mariënpark. 
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Totstandkoming van het jaarverslag 2016 
 
Dit is het tweede jaarverslag van de praktijk. Het bouwt voort op het eerste. De gegevens van diverse 
gegevensbronnen (Huisarts Informatie Systeem (HIS), HIS-analyse service Zorg op Orde, 
declaratieservice VIPlive van Calculus en onderzoeksbureau NIVEL). 
Er is veel van de beschikbare informatie verwerkt in tabellen en grafieken. 
 
Bijzondere gebeurtenissen in 2016 
 
Inmiddels is het eerste volledige jaar na de start van huisartsenpraktijk Crop achter de rug. Rust en 
stabiliteit komen meer en meer terug in de praktijk, bij zowel de zorgverleners als de patiënten. 
 
Praktijkniveau 
Vooraf aan de praktijkovername in oktober 2015 was het gedurende een lange tijd een onzekere 
periode voor de patiënten van de praktijk. Hoofddoel van 2016 voor huisartsenpraktijk Crop was dan 
ook zich richten op rust en stabiliteit in de praktijk en onder de patiënten. 
Het aanpakken van de relatief veelvoorkomende chronische problematiek van de patiënten in de 
praktijk was daarbij een belangrijk aandachtspunt. Uit de NPA-patiënten-enquête in 2016 bleek 
namelijk dat 52,2% (n = 207 mensen) aangeeft een aandoening te hebben die langer dan 3 maanden 
duurt (= chronisch). De laatste jaren voor de praktijkovername waren er diverse waarnemende 
huisartsen. Wisselende dokters veroorzaken vaak discontinuïteit in chronische problematiek. 
 De aanpak van deze chronische problematiek was gebaseerd op dossieranalyse en opschoning van 
ICPC-diagnose-coderingen door de huisarts en daarna uitgebreide (dubbele) consulten om de tijd te 
hebben om de klachten en problemen te bespreken. Het is voor voldoende personele capaciteit 
nodig (zowel huisartsen als doktersassistenten, maar ook POH-S. Hierover volgt verderop echter 
meer). 
Veel van de chronische zieken zijn de zogenaamde ‘kwetsbare ouderen’. Vandaar dat de 
(voorbereiding op de) start in 2016 van het ketenzorgprogramma Ouderzorg via de ELZHA hierop 
mooi aansluit.  Huisartsenpraktijk Crop heeft samen met enkele andere huisartsenpraktijken uit 
Leidschendam het spits afgebeten door deel te nemen aan de pilot-groep. Het Keten Informatie 
Systeem (KIS) voor ouderenzorg werd getest en aangepast aan de wensen van de Leidschendamse 
huisartsen. Na deze pilot zal het verder uitgerold in de andere huisartsenpraktijken van 
Leidschendam en later zelfs Den Haag. Leidschendam heeft zich daarmee een kartrekkers rol 
aangemeten. Het is geen toeval dat Leidschendam de pioniersrol heeft gekregen, door de 
bovengemiddelde leeftijd van de mensen in de gemeente, het grote aantal ouderen, de beperkte en 
dus overzichtelijke groep van huisartsen in de gemeente Leidschendam, en bovendien de positieve 
intentie van die groep huisartsen om samen te werken op het gebied van ouderenzorg. 
 
De praktijk was bij overname in oktober 2015 aan de kleine kant vergeleken met de normpraktijk – 
dit was een bewuste keuze van mijn voorganger. Mijn situatie als startende jonge praktijkhoudende 
huisarts is gelukkig anders en daarom was het mijn bedoeling om de praktijkpopulatie wat te laten 
groeien – maar wel onder voorwaarden. Nieuwe patiënten kwamen na inschrijving voor uitgebreide 
kennismaking om wederzijdse vertrouwensgroei te bewerkstelligen, er volgde zorgvuldige intake en 
uitwerking, en het patiëntendossier moest up-to-date en volledig gedigitaliseerd zijn. Vooral ook de 
administratie had soms enige tijd nodig om bij te blijven. 
Hiervoor is er enige malen enkele maanden een tijdelijke patiëntenstop ingelast, wat duidelijk 
gecommuniceerd is via de website. De groei van de populatie is te zien in de tabel en de grafiek bij 
hoofdstukje 'praktijkcijfers'. 
 
De praktijk is financieel gezond en investeert in de toekomst door de aanschaf van nieuwe 
apparatuur waar nodig en financiert scholing om de praktijk zo goed mogelijk toekomstbestendig te 
maken en te houden. 
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Zoals uit de visie van de praktijk blijkt, is laagdrempeligheid en toegankelijkheid van zorg door onze 
huisartsenpraktijk een belangrijk aandachtspunt. Ik denk dat dit namelijk belangrijk is bij tijdige 
herkenning en zelfs preventie van ziekten. Dit komt op verschillende manieren naar voren in de 
praktijkvoering, zoals in de volgende voorbeelden zal blijken. 
 
- Door het extra aantrekken van doktersassistentie is er een extra aanspreekpunt aan de balie, ook 
ten tijde dat er spreekuur door de doktersassistente gedaan wordt. Omdat ook de telefoon bemenst 
bleef hoefde het telefoonbandje ‘De praktijk is momenteel niet direct bereikbaar, omdat de 
assistente met haar spreekuur bezig is’ er dus ook minder vaak op, waardoor patiënten ook 
telefonisch directer geholpen konden worden. In de NPA- enquête van 2015-2016 werd dit als 
verbeterpunt aangegeven door 57,1% (referentie 45,9%); bij spoed was dit zelfs 46,8% (referentie 
26,4%). 
Omdat er een extra werkplek gecreëerd werd achter de huidige doktersassistente-werkplek kon de 
doktersassistente die ‘back-office’ zat bijspringen waar nodig, bijvoorbeeld als patiënten aan de balie 
kwamen en hun urine wilden laten controleren. 
 
- Er is in 2016 geëxperimenteerd met verschillende indelingen van de dag- en weekagenda’s van de 
huisartsen. Dit betrof vooral het wel/niet vooruit kunnen plannen van patiëntenafspraken; of de 
agenda juist leeg houden (bijvoorbeeld na het weekend); of het inplannen van spoedplekken (‘alleen 
op de dag zelf in te vullen’). 
 
- Er wordt telkens gekeken naar verdeling van taken in de praktijk over alle medewerkers. Wie moet 
wat doen echt zelf doen, en welke taken kunnen ook door iemand anders gedaan worden, 
overgedragen worden, of gedelegeerd worden. Of zelfs uitbesteed worden aan derden. 
 
- De mogelijkheid om de huisartsenpraktijk te mailen om korte vragen te stellen of om recepten aan 
te vragen werd actief onder de aandacht gebracht. Dit is ook te zien in het overzicht van 
verrichtingen (zie verderop bij praktijkcijfers). 
 
- Er wordt proactief gezocht naar longproblematiek, in het bijzonder naar (meestal door roken 
geïnduceerd) longemfyseem (COPD), maar ook wel naar (allergisch) astma. Tijdige herkenning en 
eventueel behandeling heeft een positieve invloed op de toekomstige gezondheid van patiënten. 
Het opstarten van ketenzorg COPD via de ELZHA in 2016 is manier om hieraan gestructureerd en 
inzichtelijk vorm aan te geven – de praktijk start hiermee per januari 2017. Ketenzorg astma is (nog) 
niet gerealiseerd, mede omdat dit minder makkelijk uitvoerbaar is en bewerkelijker is door het 
wisselende karakter van astma. 
Het stoppen met roken (SMR) is zeer actief en er zijn vele patiënten gestopt / bezig met stoppen met 
roken. Dit blijft een speerpunt van de praktijk. 
 
- Voor sneldiagnostiek van inhalatieallergieën en om hoge laboratoriumkosten (gemiddeld €160 per 
aanvraag) voor de patiënt uit te sparen, worden er 1 à 2 keer per maand cutane allergietesten 
uitgevoerd door een onafhankelijke allergieconsulente gedetacheerd vanuit HuisartsEnService. Na 20 
minuten is de uitslag bekend/zichtbaar. 
 
Het geeft duidelijkheid voor de patiënt zonder hoge kosten, en voor de  huisarts is het fijn snel te 
weten òf iemand inhalatieallergie(ën) heeft, en zo ja wèlke; om op die manier beter behandeladvies 
te kunnen geven. 
 
- Het herkennen van patiënten met mogelijk Obstructief Slaap Apneu Stoornis was een proactieve 
actie van huisarts Crop. Dit geschiedde op basis van uitgebreide anamnese (o.a. vermoeidheid, slecht 
slapen, prikkelbare of sombere stemming), lichamelijk onderzoek (o.a. overgewicht, BMI, bloeddruk, 
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lichaamsbouw, korte nek en 'onderbeet' oftewel retrognatie), laboratoriumuitslagen (gestoorde 
cardiovasculaire parameters, verhoogd hemoglobine door chronisch hypoxie), en vooral geen andere 
somatische verklaring voor de veelheid aan klachten. In tabel bij praktijkdata is te zien hoe het aantal 
(potentiële) patiënten in de loop van tijd is toegenomen. 
Het begint de prevalentie van OSAS in de bevolking te benaderen, die zo rond de 10% ligt. N.b. in 
Leidschendam zal OSAS wat frequenter voorkomen door onder andere de hogere gemiddelde 
leeftijd. De leeftijdscategorie die vooral at risk is, is de groep 50-65 jaar. 
In de praktijk kon naast het uitgebreide consult bij de huisarts en vaak aanvullend LAB onderzoek ter 
uitsluiting andere oorzaken, de mogelijkheid geboden worden om via de RU sleeping device van 
Respironics het aantal ademstops te meten wanneer mensen gewoon in hun eigen bed een nacht 
slapen. Het gebruik er van is eenvoudig en tevoren door de doktersassistente uit te leggen. Na de 
nacht met metingen komt de patiënt het device terugbrengen en kan direct het aantal ademstops 
uitgelezen worden. De uitkomsten worden besproken in overleg huisarts-doktersassistente-patiënt 
en een vervolgplan kan gemaakt worden. 
 
- In 2016 zijn er vorderende gesprekken met het Reinier Medisch Diagnostisch 
Centrum (Reinier MDC) van het Reinier-HAGA-laboratorium om een ‘priklab’ te 
realiseren in het gebied waarin ook onze praktijk ligt. Er zijn immers 8 à 9 
huisartsenpraktijken tamelijk dicht bij elkaar gelokaliseerd in het oude centrum 
van Leidschendam. Realisatie zal in het voorjaar 2017 plaatsvinden. Het 
uitgangspunt is: 'Diagnostiek moet dichtbij zijn in de wijk, dichtbij de patiënt'. 
 
- In 2016 is er 2x per jaar (voor- en najaar) een Diagnostisch Toets Overleg (DTO) geweest voor alle 
huisartsen van Leidschendam onder leiding van  de klinisch chemici van het MCH. De onderwerpen 
zijn geweest:Vitamine D, allergieLAB en vitamineproblematiek (B1, B6 en B12). Doelen van het DTO 
zijn: het stimuleren van  meer bewustwording van eigen gedrag bij aanvragen voor diagnostiek; 
bijscholen over het nut of nutteloosheid van bepaald diagnostisch onderzoek; en bewustwording van 
de kosten die aan diagnostiek verboden zijn. 
Dit overleg wordt vanuit zorgverzekeraar CZ gestimuleerd en financieel ondersteund. 
Afgaand op de terugkoppeling na de DTO-bijeenkomsten, wordt het als nuttig en zinnig beschouwd. 
Het zal in 2017 voortgezet worden. 
 
- In 2016 is er begonnen met de aanbesteding voor een nieuwe telefooncentrale, die gebaseerd is op 
VOIP / Cloud telefonie en voor internet via een zorgnetwerk met zorgverbindingen (in verband met 
extra digitale beveiliging van privacygevoelige informatie). 
 
In 2016 heeft huisarts Crop meermaals coassistenten vanuit de geneeskunde opleiding LUMC te 
Leiden. Dit waren periodes van 4 weken. Zowel vanuit de coassistenten als vanuit de 
huisartsenpraktijk was het plezierig en succesvol. De huisartsenpraktijk zal het begeleiden van 
coassistenten dan ook voortzetten in 2017. 
 
In de NPA-enquête van 2015-2016 werd gevraagd om een ideeënbus in de praktijk; deze is niet 
gerealiseerd, omdat we mensen vragen ideeën, opmerkingen, klachten (als dan niet via het digitale 
of papieren klachtenformulier) etc. te mailen naar de praktijk. Deze worden verzameld en besproken 
op het 6-weekse teamoverleg. 
 
Samenwerkingsniveau 
Vanaf het opstarten van huisartsenpraktijk Crop is er een zeer positieve verstandhouding met 
huisarts Ottengraf en de medewerkers van zijn praktijk. De aankondiging van haar pensionering door 
huisarts Willemse en de mededeling dat zij opgevolgd ging worden door mevrouw huisarts De Regt, 
heeft een grote impact gehad op de sfeer binnen de verschillende praktijken van onze HOED. Het 
heeft in ieder geval de samenwerking met huisartsenpraktijk Ottengraf versterkt.  
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In 2016 is ook gewerkt aan meer bekendheid van huisarts Crop met de zorgverleners in de buurt, 
door kennismaking telefonisch of face-to-face. Bekendheid met de medisch specialisten van de 
diverse ziekenhuizen in de omgeving werd actief opgedaan door frequent telefonisch overleg over 
patiënten en door het volgen van nascholingen (HAGA-winternascholing in Arosa) of het organiseren 
van nascholingen (MCH-3-daagse, in 2016 op Paleis ’t Loo). 
 
Regionale ontwikkelingen 
Belangrijke ontwikkeling in de zorgverlening in de gemeente Leidschendam-Voorburg is het 
aangekondigde sluiten van de huisartsenpost/spoedeisende hulp locatie Antoniushove. 
De spoedzorg gedurende Avond-Nacht-Weekend (ANW) zal daarmee verdwijnen uit de gemeente en 
verplaatst worden naar Den Haag (Bronovo, Westeinde en HAGA). Deze verplaatsing van spoedzorg 
heeft implicaties voor de directe bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg voor met name de 
kwetsbaren, in het bijzonder de ouderen, minder mobiele, of vermogenden. 
Aan de andere kant geeft het ook een extra zorgdruk en verantwoordelijkheid bij de huisartsen in 
onze regio. 
Overigens is er reeds in oktober 2015 door de huisartsen in deze regio bezwaar gemaakt tegen deze 
ontwikkeling door een door alle huisartsen in de regio Leidschendam-Voorburg-Voorschoten-
Wassenaar gesteunde petitie op te stellen. Deze petitie is aangeboden aan de Tweede Kamer fracties 
door huisarts Ottengraf en huisarts Crop. 
Het HMC locatie Antoniushove heeft zich steeds verder ontplooid en geprofileerd als oncologisch 
centrum. Het is het afgelopen jaar hieraan voordelen zitten, maar ook belangrijke nadelen door het 
verdwijnen van diverse medische specialisaties naar andere locaties van het HMC. 
 
Volgend op het eerdere besluit van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) in 2015 dat huisartsen 
(zelfstandig ondernemers) meer mogen samenwerken wanneer het leidt tot betere zorg, zonder dat 
ze daarbij een boete krijgen, is een positieve ontwikkeling te noemen: 
de samenwerking tussen huisartsen in Leidschendam heeft een nieuwe impuls gekregen met 
ondersteuning door Lijn1 en door MediO2 (André van der Zwan) door de oprichting van de 
Vereniging van Huisartsen Leidschendam (VHL). 
 
De gemeente was in 2016 nog steeds druk bezig om de decentralisatie van het thema ‘zorg’, in het 
bijzonder betreffende de jeugdzorg en WMO-zorg, in goede banen te leiden. Geregeld zijn er nog 
moeizaamheden en schrijnende situaties. Huisartsen moeten dit goed in de gaten houden, wanneer 
(kwetsbare) patiënten hier zelf niet goed uit komen. 
 
Op landelijk niveau heeft werkgroep ‘Het roer moet om’ (zie http://www.hetroermoetom.nu/) zich 
enorm ingezet voor duidelijke positionering van de huisarts in Nederland ten opzichte van met name 
zorgverzekeraars en politiek. 
De kernpunten van de beweging zijn: 
 Gelijkwaardigheid tussen zorgverlener en verzekeraar; 
 Samenhang door samenwerking; 
 Meer vertrouwen in de huisarts als professional; 
 Minder bureaucratie en regeldruk. 
  
Privéniveau 
De aankoop van het huis in Leidschendam, dichtbij de huisartsenpraktijk en met voldoende ruimte 
voor het gezin (2 volwassenen en 4 kinderen) bevalt goed. Het 5 dagen werken is goed voor de 
praktijk, maar beperkt wel de tijd met het gezin. Gelukkig is er voldoende quality time .

http://www.hetroermoetom.nu/
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Praktijkgegevens 
 
Locatie en gebouw 
 
Huisartsenpraktijk Crop in het 
Medisch Centrum Leidschendam,  
gelegen aan de Koningin Julianaweg 46, op de eerste etage: 
 
 
Tabel: indeling praktijkgebouw betreffende huisartsenpraktijk Crop 

Ruimte Aantal 

Receptie (front office) 1 

Receptie (backoffice) 1 

Laboratorium / ruimte voor sterilisatie 1 

Wachtruimte (gedeeld met huisartsenpraktijk Willemse) 1 

Spreekkamers 1 

Behandelkamer / onderzoekskamer 2 

Archief medische dossiers 1 

Multifunctionele kamer 
(Vergader-/team-/koffiekamer) 

1 

Toiletten: 
- 1 invalidentoilet op begane grond 
- 1 toilet op 1e etage 

2 

 
De parkeervoorzieningen direct naast de praktijk zijn beperkt. Er zijn wel ruime mogelijkheden om 
fietsen te stallen voor het gebouw. 
Tevens is de praktijk eenvoudig toegankelijk voor gehandicapten, minder mobiele mensen (i.h.b. 
ouderen) en voor kinderwagens door ruime deuropeningen, een invalidentoilet op de begane grond, 
een lift naar de eerste etage, een deur met automatische deuropener en ruime gangen. 
 
Privacy 
Het pand is zo ingedeeld dat er een rust en onrust zone is. Alle spreekkamers zijn gelegen in de 
rustzone. Het is dus mogelijk de spreekkamer te verlaten zonder daar door de onrust zone te 
moeten. De privacy van de patiënten is daarmee gewaarborgd. 
 
De front-office receptie wordt gescheiden van de openbare ruimte door een glazen schuifraam en 
een deur met druk-cijferslot en de wachtkamer bevindt zich in een hoek ten opzichte van de balie 
van de front-office. Daarmee is de privacy van patiënten gewaarborgd. 
Anderzijds is de veiligheid en rust van medewerkers geborgd door de afschermde ruimte. 
In deze ruimte zitten de assistentes van de 3 huisartsenpraktijken op de 1e etage van MCL samen. 
 
De spreekkamers worden fysiek afgesloten met een sleutelslot. Bij vertrek uit de kamer voor visites 
of afwezigheid wordt deze afgesloten. 
 
De computers zijn beveiligd met een periodiek te wijzigen wachtwoord. Medewerkers loggen uit het 
HIS indien zij pauze hebben, afwezig zijn gedurende langere tijd (bijvoorbeeld spreekuur gaan doen) 
of naar huis gaan. 
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Er is nog een archief aanwezig met papieren dossiers. Dit archief is een hangmappen-systeem. Het 
archief staat in de teamruimte, die afgesloten is door een druk-knoppen-cijferslot. 
Papieren dossiers van nieuwe patiënten en van patiënten die overleden zijn, worden allemaal 
gedigitaliseerd en via DMA gekoppeld aan het HIS. Indien er tijd voor is worden er ook dossiers uit 
het archief gescand. 
 
Het is voor huisarts Crop mogelijk om via een thuiswerkplek in te loggen op het HIS. Dit verloopt 
echter via een beveiligde server / VPN-verbinding waar telkens apart voor moet worden ingelogd 
met 2-step autorisatie.  
 
Praktijkapparatuur 
De praktijk is uitgerust met alle moderne voorzieningen en instrumenten die nodig zijn voor 
kwalitatief goede huisartsenzorg. 
Jaarlijks worden de instrumenten en apparaten volgens het NPA-protocol geijkt en gecontroleerd op 
technische fouten of storingen. Ze worden dan gestickerd met keuringsstickers, zodat het voor 
iedereen zichtbaar is dat de apparatuur betrouwbaar is. 
In 2016 heeft de keuring plaatsgevonden door de technische dienst van het Medisch Centrum 
Haaglanden. 
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Praktijkorganisatie 
 
Spreekuren en bereikbaarheid: 
De praktijk is elke werkdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Gedurende deze uren is de praktijk 
open en ook per telefoon en e-mail bereikbaar voor onze patiënten. Het telefoonnummer van de 
praktijk is 070-3272293 (voor spoed kan optie 1 gekozen worden). 
Het spreekuur is van 8 tot 12 ’s ochtends en van 2 tot half 5 ’s middags. Indien nodig is er daarna nog 
tijd voor spoedgevallen. Verder is er aan het einde van de ochtend en het einde van de middag 
overleg met de doktersassistentes en praktijkondersteuner.  Visites worden gedaan tussen 12 en 
14.00 uur. Tussen 13.00 - 14.00 uur is de praktijk fysiek kortdurend gesloten. 
 
In 2016 is gekeken naar verschillende indelingen / planningen van de agenda - mede op basis van de 
praktijkdrukte zoals te zien is in de tabel van aantal verrichtingen verdeeld over de week. 
 
Afwezigheid en waarneming: 
Elke dag is er tenminste 1 huisarts aanwezig. Tijdens vakanties van huisartsen garanderen wij de 
continuïteit van zorg door (vaste) waarnemers in te huren. De assistentes vervangen elkaar zoveel als 
mogelijk in geval van vakanties. 
 
ANW-zorg: SMASH 
Voor de avonden, de weekenden en erkende feestdagen nemen wij deel aan de spoedpost SMASH.  
 
Informatievoorziening: 
De contactgegevens en openingstijden van de huisarts (en de overige disciplines) zijn te vinden op de 
website www.HuisartsenpraktijkCrop.praktijkinfo.nl 
Alle informatie over de praktijk is op deze website te vinden.  
 
Overlegstructuur: 
Elke ochtend hebben we een ochtendoverleg tussen de arts en de assistentes, waarbij we vragen van 
patiënten bespreken en het verloop van de dag. Elke 6 weken is er een werkoverleg, waarbij we 
meer structureel naar de werkafspraken kijken, protocollen overleggen, klachten en incidenten 
bespreken. Dit alles om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.  
 
Informatievoorziening 
De website wordt regelmatig geüpdate en voorzien van belangrijke mededelingen en informatie over 
de praktijk. Verbeterpunt uit de NPA-enquêtes van 2015-2016 was duidelijker vermelding van de 
vakanties – dit is uiteraard zo gerealiseerd.  
 
Automatisering en verslaglegging: 
In de praktijk wordt gebruik gemaakt van het Huisarts Informatie Systeem (HIS) van Pharmapartners, 
Medicom. Er is daarbij een beveiligde internetverbinding via e-zorg en beveiligde e-mail 
(huisartscrop@ezorg.nl). 
Naast inloggen op de praktijk, kan er ook via een thuiswerkplek op het HIS ingelogd worden. 
Back-ups van het HIS worden automatisch versleuteld geüpload wordt en weggeschreven. 
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Zie de volgende tabel voor informatie en mogelijkheden met het HIS Medicom: 
 
Functionaliteit HIS In gebruik 

Journaal Ja 

SOEP-registratie Ja 

Probleemlijst  Ja 

Episodegerichte registratie Ja 

ICPC Ja 

Ruiters Ja 

Verwijsbrieven schrijven Ja 

Scannen en elektronisch opslaan specialistenbrieven Ja 

Voorschrijven medicatie Ja 

Elektronisch formularium Ja 

Medicatieoverzicht Ja 

Medicatieoverzicht incl. specialistenreceptuur deels 

Verwijsbrieven schrijven (papier + Zorgdomein) Ja 

Voorschrijven medicatie (hoofdzakelijk elektronisch verstuurd naar de apotheken) Ja 

Formularium en dosis gestuurd medicatie voorschrijven Ja 

Preventiemodules: Griep, BVO cervix Ja / Ja 

Datacommunicatie met:  

 Collegae: [verzenden/ontvangen] Ja/Ja 

 Apotheek: [verzenden/ontvangen] Ja/Ja 

 Centrale Huisartsen Post (CHP): [verzenden/ontvangen] Ja/Ja 

 Specialisten: [verzenden/ontvangen] Ja/Ja 

 Laboratorium: [verzenden/ontvangen] Ja/Ja 

 Röntgen: [verzenden/ontvangen] Ja/Ja 

 Ambulancedienst (RAV lifeline) : [verzenden/ontvangen] Nee /Ja 

 LSP (Landelijk SchakelPunt) Nee 

Agenda Ja 

Declareren Ja 

Elektronisch declareren Ja 

Financiële administratie Ja 

ICT  

Praktijkwebsite Ja 

Herhalingsrecepten elektronisch aanvragen Ja 

E-consult (ja, via e-zorg) Ja 
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Team: 
 
Medewerkers van huisartsenpraktijk Crop zijn anno 2016: 
 

 
v.l.n.r.: 

Sandra (doktersassistente), B.A.M. van Schijndel (waarnemend huisarts), Nyla (doktersassistente), 
 S.R. Crop (huisarts en praktijkhouder) en Lianne (praktijkondersteuning somatiek). 

 
Team samenstelling: 
2 huisartsen: Crop is in 2016 fulltime gaan werken en is 5 dagen per week in de praktijk aanwezig. 
1 praktijkondersteuner-huisarts-somatiek (POH-S), Lianne: gedurende 16 uur per week. 
1 praktijkondersteuner-huisarts-geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ), Marieke, gedetacheerd 
vanuit GGZ-instelling Rivierduinen: 3 uur per week; 
1 doktersassistente-in-opleiding, gedurende 1 jaar, Reyhan; 
1 allergieconsulente, gedetacheerd vanuit HuisartsEnService, 1 à 2 middagen per maand; 
1 co-assistent(e) gedurende enige malen per jaar (maximaal 4x) vanuit de opleiding geneeskunde aan 
het LUMC te Leiden. 
 
Huisartsenpraktijk Crop heeft een hardwerkend team waarbij de inzet naar de patiënt centraal staat. 
De visie van de praktijk wordt door het team gedragen. Het werkplezier is groot, zoals al eerder bleek 
uit de antwoorden van de NPA-praktijkaccreditatie-vragenlijst, al hoewel de werkdruk wel hoog is. 
Naast de vaste dagelijkse overlegmomenten, moet overleg ten allen tijde mogelijk zijn en moet de 
medewerker zich geback-up't voelen door de eindverantwoordelijke huisarts. Dat vertrouwen is er 
gelukkig ook en de drempel voor overleg is laag. 
Stabiliteit van het team en voldoende personeel zorgt voor meer werkplezier en betere 
patiëntenzorg. Ook maakt het de huisartsenpraktijk sterker bij onverwachte tegenslagen of 
problemen. 
 
 Huisarts 
Gezien de drukte met patiëntenzorg en het opzetten en uitrollen van verbeterprojecten is huisarts 
Crop in plaats van 4 dagen per week meer gaan werken en was hij 5 dagen per week aanwezig in de 
praktijk. 
Patiënten hebben in principe de vrije keuze om de huisarts te kiezen met wie ze een afspraak willen 
maken. Huisarts Crop had erg volle werkdagen toen hij 4 dagen werkte, en vandaar dat uitbreiding 
van zijn werkdagen hier ook uitvoortvloeide om aan de behoefte te voldoen van de patiënten. Het is 
duidelijk merkbaar dat er behoefte is aan continuïteit van zorg – vooral na de eerdere jaren van 
wisselende dokters. 
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 Doktersassistente 
Met het in loondienst komen van doktersassistente Nyla is er overcapaciteit (vergeleken met een 
normpraktijk) gecreëerd op het niveau van de doktersassistent. Ook heeft Sandra halverwege 2016 
haar uren uitgebreid. Deze uitbreiding van capaciteit heeft veel voordelen opgeleverd: 
Het geeft de doktersassistentie meer ademruimte (verlaging werkdruk), meer afwisseling en 
flexibiliteit in werktijden en werkzaamheden. En dus ook meer werkplezier. 
Daarnaast was er ook meer mogelijk op het gebied van patiëntenzorg, ondersteunende administratie 
en organisatie van de huisartsenpraktijk. Hierbij een opsomming: 
Op deze manier zijn ook belangrijke organisatorische zaken mogelijk geworden: 
- Snellere en betere telefonische bereikbaarheid; 
- Digitalisering van de dossiers van alle nieuwe en overleden patiënten, en als het mogelijk is ook 

dossiers uit het archief; 
- Completering van de contactgegevens van patiënten met het actief navragen van en noteren van 

e-mailadressen; 
- Visites aan (kwetsbare) patiënten door de doktersassistente in geval van bijvoorbeeld algemene 

(sociale) controle, bloeddrukcontrole en injecties aan huis; 
- Het nagenoeg volledig zelfstandig uitvoeren van de periodieke cervixcontroles (‘uitstrijkjes’) in 

het kader van BeVolkingsOnderzoek (BVO); 
- Stagebegeleiding kunnen bieden aan de doktersassistente in opleiding als Erkend Leerbedrijf; 
- Het uitvoeren van specifieke verbeterplannen in de praktijk, zoals het actief opsporen van 

mensen met longemfyseem door het gelijktijdig met de griepvaccinaties 2016 afnemen van de 
COPD-risicovragenlijst. Uitwerking hiervan leverde groepen van mensen op met een laag-middel-
hoog risico. Op basis hiervan werden risicovolle patiënten actief opgeroepen voor diagnostiek 
(spirometrie door de POH-S) en evaluatie (door de huisarts). Een Stoppen-Met-Roken-(SMR)-
gesprek kan daarbij een belangrijke vervolgactie zijn. Stoppen met roken is een belangrijk 
speerpunt van de praktijk gezien de enorm negatieve invloed roken heeft op de gehele 
gezondheid van mensen. De praktijk heeft zich dus ook voor de ‘keten COPD’ per oktober 2016 
aangesloten bij de zorggroep ELZHA. 

 
 POH-somatiek 
Praktijkondersteuner-somatiek (POH-S) Lianne zorgde voor de continuïteit en geprotocolleerde zorg 
van enige doelgroepen met chronische ziekten, te weten: Diabetes Mellitus, cardiovasculair risico 
management / secundaire preventie (follow-up na hart-of vaatziekte) met speciale aandacht 
(multidisciplinair) voor CVA-nazorg. Ook de zorg voor patiënten met COPD (en deels astma) werd in 
2016 toegevoegd aan het takenpakket van de POH-S. 
In 2016 werd de afstemming en samenwerking tussen POH-S en huisarts geïntensiveerd door het 
dagelijks inplannen van face-to-face overleg. 
De zorg die door de POH-S geleverd werd was prima, zoals onder andere uit de waardering van 
patiënten bleek en uit de getallen zoals bekend bij de Eerste Lijns Zorggroep Haaglanden (ELZHA). 
Deze cijfers zullen verderop vermeld worden. 
 
Al in 2016 werd duidelijk dat de werkdruk op de POH-S steeds verder zou gaan oplopen door onder 
andere de demografische ontwikkelingen in de patiëntenpopulatie (toenemende leeftijd, meer 
mensen met chronische somatische problematiek (ook bijvoorbeeld oncologische patiënten gezien 
uitgebreidere niet-curatieve behandelmogelijkheden), verschuiving van zorg in/door het ziekenhuis 
naar zorg door de huisarts (zogenaamde substitutie van 2e door 1e lijn”), en de uitbreiding van het 
takenpakket van de POH-S met o.a. primaire preventie, CVA zorg. Tevens is er meer administratieve 
druk door een toename van geprotocolleerde (‘afvink’) zorg. 
Praktijkondersteuning van de huisarts wordt steeds belangrijker. 
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 POH-GGZ 
In navolging van de voorgaande jaren heeft POH-GGZ Marieke een dagdeel per week psychische 
ondersteuning geboden aan patiënten van de praktijk. Naast veelal steunende gesprekken en analyse 
in verband van gerichte doorverwijzing, werd er een begin gemaakt met het werken met E-Health. 
De geboden mogelijkheden van E-Health via KSYOS betreffen: 
- digitaal psychodiagnostiek met behulp van vragenlijsten, bijv. 4DKL; 
- online psychotherapie/coaching middels de E-Health modules van Therapieland.nl. 
 
 Doktersassistente-in-opleiding 
Huisartsenpraktijk Crop is een erkend leerbedrijf sinds oktober 2015. 
De eerste doktersassistente-in-opleiding was Reyhan. 
 
 Coassistent LUMC: 
Er zijn enige coassistenten geweest die gedurende 4 tot 6 weken stage liepen in huisartsenpraktijk 
Crop. Een dergelijk coschap had een graduele opbouw naar zelfstandigheid, van aanvankelijk 'slechts' 
spreekuur meekijken tot een zelfstandig, solitair huisbezoek aan een patiënt(e) voor een uitgebreide 
analyse. 
De coassistenten geven achteraf aan een plezierig en leerzaam coschap te hebben gehad. 
Aandachten zijn wel de behoefte aan meer zelfstandig patiëntenzorg doen, het gebrek aan een eigen 
spreekkamer, en soms gebrek aan tijd voor feedback middels leergesprekken. 
Opmerkingen uit een stageverslag van een coassistente (K.B., februari-maart 2016) waren: "Van wat 
ik heb meegekregen is het hier allemaal zeer goed geregeld en ben ik blij dat ik op deze plek stage 
mocht komen lopen"; "Bij mijn huisarts merkte je al snel dat hij veel kennis had"; "er is een goede 
vertrouwensband tussen huisarts en patiënten", "hij is heel vriendelijk en niet autoritair", "hij geeft 
vaak een terugkoppeling naar het gewone leven bij de uitleg", met andere woorden, een herkenbare 
vergelijking. Maar ook "consulten van 10minuten, daar ging hij niet zo strak en strikt mee om, wat 
voor- en nadelen heeft". 
 
Evaluatie/functioneringsgesprekken: 
 
Met uitzondering van de doktersassistente-in-opleiding zijn de verschillende medewerkers 
gekwalificeerd en up-to-date bijgeschoold. Huisarts Crop stimuleert het proactief doen van 
nascholingen door de medewerkers en vergoedt scholing laagdrempelig. 
Zijn visie is dat goed geschoold personeel meer werkplezier heeft en betere kwaliteit van 
patiëntenzorg oplevert. 
 
Zoals aangegeven in de NPA-accreditatie audit en zoals in de planning 2016 aangegeven was hebben 
in het laatste kwartaal van 2016 gesprekken met de verschillende medewerkers plaatsgevonden. 
Aan de hand van een vragenlijst hebben de medewerkers van de praktijk gedurende een gesprek van 
ongeveer 1 uur over diverse zaken in de praktijk of ten aanzien van eigen functioneren. 
Over het algemeen is er een goede werksfeer en collegialiteit onderling, met name bij de 
doktersassistentes. 
De POH-S ervaart een hoge werkdruk, maar gaf aan dat ze haar takenpakket voldoende af kon krijgen 
in de aantal uren die ze had. Echter extra werkzaamheden waren niet haalbaar, zoals het vormgeven 
en uitwerken van verbeterplannen (bijv. Slaap Apneu (OSAS) problematiek in de huisartsenpraktijk) 
en het opzetten ouderenzorg.  
Dit is een aandachtspunt voor de praktijkvoering. 
Bij navraag was uitbreiding van het aantal uren niet mogelijk, omdat de POH-S ook al 2 dagen per 
week werkt in de praktijk van huisarts Willemse. 
 
Het opleidingstraject van Reyhan is helaas  niet verlopen zoals verwacht. Er werd in onderling overleg 
besloten de opleiding bij ons te staken en op een andere stageplek voort te zetten. 
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Kwaliteitsbeleid 
 
Huisartsenpraktijk Crop is geaccrediteerd volgens de NPA sinds 2015, net 
voorafgaand aan de praktijkovername door huisarts Crop. Onderdeel van het 
deze NPA-accreditatie is het opstellen en het bespreken van het 
kwaliteitsbeleid. 
 
Bij de eindbeoordeling van de succesvol afgesloten NPA visitatie van 2016 kwamen enkele zaken 
naar voren. 
Er was veel gebeurd in de huisartsenpraktijk na de overname van de praktijk dat jaar, waarbij er veel 
goeds opgestart is. Een goede verbeterplannenlijst werd opgesteld. Uitwerking en evaluatie zou nog 
wel moeten volgen. 
Er werd speciale aandacht gevraagd in het kader van "kwaliteit&veiligheid" voor het melden van 
incidenten (VIM = Veilig Incidenten Melden). Eventueel zouden hiervoor zogenaamde VIM-meld-
weken ingepland kunnen worden. 
Er werd een uitgebreide risico-analyse gedaan, waarbij de uitslagen besproken moesten worden met 
de medewerkers. Jaarlijks moest de NPA-2.1 uitgewekt worden. 
Met bovenstaand is de praktijk hard aan de slag gegaan, naast nog vele andere zaken )zie 
overzichtstabel verderop).  
 
Huisartsenpraktijk Crop heeft een actief kwaliteitsbeleid. Dit komt tot uitdrukking in: 
- Elk kwartaal is er werkoverleg betreffende de NPA-accreditatie met de huisartsen, 

doktersassistentes en POH’s; 
- Alle protocollen worden jaarlijks besproken, op actualiteit gecontroleerd en zo nodig aangepast; 
- In de agenda’s van de medewerkers worden notities opgenomen om bepaalde afspraken na te 

komen, zoals het controleren van de dokterstas of nalopen van protocollen. 
- Indien een geprotocoliseerde situatie zich voordoet, dan dient het protocol gevolgd te worden. 

Situationeel gericht opzoeken van de protocollen en samen doorlopen geeft duidelijkheid en 
transparantie bij iedereen. Bijvoorbeeld: het koude-keten-protocol bij de jaarlijkse 
griepvaccinaties in het najaar; 

- VIM'men = Veilig Incidenten Melden. Er wordt actief bijgehouden welke fouten worden gemaakt 
of welke dingen er mis gaan. Deze worden vervolgens in teamverband besproken, om er 
verbeterpunten uit te halen. 

- Verzameling en analyse van praktijkgegevens en het afnemen van diverse vragenlijsten, zoals de 
Scan Veiligheids Cultuur en Team Ontwikkel Meter, geven meer inzicht in het functioneren van 
de praktijk. Hier wordt dan ook veel tijd en zorg aan besteed. Het wordt ook opgenomen in het 
jaarverslag; 

- Er worden verbeterplannen opgesteld en periodiek (meestal jaarlijks) wordt afgevinkt of deze 
plannen gerealiseerd zijn of dat ze aangepast dienen te worden danwel uitgesteld moeten 
worden; 
 

Werkoverleg: 
Elke 6 weken is er een teamoverleg op de praktijk. Alle teamleden wordt verzocht en geacht hierbij 
aanwezig te zijn. Punten uit een eerder werkoverleg worden indien nodig, herhaalt; nieuwe punten 
kunnen door elke medewerker ingebracht worden. De bijeenkomst wordt genotuleerd. 
Deze verslagen zijn gebundeld en worden bewaard in een map. 
Bij deze werkoverleggen worden ook de VIM (Veilig Incidenten Melden) meldingen besproken. 
 
Protocollen: 
Ten behoeve van de NPA-accreditatie in 2015-2016 werden reeds diverse protocollen gemaakt  door 
mijn vertrekkende huisarts , huisarts Van der Zwan. 
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Er zijn er enkele protocollen aangepast. Deze zijn grotendeels vertrouwelijk en voor intern gebruik. 
Gezien alle ontwikkelingen in de praktijk, heeft de herziening van NPA-documenten vertraging 
opgelopen. Het updaten van deze documenten en protocollen heeft zeker de aandacht, maar 
concrete patiëntenzorg en zorg voor voldoende en goed personeel had een hogere prioriteit. 
 
Kwaliteitssysteem: 
Door gebruik te maken van een schema waarin aan te geven is, wanneer bepaalde handelingen of 
acties (bijv. controle van de visitetas) uitgevoerd moeten worden, worden er geen handelingen 
vergeten. Dit kwaliteitssysteem is prettig en het gebruik er van is gecontinueerd in 2016-2017. 
 
 
Veilig Incidenten Melden (VIM): 
Na de vorige audit van de NPA, werd als advies meegegeven om te starten met VIM'men. 
Dit houdt in dat een medewerker van de huisartsenpraktijk Crop bij het signaleren of constateren 
van fouten of onjuistheden dit meldt, er in een veilige situatie over gepraat wordt en de casus 
geanalyseerd wordt. Daaruit kunnen (concrete) aanbevelingen gedaan worden die het zorgproces 
kunnen verbeteren. Een mogelijkheid was het inplannen van 'VIM-meldweken'. Deze zijn niet van de 
grond gekomen. Wel wordt er pro-actief een en ander besproken als er fouten zijn. De methode 
PDCA (> Plan - Do - Check - Act) is nuttig en concreet toepasbaar. 
 
Praktijkgegevens: 
In dit jaarverslag zijn er vele cijfers opgenomen over het functioneren van de praktijk. 
Zie verder op. 
 
Via de NHG-NPA praktijkaccreditatie zijn er nog enkele vragenlijsten die nuttig zijn voor meer de 
organisatie van de huisartsenpraktijk. 
- NPA-risicoscan 2016: advies was om deze te bespreken in het team > dit staat nog op de planning. 
 
- Scan Veiligheids Cultuur en Team Ontwikkel Meter: deze documenten zijn ge-upload naar het 
NPAweb. 
 Er is een goede collegialiteit in het team en er wordt met inzet gewerkt aan zo goed 
mogelijke zorg voor de zorgbehoevende mens. Dit wordt ondersteund door positief opvallende 
resultaten van een interne enquête in het kader van de NPA praktijkaccreditatie naar 
veiligheidscultuur ('Scan Veiligheids Cultuur') en ontwikkeling ('Team Ontwikkel Meter'). 
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Lijst verbeterpunten, vanaf 2015 - heden: 
 
Onderdeel Planning Status: Vervolgactie 

Beleidsplan opstellen 2015->2018 (3 jr) Gerealiseerd In 2019 nieuw beleidsplan 

Borgen kwaliteitssysteem Jaarlijks Continu Jaarlijks nieuw overzicht en 
inplannen; komend jaar nog er in 
zetten.. 

Bespreken met team tav 
risicoscan 

2016 Gepland Navragen uitdraai > bespreken, 
volgt.. 

Structureel teamoverleg Elke 6 wk Continu Verslagen bijgehouden in map 

Verbeterplan koude keten 
voortzetten (m.n. in 
griepvaccinatie periode) 

Jaarlijks 
(m.n. maand oktober) 

Bezig September 2018 controle 
protocol en uitwerking 

LSP implementeren 2017 Gepland Aanbesteding en realisatie in 
2017; na 2e helft 2017 Opt-In bij 
pt registreren 

Verbetering telefonische 
bereikbaarheid 

2017: nieuwe 
telefooncentrale 

Afgerond Diverse opstart-fouten en 
onbekendheid aanpakken 

Nieuwe telefooncentrale 
(VOiP) 

2017 Gepland Aanbesteding en realisatie in 
2017; op bandje ook website, 
email en receptenlijn onder de 
aandacht gebracht 

Contact pt met praktijk 
verbeteren 

Begin 2016 en verder.. Gerealiseerd Meermaals patiënten ingelicht, 
brief ter info volgt 

Email-consulten > 2016  In behandeling Steeds vaker gedaan 

Ouderenzorg uitrollen 2016-2017 pilot KIS Gerealiseerd - In 2017 einde pilot en i.p. start 
functionaliteit; 
- Pt markeren als kwetsbare 
oudere (code a49.01) > aan te 
melden in kis (externe koppeling) 
- Aangemeld als 'preferred HA' in 
Schoorwijck 

Meer diagnostiek op de 
praktijk 

> 2017 2016 RdGG-HAH lab Vervolgen 

    

Inschrijven van nieuwe pt > 1 oktober 2015 Periodiek, telkens bij 
teamoverleg 
besproken 

'gedoseerd aannemen' 

Inzet POH-ouderenzorg 2016-2017: POH-S? Niet te realiseren Per 2017 extra inhuren of 
opleiden POH-ouderenzorg 

HA Leidschendam 
"Geriatrisch Netwerk' 

2016 Continue Meer en meer samenwerking, 
POH-O '. 

Extra werkplek DA Mei 2017 Gerealiseerd  

Teamsfeer en mate van 
belastbaarheid 

> 2015 Gerealiseerd Bij elk teamoverleg bespreken 

Opleiden DA 2016 Gerealiseerd, niet-
succesvol 

Eind 2017 pas nieuwe DA in 
opleiding 

Extra inzet huisarts FTE Januari 2017 Gepland Per voorjaar 2017 huisarts 1 naar 
2 dagen/week èxtra huisarts 

Verbetering spreekuur 
planning 

> 2016 Periodiek, telkens bij 
teamoverleg 
besproken 

Zoeken naar balans, o.a.: 
spoed/geplande consulten; 
enkele/dubbele consulten; 
spreekuur / via @ mail / 
telefonisch  

Digitaliseren papieren 
dossiers en post 

> 2016 Continu Alle nieuwe pt en overleden pt 
volledig digitaliseren; 
Alle papieren post inscannen. 

e-mailadressen toevoegen 
aan pt gegevens 

> 2016 Continu Blijven navragen wat emailadres 
is 

Website vernieuwen 2016 > 2017 In behandeling Oplevering 1 oktober 2017 

Optimaliseren ketenzorg 2016-2017 via KIS Gepland, maandelijks Per 2017 vooral via Zorg op Orde 
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controle systeem opschonen 

VIM meldingen doen > 2016 Elke 6wk Bij teamoverleg telkens VIMs 
bespreken; 
Pm: VIM meld-weken plannen? 

Temperatuurmeter koelkast 2017 automatisch temp 
meten? 

Continue 1e poging mislukt > vervolg volgt 

Doelstellingen evalueren September 2016 
(NPA audit) 

Bij jaarverslag nalopen "PDCA"= Plan - Do -Check - Act 
> wordt vervolgd.. 

Overdracht complexe 
patiënten 

> 2017, na invoeren LSP Mogelijkheid hiertoe 
is ICT technisch 
gerealiseerd 

Indien nodig via de huisarts aan te 
melden via ZorgPortaal (externe 
toepassing in HIS) 

Gestructureerd LAB via 
automatisch 
oproepsysteem? 

?  Mogelijkheden op een rij zetten 
en overwegen 

Allergietesten in de HA-
praktijk 

>2016 Gerealiseerd Maandelijks 

Overleg met POH-S houden > april 2016 Gerealiseerd Dagelijks patientenoverleg 

Lectuur verouderd in 
wachtkamer 

> 2016 Gerealiseerd, 
maandelijks 

Periodiek vernieuwen lectuur en 
wachtkamer opgeruimd houden 

Sfeer in wachtkamer 
verbeteren 

> midden 2016 Gerealiseerd Wekelijks 'bloemen abonnement' 

Ideeënbus in de 
wachtkamer 

Uit NPA-vragenlijst 2016 Niet gerealiseerd Vervolgen of ideeenbus nodig is > 
verwijzen naar @ of website 

Praktijkpand wordt te klein 2017  Gerealiseerd Periodiek bespreken 

Privacv    

Klimaat wachtkamer 2017 In bespreking Ventilator? 

Parkeervoorzieningen 
achterzijde HOED 

2017 Volgt  
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Praktijkcijfers 
 
Hierbij een samenvatting van cijfers over huisartsenpraktijk Crop vanuit verschillende 
informatiebronnen (HIS Medicom van Pharmapartners, onderzoeksbureau NIVEL, Zorgdomein, Zorg 
op Orde, VIP Calculus en het CBS). Bij verschillende cijfers zijn de referentiewaarden opgegeven ten 
opzichte van de norm-huisartsenpraktijk in Nederland. 

   

    
 

Algemene cijfers Leidschendam – Voorburg 

 
Demografische ontwikkelingen in Leidschendam - via het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): 
Aantal inwoners (‘levend geborenen’) in Leidschendam-Voorburg in 2016: 
januari 2016: 74.223 > december 2016: 74.604. 
Gemiddelde bevolkingsgroei per maand in 2016: 63, piek juni t/m augustus, en november. 
 

Demografie gemeente L-V 2016 Gemiddeld aantal 
per maand 

Piekmomenten 

Overledenen 64 juli t/m oktober 

Vestigingen vanuit andere gemeenten 63 Augustus, november t/m januari 

Vertrek naar andere gemeente 72 Augustus-september 

Vestigingen vanuit het buitenland 374 Juni t/m september 

Vertrek naar het buitenland 353 Maart, augustus t/m oktober 

 

Patiëntengegevens = demografisch overzicht huisartsenpraktijk 

 
Patiëntenaantallen: er heeft groei van de patiëntenpopulatie plaatsgevonden van 2015 > 2016: 2004 
> 2116 mensen = 112 mensen = 5,6% groei. 
Het aantal overleden patiënten van de huisartsenpraktijk is hierin verdisconteerd. 
Verdeling man / vrouw is onveranderd gebleven, met iets meer vrouwen dan mannen. 
 

Jaar 2015 Man (%) Vrouw  (%) 

4e kwartaal: 2.004 946 (47) 1.058  (53) 

 

Jaar 2016 Man (%) Vrouw  (%) 

1e kwartaal:  2.042 967 1.075 

2e kwartaal: 2.083 983 1.100 

3e kwartaal: 2.087 992 1.095 

4e kwartaal: 2.116 1.003 1.113 

  (47)   (53) 
bron VIPlive 
  



Jaarverslag huisartsenpraktijk Crop 2016  24 

Grafische weergave en tabel “Praktijkpopulatie op diverse peildata” 
Bron: extractie cijfers uit HIS Medicom:  

 
 
Leeftijdsopbouw:  
De verschillen in de leeftijdsopbouw tussen 2015 en 2016 zijn subtiel zoals in de grafieken te zien is. 
Combinerend met de cijfers uit de tabel is op te merken dat: 
- Groei van de praktijkpopulatie gelijkmatig is over àlle cohorten; 
- Alleen in de leeftijdscategorie 45 t/m 49 jaar er een afname is van mensen. 
Mogelijke verklaring is verhuizing naar elders wanneer kinderen naar de middelbare school gaan en 
dan ook overstap naar een andere huisarts. 
- De sterkst gegroeide cohorten de leeftijden betreffen van 0 t/m 24 jaar, en de cohorten 60 t/m 69 
jaar. 
Verklaring hiervoor kan liggen aan de nieuwbouw voor juist jong, als voor middelbare leeftijd in de 
omgeving rond de praktijk. Wellicht komt het ook door het overstap van patiënten van andere 
huisartsen. 
 
Grafiek leeftijdsopbouw: 
 (aantal patiënten (rode kolommen)  x leeftijdscategorie zoals in onderstaande tabel) 
2015 (bron VIPlive) 2016 (bron VIPlive) 

 
 

Leeftijdscategorie Aantal patiënten 2016 
(% praktijkpopulatie)  

Aantal patiënten 2015 
(4e kwartaal) 

Verschil 
2015 > 2016 

0 t/m 4 78 (3,7) 72 + 6 

5 t/m 9 96 (4,6) 88 + 8 

10 t/m 14 126 (6,0) 130 – 4 

15 t/m 19 143 (6,9) 137 + 6 
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20 t/m 24 140 (6,7) 133 + 7 

25 t/m 29 126 (6,0) 127 – 1 

30 t/m 34 93 (4,5) 88 + 5 

35 t/m 39 83 (4,0) 78 + 5 

40 t/m 44 90 (4,3) 82 + 8 

45 t/m 49 156 (7,5) 164 – 8 

50 t/m 54 190 (9,1) 185 + 5 

55 t/m 59 154 (7,4) 151 + 3 

60 t/m 64 148 (7,1) 137 + 11 

65 t/m 69 150 (7,2) 137 + 13 

70 t/m 74 87 (4,2) 81 + 6 

75 t/m 79 89 (4,3) 84 + 5 

80 t/m 84 68 (3,3) 65 + 3 

85 t/m 89 44 (2,1) 44 = 

90 t/m 94 21 (1,0) 18 + 3 

95 en ouder 3 (1,4) 3 = 

Totaal 2.085 2.004 

 
Als vergelijking met de landelijke ontwikkelingen hierbij een tabel van het NIVEL. 
 

Demografische kenmerken van patiënten in de huisartsenpraktijk in 2012-2016 
Demographic features of patients of the general practice in 2012-2016 © NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 

 

 

   

       

    2012 2013 2014 2015 2016 

Geslacht (%) 
Man 49,5 

 

49,3 
 

49,4 
 

49,5 
 

49,5 
 

Vrouw 50,5 
 

50,7 
 

50,6 
 

50,5 
 

50,5 
 

Leeftijd (%) 

0-4 jaar 5,1 
 

4,7 
 

4,6 
 

4,6 
 

4,3 
 

5-17 jaar 15,5 
 

15,1 
 

15,1 
 

15,1 
 

14,8 
 

18-44 jaar 34,4 
 

34,4 
 

33,2 
 

32,4 
 

32,2 
 

45-64 jaar 28,5 
 

28,0 
 

29,0 
 

29,3 
 

29,4 
 

65-74 jaar 9,4 
 

10,0 
 

10,5 
 

10,7 
 

11,1 
 

75-84 jaar 5,2 
 

5,5 
 

5,6 
 

5,8 
 

6,0 
 

85 jaar en ouder 1,8 
 

2,3 
 

2,1 
 

2,1 
 

2,2 
 

Gemiddelde leeftijd   42,3 
 

41,0 
 

41,1 
 

41,4 
 

41,8 
 

 

 
De diverse percentages zijn makkelijk met elkaar te vergelijken in de loop van de jaren 2012>2016.  
Wanneer de demografische kenmerken van huisartsenpraktijk Crop vergeleken worden met de 
demografische kenmerken van de gemiddelde landelijke huisartsenpraktijk, is het volgende te 
constateren: 
- de verdeling man/vrouw is vergelijkbaar; 
- er is een opvallend verschil in de oudste regionen, 85+ jaar: 
huisartsenpraktijk Crop  4,5% vs landelijk 2,2%. De praktijk is dus meer dan het landelijk gemiddelde 
vergrijsd. 
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In- en uitstroom van patiënten: extractie via Q-module HIS 
 

Jaar Instroom (aantal patiënten Uitstroom aantal patiënten  

2016 189 
 

146 
- Reguliere uitstroom:    114 
 - Verhuizing:    83 
 - Naar andere HA:   5 
 - Overig (‘test’ en ‘dubbelen’):   26 
- Sterfte uitstroom:    32 

Nettoverschil 2042 (1e KW2016) 
+ 189 (instroom 2016) 
– 146 (uitstroom 2016) 
2085 (4e KW2016) 
> 43 patiënten groei 

 
Verdeling opslagwijk: bron VIPlive 

 2016 2015 (4e kwartaal) 

Patiënten in geen/wel opslagwijk (%) 2062 / 20 
(99)  (1) 

1988 / 16 
(99)  (1) 

Uit de NIVEL-gegevens over 2016 blijkt dat gemiddeld 5,2% van de patiëntenpopulatie in een 
opslagwijk woont. De praktijk scoort hierin laag. De enige opslagwijken van Leidschendam zijn De 
Heuvel en Prinsenhof, maar hier heeft de praktijk maar hier woont maar een klein deel van de 
patiëntenpopulatie. 
 
Verdeling zorgverzekeringen van patiënten van huisartsenpraktijk Crop, 
op basis van patiëntenaantallen (top5): bron VIPlive 

# 2016 (4e kwartaal) 2015 

1 CZ, Delta Lloyd en OHRA (514) CZ, Delta Lloyd en OHRA (494) 

2 Zilveren Kruis-Agis Achmea (311) Zilveren Kruis-Agis Achmea (293) 

3 Zorg en Zekerheid (242) Zorg en Zekerheid (209) 

4 AZIVO (159) AZIVO (165) 

5 Zorgverzekeraar DSW (136) Zorgverzekeraar DSW (123) 

 

Zorgvraag 

 
Statische gegevens praktijk: bron VIPlive 

 2016 2015 (4e kwartaal) 

Gemiddeld aantal patiënten 2.082 2.004 

Contactfrequentie 
Aantal contacten per jaar 

7,02 
(landelijk gemiddelde 4,4) 

1,56 > x4 = 6,24 

Aantal enkele vs dubbele 
consulten (C vs DC) 

1,59 1,70 

Aantal consulten vs visites 
(C/DC vs V/DV) 

8,25 10,04 

Aantal gewone consulten vs 
telefonische consulten  
(C vs TC) 

1,01 1,17 
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Ter vergelijking hieronder meer informatie via het NIVEL:  
Informatie van NIVEL laat het volgende zien (bron: Flinterman LE, Nielen MMJ, Kroneman M, Verheij RA. Huisarts - Omvang 
zorggebruik 2016. Uit: NIVEL Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2017 [Laatst gewijzigd op 04-08-2017]. URL: 
www.nivel.nl/node/4348). 
Dit rapport bevat cijfers over het zorggebruik van ruim 1,4 miljoen patiënten, ingeschreven bij 
ongeveer 350 huisartsenpraktijken. 
 
- Ruim driekwart (78%) van de patiënten die ingeschreven staan bij een huisarts had in 2016 

contact met de huisartsenpraktijk. 
- Patiënten hadden in 2016 gemiddeld 4,4 keer contact met de huisartsenpraktijk. Voor kinderen 

(5-17 jaar) werden gemiddeld de minste contacten per jaar gedeclareerd, namelijk 2,4; in de 
oudste leeftijdscategorie (85 jaar en ouder) waren dat er het meest, namelijk gemiddeld 13,1. 

- Het zorggebruik (d.w.z. het aantal gedeclareerde contacten) is in de periode 2011-2016 
nauwelijks veranderd. Er is sinds 2014 wel een lichte stijging in gemiddeld aantal gedeclareerde 
contacten. Met name het aantal lange consulten en telefonische consulten neemt duidelijk toe in 
de afgelopen vijf jaar. 

 
Enige samenvattende opmerkingen over de zorgvraag van de patiëntenpopulatie van 
huisartsenpraktijk Crop versus de landelijke cijfers: 
- de zorgvraag in huisartsenpraktijk Crop is toegenomen van 6,24x (2015) naar 7,02x (2016) contact 
per persoon per jaar. Vergeleken met de landelijke gemiddelde praktijk (4,4x) is er een bijna dubbel 
zo hoge zorgvraag! Verklaringen hiervoor zijn wellicht: de praktijkovername, het actief aanpakken 
van chronisch bestaande problematiek, de actieve case-finding van diverse speerpunten in de 
praktijk, en de instroom van nieuwe patiënten die in kaart gebracht moeten worden. 
Deze enorme zorgvraag heeft uiteraard ook een enorme impact op de organisatie (en met name de 
personele bezetting!) van huisartsenpraktijk Crop. 
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Verrichtingen 
 
Overzicht* gedeclareerde prestaties huisartsenpraktijk Crop aantal en verdeling naar M/V: 

Verrichting 2016 2015 (alleen 4e kwartaal!) 

 Aantal Man Vrouw Aantal Man Vrouw 

Patiënten <65jr niet 
wonend in Opslagwijk 

6.407 3.166 3.241 1.556 766 790 

Patiënten 65-70jr niet 
wonend in Opslagwijk 

945 387 558 218 88 130 

Patiënten >75jr niet 
wonend in Opslagwijk 

895 340 555 214 88 130 

Patiënten <65jr 
wonend in Opslagwijk 

77 51 26 16 12 4 

Patiënten 65-70jr 
wonend in Opslagwijk 

4 1 3 0 0 0 

Consulten <20min 4.802 1.958 2.844 1.114 452 662 

Consulten >20min 3.011 1.160 1.851 655 270 385 

Visite <20min 220 53 167 50 11 39 

Visite >20min 362 72 290 61 16 45 

Telefonisch consult 4.776 1.578 3.198 955 335 620 

E-mail 322 146 176 1 0 1 

Dipslides 176 29 147 18 5 13 

Vloeibare stikstof 168 84 84 33 16 17 

Doppler diagnostiek 23 9 14 5 4 1 

Spirometrie 99 42 57 24 12 12 

24-uurs 
bloeddrukmeting 

36 16 20 4 1 3 

Teledermatologie 5 1 4 Niet beschikbaar 

MMSE 11 6 5 1 1 0 

Chirurgie 42 15 27 6 3 3 

Ambulante 
compressietherapie 

3 1 2 7 5 2 

Therapeutische 
injectie (Cyriax) 

47 8 39 6 3 3 

MRSA screening 6 2 4 2 1 1 

Intensieve zorg 
(overdag) 

40 15 25  
Onbekend 

Intensieve zorg (ANW) 23 14 9 

Euthanasie 2 1 1 0 0 0 

IUD 15 0 15 2 0 2 

Totaal 78.940 35.866 43.074 15.119 6.884 8.235 

*In de tabel worden de verrichtingen van héél 2016 vergeleken met die van alleen het 4e kwartaal 
van 2015. Voor vergelijking 2015-2016 zijn de 'totaal'getallen van 2015 te extrapoleren door ze 
met 4 te vermenigvuldigen. 
N.b. Huisartsenpraktijk Crop biedt niet alle mogelijke verrichtingen aan - het totaal aantal mogelijke 
verrichtingen staat in de volgende tabel van het NIVEL. 
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Aantal en % gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2016 

Number and percentage declared M&I services by gender per 1000 registered patients, 2016 © NIVEL Zorgregistraties 1e lijn 
M&I verrichting   

Segment   

Man   

% Vrouw   

% 
 

Totaal   

% 

Audiometrie 3 1,5 1,0 % 1,5 0,7 % 1,5 0,8 % 

Diagnostiek met behulp van Doppler 3 5,4 3,4 % 5,4 2,6 % 5,4 3,0 % 

Tympanometrie 3 0,8 0,5 % 0,9 0,4 % 0,9 0,5 % 

Longfunctiemeting (= spirometrie) 3 15,7 10,0 % 18,9 9,2 % 17,3 9,5 % 

ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en 
bespreken met patiënt) 

3 18,1 11,5 % 20,6 10,0 % 19,4 10,7 % 

Spleetlamponderzoek 3 2,8 1,8 % 3,4 1,6 % 3,1 1,7 % 

Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, 
hypertensiemeting 

3 12,7 8,1 % 14,5 7,0 % 13,6 7,5 % 

Teledermatologie 3 1,5 1,0 % 2,1 1,0 % 1,8 1,0 % 

Cognitieve functietest (MMSE) 3 2,5 1,6 % 3,7 1,8 % 3,1 1,7 % 

Hartritmestoornissen 3 0,7 0,4 % 1,5 0,7 % 1,1 0,6 % 

Chirurgie 1 31,6 20,1 % 36,7 17,8 % 34,1 18,8 % 

Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris 1 2,7 1,7 % 3,5 1,7 % 3,1 1,7 % 

Therapeutische injectie (Cyriax) 1 15,9 10,1 % 27,4 13,3 % 21,7 11,9 % 

Oogboring 1 1,3 0,8 % 0,1 0,0 % 0,7 0,4 % 

MRSA-screening 3 0,5 0,3 % 0,5 0,2 % 0,5 0,3 % 

Diabetes begeleiding per jaar 3 4,0 2,5 % 4,1 2,0 % 4,0 2,2 % 

Diabetes instellen op insuline 3 2,4 1,5 % 2,7 1,3 % 2,5 1,4 % 

COPD-gestructureerde zorg per jaar 3 0,6 0,4 % 0,6 0,3 % 0,6 0,3 % 

Palliatieve consultatie, visite 3 1,1 0,7 % 1,2 0,6 % 1,1 0,6 % 

Palliatieve consultatie, telefonisch 3 0,6 0,4 % 0,6 0,3 % 0,6 0,3 % 

Intensieve zorg, visite, dag 1 25,7 16,4 % 29,1 14,1 % 27,4 15,1 % 

Intensieve zorg, visite langer dan 20 minuten, dag 1 0,3 0,2 % 0,4 0,2 % 0,3 0,2 % 

Intensieve zorg, ANW visite 1 1,8 1,1 % 1,5 0,7 % 1,6 0,9 % 

Euthanasie 3 0,4 0,3 % 0,3 0,1 % 0,3 0,2 % 

Reizigersadvisering 3 0,5 0,3 % 0,6 0,3 % 0,6 0,3 % 

IUD inbrengen- Implanteren c.q. verwijderen 
implanonstaafje 

1 0,0 0,0 % 13,5 6,5 % 6,9 3,8 % 

Gestructureerde huisartsenzorg in 
verzorgingshuis 

3 2,7 1,7 % 7,1 3,4 % 5,0 2,8 % 

Gestructureerde huisartsenzorg in de 
maatschappelijke opvang 

3 2,3 1,5 % 1,9 0,9 % 2,1 1,2 % 

Module Abdominale echografie 3 0,7 0,4 % 1,9 0,9 % 1,3 0,7 % 

Overige M&I verrichtingen 1&3 0,1 0,1 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 

Totaal   156,9 100 % 206,2 100 % 181,6 100 % 
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Contacten met de huisarts  
Via het NIVEL kunnen de gegevens van huisartsenpraktijk Crop vergeleken worden met de landelijke 
data. CTG is de declaratiecodering bij de zorgverzekering. 
 
Onder contacten met de huisarts worden het aantal lange en korte consulten, lange en korte visites, 
telefonische consulten, vaccinaties en e-mail consulten, absoluut en per 1000 ingeschreven 
patiënten getoond. Alleen de contacten van patiënten met inschrijftarief in het betreffende 
kalenderjaar zijn meegeteld. Wanneer de assistente of POH contacten onder dezelfde tariefcode als 
de huisarts vastlegt, tellen deze contacten ook mee. Bij de cijfers per 1000 patiënten zijn patiënten 
die niet het hele jaar waren ingeschreven, naar rato meegeteld. 
 
      

Aantal contacten met de huisarts in 2016 

  
  uw praktijk referentie 

CTG aantal  aantal per 1000 aantal per 1000 

consult huisarts 12000 3.856 2.203,1 2.270,4 

consult huisarts langer dan 20 minuten 12001 2.486 1.420,4 600,5 

visite huisarts 12002 147 84,0 114,5 

visite huisarts langer dan 20 minuten 12003 217 124,0 87,2 

telefonisch consult huisarts 12004 3.654 2.087,7 1.212,8 

vaccinatie huisarts 12006 0 0,0 3,0 

e-mailconsult huisarts 12007 273 156,0 28,3 
 

 

 
    

Gemiddeld aantal contacten met de huisarts per patiënt in 2016 

    uw praktijk referentie 

  CTG aantal aantal 

Consult huisarts 12000+12001 3,6 2,9 

Visite huisarts 12002+12003 0,2 0,2 

Telefonisch consult 12004 2,1 1,2 

Vaccinatie 12006 0,0 0,0 

E-mailconsult 12007 0,2 0,0 
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Gemiddeld aantal contacten met de huisarts per patiënt naar leeftijdsgroep in 2016 

  uw praktijk referentie 

  aantal aantal 

0 - 4 3,6 3,9 

5 - 14 2,9 2,2 

15 - 24 4,0 2,9 

25 - 44 4,5 3,6 

45 - 64 6,8 4,2 

65 - 74 7,0 5,7 

75+ 14,3 9,5 
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Zorgvraag per leeftijd: 
De toename van aantal verrichtingen ligt het hoogste bij de leeftijdsgroepen 50 t/m 64 jaar en 80+ 
jaar. Dit toont de extra aandacht die er is voor ouderen/kwetsbare ouderen/chronisch zieken, maar 
ook de aandacht voor preventie in de praktijk (groot deel 50 t/m 64 jaar). 
 
2015 (bron VIPlive) 2016 (bron VIPlive)  

 

Leeftijdscategorie Aantal 
verrichtingen 
4e kwartaal 2015 

Aantal 
verrichtingen 
2016 

Gemiddeld aantal 
verrichtingen/ 
kwartaal 2016 

Verschil 
2015>2016 

0 t/m 4 50 313 78 + 28 

5 t/m 9 59 286 72 + 13 

10 t/m 14 77 330 83 + 6 

15 t/m 19 131 615 154 + 23 

20 t/m 24 102 629 157 + 55 

25 t/m 29 132 588 147 + 15 

30 t/m 34 97 495 124 + 27 

35 t/m 39 98 375 94 – 4 

40 t/m 44 75 451 113 + 38 

45 t/m 49 325 915 229 – 96 

50 t/m 54 275 1.468 367 + 92 

55 t/m 59 266 1.239 310 + 44 

60 t/m 64 219 1.113 278 + 59 

65 t/m 69 272 1.182 296 + 24 

70 t/m 74 186 878 220 + 34 

75 t/m 79 203 1.007 252 + 49 

80 t/m 84 168 1.108 277 + 109 

849 195  212 + 17 

90 t/m 94 66 426 107 + 41 

95 en ouder 9 93 23 + 14 

Totaal 3.005 14.360 3.590 + 585 
(+ 19%) 
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Gemiddelde aantal verrichtingen per dag van de week: 
2015, 4e kwartaal (bron VIPlive) 2016 (bron VIPlive) 
 

 

Dag van de 
week 

Totaal 4e 
kwartaal 2015 
(% van totaal) 

Gemiddeld 
4e kwartaal 2015 

 

Totaal 2016 
(% van totaal) 

Gemiddeld 
2016 

Zondag 2 (0,07%) 0,0 16 (0,11%) 0,3 

Maandag 727 (24%) 14,0 3.010 (21%) 57,9 

Dinsdag 520 (17%) 10,0 2.723 (19%) 52,4 

Woensdag 598 (20%) 11,5 2.933 (20%) 56,4 

Donderdag 480 (16%) 9,1 2.415 (17%) 46,4 

Vrijdag 676 (22%) 13,0 3.245 (23%) 61,2 

Zaterdag 2 (0,07%) 0.0 18 (0,13) 0,3 

Totaal 3.005 (100%) 8,2 14.360 39,3 

Er is een gelijkmatiger verdeling van verrichtingen over de dagen; er is meer weekend-zorg verleend. 
 
Zorgvraag per postcode: 
Hierbij een plattegrond van de regio met de verschillende postcodes: 
er heeft een verschuiving plaatsgevonden in zorggebied, m.n. regio 2264 en 2265 zijn meer 
aanwezig; postcodegebied 2263 is juist minder vertegenwoordigd.  

2265

 
2264

 

2262

 

2261

 

2263
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Grafieken aantal verrichtingen per postcodegebied: 
 
  2015 (bron VIPlive)      2016 (bron VIPlive) 

 

 
 
Op basis van de volgende tabel: 
 

Postcode Aantal verrichtingen 2016 
 (*) 

Aantal verrichtingen 
4e kwartaal 2015 

Verschil 2015 > 2016 

2264 3.676 (919) 687 + 34% 

2263 1.720 (430) 463 -   7% 

2265 2.172 (543) 444 + 22% 

2261 1.775 (444) 392 + 13% 

2262 1.629 (407) 359 + 13% 

Totaal 10.972 2.345  

 
* = omgerekend aantal verrichtingen per kwartaal (totaal aantal / 4) voor eenvoudiger vergelijking 
met de cijfers van 2015. 
 
Zoals te zien is, is met name postcodegebied 2264 fors in aantal verrichtingen toegenomen, en het 
was reeds de dominante postcode. Tevens is er een grote toename in postcodegebied 2265 - dit zal 
waarschijnlijk de toegenomen zorg zijn in verzorgingshuis Schoorwijck. 
Het aantal verrichtingen in het gebied 2263 (Duivenvoorde) is afgenomen. Diverse ouderen die in de 
aanleunwoningen woonden zijn overleden in 2016. 
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Zorginhoudelijk 

 
Chronische aandoeningen 
 
Volgens NIVEL valt 31,85% van de praktijkpopulatie van huisartsenpraktijk Crop onder de noemer 
‘chronische ziekte’, oftewel dat men een ziekte heeft die langer dan 3 maanden duurt. 
Gemiddeld aantal contacten per jaar voor specifiek déze patiëntengroep is 3,5. 
 
Diabetes Mellitus: 
De huisartsenpraktijk heeft sinds januari 2016 via de zorggroep ELZHA de module Diabetes Mellitus. 
Daarbij wordt secundaire preventie gedaan. Registratie van DM-patiënten en coördinatie van zorg 
met ketenpartners verloopt via het Keten Informatie Systeem (KIS) van VitalHealth. Hieronder volgen 
de cijfers over 2016 als extractie uit het KIS. 
 
Nummer Omschrijving Aantal Proces 

indicator (%) 
Zorggroep 

(%) 

1 Populatie praktijk  2109   

2 Alle patiënten met episode T90.02 (DM) 105   

3 Alle patiënten met episode T90.02 (DM) en hoofdbehandelaar = 
Specialist 

2   

4 Alle patiënten met episode T90.02 (DM) en hoofdbehandelaar = 
Huisarts 

84   

5 Aantal patiënten geen programmatische zorg met episode T90.02 
(DM) en hoofdbehandelaar = huisarts of opname in zorgprogramma 
Ouderenzorg 

Nvt Nvt Nvt 

6 Aantal diabetespatiënten in zorgprogramma 87   

7 Aantal diabetespatiënten in zorgprogramma gedurende de gehele 
rapportperiode 

77   

8 Aantal diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma < 80 jr bij wie 
LDL is bepaald in de afgelopen 5 jaar 

58   

9 Aantal diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma < 80 jr bij wie 
LDL is bepaald in de afgelopen 5 jaar met LDL-cholesterolwaarde 
lager dan of gelijk aan 2,5 mmol/l 

30 51,7  

10 Aantal diabetespatiënten in zorgprogramma dat een lipidenverlagend 
medicament (bijvoorbeeld statines) gebruikt 

52 67,5  

11 Aantal diabetespatiënten in zorgprogramma bij wie eGFR is berekend 
of bepaald 

72 93,5 90 

12 Aantal diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met 
urineonderzoek (porties) op albumine of albumine/creatinine ratio 

61 79,2  

13 Aantal diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het 
rookgedrag is vastgelegd 

74 96,1  

14 Aantal diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma, van wie 
rookgedrag is vastgelegd, die roken 

9 12,2  

15 Aantal diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met een 
funduscontrole in afgelopen twee jaar 

71 92,2 80 

16 Aantal diabetespatiënten in zorgprogramma met een voetonderzoek 73 94,8 80 

 
Zoals op te merken is, zijn er verschillende waardes nog niet goed ingevuld, zoals bijv. welke mensen 
bij de medische specialist lopen: slechts 2?!) Registratie van de DM-patiënten die bij de huisarts 
lopen, zou moeten kloppen, omdat er ook een financiële vergoeding wordt uitgekeerd vanuit de 
ELZHA voor elke DM-patiënt die via de ELZHA zorg ontvangt. 
Enkele puntjes moeten dus op de i bij uitvoering en vooral de registratie van de ketenzorg om dit  
overzicht te optimaliseren. Zo kan het laboratorium-aanvraagbeleid ook onder de loep genomen 
worden, in verband met het hoge aantal LDL voor het laatst geprikt > 5jr geleden!.  
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Patiënten gemarkeerd als ‘kwetsbaar’ in het kader van Ouderenzorg (A49.01) 
Omdat het een aandachtspunt van de praktijk is, is er een duidelijke groei te zien in de groep met 
deze codering. 
 

Datum Aantal patiënten 
’Kwetsbaar’ 

2-6-2016 (= start project Ouderenzorg) 9 

13-8-2016 30 

9-9-2016 31 

11-8-2017 74 

 
Diagnoses in de huisartsenpraktijk 
 
27,71% van de patiëntenpopulatie heeft problemen met het bewegingsstelsel in meer of mindere 
mate. Gemiddeld aantal contacten voor deze patiëntengroep is 2,3. 
 
Psychische en sociale problemen komen 16,05% van de praktijkpopulatie voor, waarbij er gemiddeld 
3,1 keer contact is geweest met de huisartsenpraktijk. 
Indien er meer in detail wordt gekeken, komt depressie voor bij 1,94% van de patiënten. De 
zorgvraag is hierbij 3,5x per jaar. 
Bij 3,15% van de mensen in de praktijk komt een angststoornis voor met een contactfrequentie 3,4x 
per jaar. 
In de bijlage van NIVEL-cijfers staat de volledige ICPC-lijst van aandoeningen en het voorkomen ervan 
in huisartsenpraktijk Crop versus de bijbehorende landelijke referentie. 
 
Speciaal aandachtspunt in de praktijk: (potentieel) Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS)  
O.b.v. extractie via Q-module in HIS Medicom 
 

Datum Aantal patiënten 
‘(potentieel) OSAS’ 

30-09-2016 133 

8-11-2016 142 

9-12-2016 142 

9-2-2017 157 

31-03-2017 163 

10-07-2017 173 

 
In de huisartsenpraktijk vinden we de opsporing van OSAS belangrijk en daarom is er een proactief 
beleid om OSAS mee te nemen in differentieel diagnostisch denken (‘Zou OSAS deze klachten kunnen 
verklaren?’). 
Uit wetenschappelijke literatuur en uit diverse nascholingen over Obstructief Slaap Apneu Syndroom 
(OSAS) blijkt dat tijdige opsporing en behandeling van OSAS belangrijk is voor de kwaliteit van leven 
van de patiënt. Het is echter ook belangrijk om op de langere termijn voor andere aspecten zoals het 
risico op hart- en vaatziekten, op energieproblematiek zoals burn-out, op psychische problemen 
zoals stemmings- en angststoornissen, maar ook het risico op verslavingsproblematiek ten aanzien 
van met name alcohol, roken, slaapmedicatie, en snelle suikers (‘snaaien’). 
Diverse problematiek vaak niet holistisch wordt bekeken, of en de diagnose vaak wordt gemist. 
Klachten waarbij aan OSAS gedacht kan worden zijn: snurken, ademstops (‘apneu’s), langer 
bestaande slaapproblematiek en slaapmiddelengebruik, langdurige vermoeidheid zonder andere 
duidelijke oorzaak, chronische maagproblematiek, psychische klachten zoals depressie, burn-out, 
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concentratieproblemen, prikkelbaarheid of gedragsproblematiek; maar ook onverklaarbare 
spierzwakte, onrustige benen ’s nachts; moeizaam te behandelen (‘therapieresistent’) hart- en 
vaatziekte zoals hypertensie; ongunstig hart- en vaatziekteprofiel op relatief jonge leeftijd, of op 
jonge leeftijd doorgemaakte hart- en vaatziekten inclusief erectiestoornissen. Ook iemands 
lichaamsbouw (familiair bepaald!), o.a. boordmaat > 40, en familieanamnese op OSAS zijn belangrijk. 
In de maatschappij wordt de prevalentie van OSAS echter op 10% geschat. Het aantal 
gediagnosticeerde patiënten in de gemiddelde huisartsenpraktijk ligt echter véél lager. 
 
In onze huisartsenpraktijk werd er gescreend op OSAS na uitgebreide anamnese tijdens het 
spreekuur, lichamelijk onderzoek en vaak laboratoriumonderzoek (ter uitsluiting van andere 
oorzaken van klachten). Deze screening verliep via het uitleggen hoe het RU sleeping device van 
Respironics werkte, één nacht met het meetapparaatje in eigen bed slapen, de volgende dag het 
terugbrengen, uitlezen en diagnosticeren van hoge/lage waarschijnlijkheid op OSAS. Hierop kon  dan 
passend advies gegeven worden. 
 
Er zijn gesprekken om samen met het Reinier MDC (Debora de Graaf) / Reinier de Graaf Gasthuis 
(RdGG neuroloog Bornebroek)  een pilot eerstelijns OSAS screening op te zetten. 
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Behandeling: voorschrijfgedrag: bron: NIVEL 

 
Algemeen over medicatiegebruik en voorschrijfgedrag in 2016: 
- Zo’n 17% van de patiënten in de huisartsenpraktijk krijgt tenminste één keer per jaar een 

maagzuurremmer voorgeschreven. Dit is daarmee, net als in eerdere jaren, het meest 
voorgeschreven geneesmiddel bij de huisarts in 2016. 

- Het percentage patiënten dat een antibioticum kreeg voorgeschreven (18,3%) is na de lichte 
stijging in 2015 weer gedaald naar het percentage uit 2014. 

- Voor meer informatie zie de tabel: 
 
Top-10 van geneesmiddelvoorschriften, 2016 
Top-10 of drug prescriptions, 2016 © NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 
 

    

ATC Omschrijving % patiënten 

A02B Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux 16,4 

M01A Niet-steroide anti-inflammatoire en antireumatische midd. 13,6 

C10A Antilipaemica, enkelvoudig 11,9 

B01A Antithrombotica 10,4 

J01C Betalactam-antibiotica, penicillines 10,3 

D07A Enkelvoudige corticosteroiden 10,3 

C07A Beta-blokkers 9,4 

R01A Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik 9,1 

A06A Laxantia 8,4 

R06A Antihistaminica voor systemisch gebruik 7,8 

      
 

  

 
- Per leeftijdsgroep is er wel verschil te zien in de meest voorgeschreven geneesmiddelen. Zo 

worden aan kinderen voornamelijk antibiotica voorgeschreven. Bij jong volwassenen staat, zoals 
kan worden verwacht, hormonale anticonceptiva op nummer 1 van meest voorgeschreven 
geneesmiddelen. Voor patiënten vanaf 45 jaar maakt deze plaats voor maagzuur remmende 
middelen en geneesmiddelen voor het hart- en vaatstelsel. 

 
 
  



Jaarverslag huisartsenpraktijk Crop 2016  39 

Medicatiegebruik en voorschrijfgedrag huisartsenpraktijk Crop in 2016 
 
Hier worden cijfers gepresenteerd over percentages patiënten met een prescriptie. 
Prescripties in het HIS zijn vaak niet alleen voorschriften van de huisarts. Ook voorschriften van 
specialisten en afleveringen van de apotheek worden opgenomen in het HIS. Onderscheid is niet 
altijd expliciet te maken. Daarom worden de recepten ontdubbeld op ATC-code binnen 8 dagen. Alle 
overige resterende prescripties – inclusief de voorschriften van de specialist – worden geregistreerd. 
De mate waarin voorschriften van specialisten en afleveringen van de apotheek opgenomen worden 
in het HIS verschilt per praktijk. Verschillen tussen praktijken in het aantal voorschriften kunnen dus 
niet alleen verklaard worden door verschillen in voorschrijven, maar ook door verschillen in 
terugkoppeling van voorschriften en afleveringen van de specialist en de apotheek. Daarom wordt er 
niet meer gerapporteerd over aantallen prescripties, maar over patiënten met een (bepaalde) 
prescriptie. Hierdoor de uitkomsten van de huisartsenpraktijk beter te vergelijken met de 
referentiecijfers. 
  
Alleen de prescripties van patiënten met een inschrijftarief in het betreffende kalenderjaar zijn 
meegeteld. Patiënten die niet het hele jaar waren ingeschreven zijn naar rato meegeteld. 
     

Aantal en percentage patiënten met een voorschrift in 2016 

 
  uw praktijk referentie 

ATC aantal  % patiënten % patiënten 

Alle voorschriften   1.254 71,7 68,2 

Maagmiddelen A02 338 19,3 8,0 

Statines C10A 197 11,3 5,7 

Antibiotica J01 452 25,8 8,9 

Benzodiazepines N05BA 151 8,6 2,3 
 

 

    

Aantal en percentage patiënten met een voorschrift naar leeftijdsgroep in 2016 

 

 Huisartsenpraktijk Crop referentie 

aantal % patiënten % patiënten 

0 - 4 
  

24 
55,4 53,9 

5 - 14 
  

86 
52,8 42,6 

15 - 24 
  

146 
56,1 55,6 

25 - 44 
  

256 
68,6 59,6 

45 - 64 
  

455 
77,6 69,7 

65 - 74 
  

154 
84,3 83,5 

75+ 
  

131 
92,9 92,4 
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Aantal en percentage patiënten met een voorschrift naar anatomische hoofdgroep (ATC) in 2016 

Hoofdstuk 
  

Huisartsenpraktijk 
Crop 

referentie 

aantal 
% 

patiënten 
% 

patiënten 

A Maagdarmkanaal en metabolisme 677 38,7 54,0 

B Bloed en bloedvormige organen 287 16,4 23,5 

C Hartvaatstelsel 412 23,5 43,8 

D Dermatologica 441 25,2 41,3 

G Urogenitale stelsel en geslachtshormonen 281 16,1 24,0 

H Syst. Hormoonpreparaten, excl gesl.horm 167 9,5 14,1 

J Syst. middelen bij infectieziekten 480 27,4 36,0 

L Oncolytica en immunosuppressiva 37 2,1 3,0 

M Skeletspierstelsel 352 20,1 29,3 

N Centraal zenuwstelsel 518 29,6 39,1 

P Antiparasitaire middelen 65 3,7 2,8 

R Ademhalingsstelsel 641 36,6 41,8 

S Zintuiglijke organen 255 14,5 21,4 

V Hulp 10 0,6 0,5 

Y Niet ingevuld 0 0,0 0,8 

Z Niet van toepassing 0 0,0 0,1 
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Top-10 van voorschriften naar leeftijdsgroep in 2016 

  
  

Huisartsenpraktijk 
Crop 

referentie 

leeftijds 
groep 

omschrijving ATC  aantal 
% 

patiënten 
% 

patiënten 

0 - 4 

        

1 Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik (R01A) 12 28,0 8,6 

2 Betalactam-antibiotica, penicillines (J01C) 7 16,0 21,2 

5 - 14 

        

1 Sympathicomimetica voor inhalatie (R03A) 25 15,4 5,4 

2 Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik (R01A) 23 14,2 6,5 

15 - 24 

        

1 Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik (G03A) 47 18,0 20,4 

2 Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik (R01A) 37 14,0 8,1 

25 - 44 

        

1 Niet-steroide anti-inflammatoire en antireumatische midd. (M01A) 76 20,4 13,8 

2 Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik (R01A) 71 19,0 9,2 

45 - 64 

        

1 Niet-steroide anti-inflammatoire en antireumatische midd. (M01A) 136 23,2 18,3 

2 Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux (A02B) 130 22,1 19,1 

65 - 74 

        

1 Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux (A02B) 73 39,8 34,0 

2 Antilipaemica, enkelvoudig (C10A) 60 32,7 35,6 

75+ 

        

1 Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux (A02B) 82 57,9 49,3 

2 Antithrombotica (B01A) 74 52,4 47,6 

 
Zoals te zien is, worden de " Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik (R01A)" het 
meest frequent voorgeschreven. Dit zijn neussprays die langdurig gebruikt kunnen worden bij 
allergische of hyperreactieve slijmvliezen van KNO-gebied (rhinitis en sinusitis) en luchtwegen (astma 
en bronchiale hyperreactiviteit). Voor deze ziektebeelden is speciale aandacht in de praktijk en met 
name voor preventie. En dit kan door het gebruik van neusspray. Er zijn dan ook méér dan gemiddeld 
voorschriften en het is in diverse leeftijdscategorieen het #1-voorschrift. 
Ook het voorschrijven van inhalatiemedicatie ('puffers') zit in de pen, omdat tijdige behandeling van 
luchtweg problemen met inhalers risico op longontsteking kan voorkomen en minder ziektelast 
oplevert. 
Bij diverse medicatie is het voorschrijven van maagmedicatie geadviseerd volgens de NHG-standaard. 
Vandaar ook een frequent uitschrijven van deze middelen, met name in de leeftijdsgroepen vanaf 
middelbare leeftijd. 
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Organisatorisch 

 
Hierbij ter achtergrond van cijfers van huisartsenpraktijk Crop meer informatie over de gemiddelde 
landelijke huisartsenpraktijk. 
 
Algemeen over verwijzingen in 2016 (bron NIVEL): 
In 2016 waren er 304 verwijzingen per 1.000 ingeschreven patiënten naar een medisch specialist. De 
meeste tweedelijns verwijzingen gingen naar het specialisme oogheelkunde (33 per 1000 patiënten), 
gevolgd door orthopedie, KNO-heelkunde en dermatologie. 
 
In 2015 is de bekostigingssystematiek van de huisartsenzorg veranderd. Vanaf januari 2015 is de 
bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg samengebracht in één model met drie 
segmenten. Ieder segment heeft zijn eigen kenmerk: 

o Segment 1: basisvoorziening huisartsenzorg 
o Segment 2: programmatische multidisciplinaire zorg 
o Segment 3: resultaatbeloning en zorgvernieuwing 

 
Het totale zorggebruik van de huisarts omvat bovengenoemde drie segmenten. Voor de 
verschillende onderdelen van de rapportage over het zorggebruik wordt telkens aangegeven binnen 
welk segment deze valt. 
 
Verwijzingen huisartsenpraktijk Crop 
 
Door huisartsenpraktijk Crop werd er hoofdzakelijk verwezen naar het HMC (voorheen MCH), het 
Reinier de Graaf Gasthuis (RdGG) in Delft en dependance in Voorburg, en soms naar het HAGA of 
LUMC. Overigens werkt DC klinieken Voorschoten nauw samen met HMC. Een voordeel hiervan is 
dat diagnostiek die in Voorschoten is verricht ook buiten kantoortijden van de DC Kliniek digitaal 
beschikbaar is via het HMC. 
Er is ook echter een toenemend aantal verwijzingen naar verschillende zelfstandige klinieken zoals de 
DC kliniek en de Keizer Kliniek in Voorschoten, maar ook Mauritskliniek. Deze verwijzingen betreffen 
meestal diagnostiek, of voor snelle(re) beoordeling door een medisch specialist, dan in de 
ziekenhuizen. De wachttijden van ziekenhuizen zijn geregeld een doorn in het oog van de huisarts. 
 
Verwijzingen wordt grotendeels digitaal verstuurd via Zorgdomein. Dit betreft niet alleen 
verwijzingen naar medisch specialisten, maar juist ook naar diagnostiek (röntgen, DEXA scan, 
medisch laboratorium)! 
Papieren verwijzingen proberen we steeds meer te beperken, juist ook in verband met het speerpunt 
om alle patiënteninformatie te digitaliseren. 
 
Gegevens uit Zorgdomein betreffende verwijzingen in 2016 laten het volgende zien: 
Er zijn 977 verwijzingen via Zorgdomein gestuurd. Dit betekent dat er gemiddeld per week 18 à 19, 
oftewel 3 à 4 per dag, verwijzingen worden gestuurd via Zorgdomein. Verwijzingen op papier en 
papieren LAB- of röntgenformulieren zijn dus niet meegeteld. Het daadwerkelijke aantal verwijzingen 
ligt dus in de praktijk hoger dan deze 977. 
Er is een actief beleid om verwijzingen zo veel mogelijk digitaal te doen, danwel via Zorgdomein, 
danwel via e-mail aan de verwezen zorgverlener of soms patiënt. 
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Verwezen instantie (locatie) 
Zoals te zien is in de tabel, worden de meeste patiënten verwezen naar het HMC, wat een fusie is 
tussen de ziekenhuizen Westeinde, Bronovo en Antoniushove. Ook het Reinier de Graaf Gasthuis 
(RdGG) staat hoog in de lijst. Redenen hiervoor zijn, dat het dichtbij is gesitueerd is, zeker de 
dependance in Voorburg, dat het een toegankelijk en tamelijk overzichtelijk ziekenhuis is; dat 
huisarts Crop lang in Delft heeft gewerkt en de specialisten daar (persoonlijk) kent;  dat er 
toenemend diagnostiek wordt verricht via het RdGG betreffende LAB en slaaponderzoeken naar 
OSAS - waarnaar actieve case-finding wordt gedaan. 
Zee opvallend is de hoge plaats van het Nederlands Slaap Instituut (NSI) - maar dit hangt samen met 
het hiervoor genoemde. Ze onderscheiden zich ten positieve in zorg met korte wachttijd, analyse aan 
huis waarbij de patiënt in eigen bed kan slapen tijdens de slaapregistratie, en in de uitgebreide en 
duidelijke beschrijving van de onderzoeksbevindingen met daaraan een behandeladvies gekoppeld. 
Wat verder opvalt, is het hoge aantal verwijzingen naar instellingen voor psychische zorg, zoals GGZ-
Rivierduinen, Parnassia-groep, Mentaal Beter groep met Reflexxie in Voorburg. 
Ook huid klinieken scoren hoog, te weten Bergman kliniek, Maurtiskliniek en polikliniek Blaak. 
Hetzelfde geldt voor de klinieken orthopedie:  Medinova, Maartenskliniek en st.Maartenskliniek. 
 

Verwezen instantie (alfabetische volgorde) Aantal obv ZD-
nummer 

MCH (408) + Ziekenhuis Bronovo (67) + HMC (206)  681 

Reinier de Graaf Groep 85 

Nederlands Slaap Instituut (NSI) 46 

HagaZiekenhuis 27 

LUMC (Leiden) 26 

DC Klinieken Den Haag 20 

DC Klinieken 15 

GGZ Rivierduinen 13 

Parnassia Groep, Haaglanden o.a. Indigo-PsyQ-Parnassia-Brijder 
en i-psy 

11 

Mentaal Beter Den Haag en Leiden 6 

Medinova - Orthopedium, Kliniek Orthopedium 5 

Keizer Kliniek, locatie Voorschoten/Ypenburg 5 

Mauritskliniek Den Haag 3 

Polikliniek de Blaak, locatie Rijswijk 3 

Erasmus MC 3 

Equipe Rotterdam 2 

LangeLand Ziekenhuis 2 

Huisartsenpraktijk Crop 2 

Academisch Medisch Centrum (AMC) 2 

TCCN teleconsultatie 2 

Nederlandse Obesitas Kliniek 1 

Polikliniek de Blaak, locatie Rotterdam 1 

Bergman Clinics, locatie Rijswijk 1 

Maartenskliniek Woerden 1 

Rivierduinen 1 

Altrecht 1 

Oogzorg Haaglanden 1 

Kentalis, Audiologisch Centrum 1 
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HSK 1 

Sint Maartenskliniek Nijmegen 1 

Catharina Ziekenhuis 1 

VU medisch centrum 1 

Antonius Ziekenhuis 1 

IJsselland Ziekenhuis 1 

Het Oogziekenhuis Rotterdam 1 

het Groene Hart Ziekenhuis 1 

Florence, Haaglanden e.o. 1 

GGZ Delfland 1 

Eindtotaal 977 

 

Inhoud van verwijzing (medische inhoud) 
Wanneer gekeken wordt naar de zorginhoudelijke kant van de verwijzingen kan het volgende 
opgemekt worden. 
Met stip staat OSAS in de tabel. Er zijn dus in 2016 73 mensen geanalyseerd voor OSAS! 
Op de tweede plaats staat diagnostiek via röntgen (X-foto´s van skelet en thorax, en echografie van 
de buik). 
Er is ook veel aandacht voor chronische (pijn) problemen, met name: 
- Buikpijnen, in het bijzonder bij jonge vrouwen met (mogelijk) endometriose , waarvoor meestal 
verwijzing naar de endometriose-poli in het Bronovo volgde; 
- Gewrichtsklachten op orthopedisch gebied, vooral knie- en enkel/voet, maar ook reumatologisch 
gebied, zie verder op; 
- (zenuw)Pijnen en analyse slaapapneu-problematiek door de neuroloog, reumatoloog of KNO-arts. 
-Ook meermaals verwijzingen die gericht zijn op preventie, zoals cardiologie 'ischaemische 
hartziekte', 'cardiovasculaire risico'; maar ook dermatologie '(pre)maligne huidafwijkingen'. 
- Verwijzingen in verband met gehoorproblemen komen ook frequent voor, waarschijnlijk omdat er 
meer en meer ouderen in de praktijk zijn en zij hun gezondheid en kwaliteit van leven willen 
optimaliseren met een optimaal gehoor. Verwijzingen ten aanzien van tinnitus/oorsuizen, 
duizeligheid en chronische holteontstekingen komen tamelijk frequent voor. Hierbij gaat t vaak om 
uitsluiten van (oncologische) pathologie. Succesvolle curatieve oplossingen levert het vaak niet op is 
de ervaring. Wel succesvol zijn de verwijzingen van kinderen met chronische KNO-problemen en die 
geopereerd worden met bijv. tonsillectomie of het plaatsen van MiddenOorBeluchtings-buisjes. 
- Oncologie van de borst komt steeds frequenter voor - inmiddels treft het al 1 op de 9 vrouwen! 
Daarom wordt er laagdrempelig analyse ingezet bij (vermoeden op) afwijkingen aan de borst: de 
verwijzingen naar de heelkunde (mammapoli) en beeldvormend > röntgenonderzoek > 
mammografie. 
- Opmerkelijk is het laag frequent verwijzen in verband met COPD. Hierbij zal meespelen dat 
huisartsenpraktijk de specialisatie heeft in en speciale aandacht heeft voor longziekten zoals COPD in 
de huisartsenpraktijk. Er wordt gestreefd COPD-patiënten in principe in de huisartsenpraktijk zorg te 
bieden via huisarts-POH-somatiek-ketenzorgpartners (met name fysiotherapeuten en dietisten). 
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Onderwerp van verwijzing (op aantal verwijzingen) Aantal obv ZD-
nummer 

KNO-heelkunde > Snurkklachten / slaapapneu (OSAS) 73 

Beeldvormend > Röntgenonderzoek > Skelet 62 

Beeldvormend > Echo > Bovenbuik / gehele buik 29 

Beeldvormend > Röntgenonderzoek > Thorax 27 

Gynaecologie-verloskunde > Onderbuikpijn 21 

Neurologie > Overige zorgvragen 20 

KNO-heelkunde > Overige zorgvragen 20 

Orthopedie > Gewrichtsaandoeningen > Knie 20 

Oogheelkunde > Overige zorgvragen 18 

Cardiologie > Ischaemische hartziekten 18 

Dermatologie > (Pre)maligne huidafwijkingen 17 

Dermatologie > Overige zorgvragen 16 

Heelkunde > Overige zorgvragen 16 

Gynaecologie-verloskunde > Overige zorgvragen 14 

Oogheelkunde > Cataract 14 

Neurologie > Radiculair Syndroom 14 

Orthopedie > Gewrichtsaandoeningen > Schouder 14 

Orthopedie > Gewrichtsaandoeningen > Bekken / heup / 
bovenbeen 

13 

Heelkunde > Kleine verrichtingen heelkunde 13 

Beeldvormend > Echo > Overige lichaamsdelen 13 

KNO-heelkunde > Verminderde gehoorsfunctie 13 

KNO-heelkunde > KNO-aandoeningen kind 12 

Orthopedie > Gewrichtsaandoeningen > Enkel / voet 11 

Heelkunde > Mammapathologie 11 

Cardiologie > Cardio-vasculair risico 10 

Cardiologie > Overige zorgvragen 10 

Heelkunde > Arteriële aandoeningen 10 

Cardiologie > Hartfalen 9 

Functieonderzoek > Endoscopie > Coloscopie 9 

Interne geneeskunde > Overige zorgvragen 9 

Beeldvormend > Röntgenonderzoek > Mammografie 8 

Reumatologie > Artritiden 8 

Gynaecologie-verloskunde > Incontinentie / prolaps 8 

Urologie > Overige zorgvragen 8 

Heelkunde > Veneuze aandoeningen 7 

Longziekten > Dyspnoe eci 7 

Functieonderzoek > Endoscopie > Gastroscopie 7 

Dermatologie > Allergische huidaandoeningen 6 

Urologie > Hematurie 6 

Oogheelkunde > Verminderde visus / refractieafwijkingen 6 

Maag-darm-leverziekten > Overige zorgvragen 6 

Kindergeneeskunde > Overige zorgvragen 6 
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Gynaecologie-verloskunde > Cyclusstoornissen / abnormaal 
vaginaal bloedverlies > (Post)menopauzaal 

6 

Maag-darm-leverziekten > Reflux / dyspepsie / bovenbuikspijn 6 

Psychiatrie / GGZ > Volwassenen (18 - 65 jaar) > Angststoornissen 6 

Dermatologie > Haar- en nagelafwijkingen 6 

Reumatologie > Inflammatoire rugaandoeningen 6 

Neurologie > Parkinsonisme 6 

Neurologie > Duizeligheid 5 

Psychiatrie / GGZ > Volwassenen (18 - 65 jaar) > ADHD 5 

Dermatologie > Varices 5 

Longziekten > COPD 5 

Oogheelkunde > Oogheelkundige aandoeningen kind 5 

KNO-heelkunde > Oorsuizen 5 

Maag-darm-leverziekten > Buikpijn 5 

Cardiologie > Hartritmestoornissen 5 

Gynaecologie-verloskunde > Anticonceptie 5 

… lijst wordt vervolgd met 120 andere onderwerpen met lager aantal verwijzingen … 

 

Verwezen specialisme (medische vakgroep) 
Zoals te zien is, wordt er veel diagnostiek (#1) door huisartsenpraktijk Crop gedaan en relatief minder 
door de interne geneeskunde (#10!). Neurologie en KNO staat hoog door de veelvuldige OSAS-
analyses. Echter ook verwijzingen ten aanzien van rugklachten. 
Zowel orthopedie als gynaecologie krijgen veel verwijzingen. 
Opvallend is het tamelijk hoge aantal verwijzingen naar het relatief kleine vakgebied urologie. Dit zal 
problemen betreffen zoals hematurie, steenlijden, verzakking (uro-gyn-spreekuur) en oncologie. 
Met het oog op de vele ouderen in de praktijk, staat het aantal verwijzingen naar de geriatrie laag. 
 
Verwezen specialisme (op aantal verwijzingen) Aantal obv ZD-

nummer 

Beeldvormend onderzoek 134 

Neurologie 114 

KNO-heelkunde 98 

Orthopedie 71 

Heelkunde 68 

Gynaecologie / verloskunde 67 

Dermatologie 65 

Cardiologie 56 

Oogheelkunde 53 

Interne geneeskunde 35 

Psychiatrie 34 

Endoscopie 32 

Urologie 30 

Longziekten 20 

Maag-darm-leverziekten 20 

Reumatologie 19 

Plastische chirurgie 11 

Kindergeneeskunde 11 
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Klinische genetica 8 

Geriatrie 7 

Allergologie 5 

Functieonderzoek 5 

? 4 

Anaesthesiologie 4 

Mondziekten en kaakchirurgie 3 

Multidisciplinaire en speciale poli 2 

Sportgeneeskunde 1 

Eindtotaal 977 

 

Er wordt vooral verwezen naar specialismen met poliklinieken in Antoniushove - zie volgende tabel. 
 

Verwezen vakgroep Aantal van ZD-
nummer 

Beeldvormend onderzoek - Antoniushove 128 

Dermatologie - Antoniushove 54 

Neurologie 53 

Neurologie - Antoniushove 41 

Orthopedie - Antoniushove 41 

Cardiologie - Antoniushove 40 

KNO - Antoniushove 36 

Gynaecologie - Antoniushove 33 

Oogheelkunde - Antoniushove 31 

Gynaecologie / verloskunde 25 

Heelkunde - Antoniushove 22 

Urologie - Antoniushove 22 

Interne geneeskunde - Antoniushove 21 

Psychiatrie VB_psychiatrie_2012 19 

Heelkunde 19 

KNO, slaap - Antoniushove 15 

Productcluster Voorschoten 15 

Reumatologie - Antoniushove 14 

Productcluster - Voorschoten 14 

Longziekten - Antoniushove 14 

MDL - Antoniushove 12 

Centrum voor slaapstoornissen 12 

Orthopedie 11 

Cardiologie 10 

Orthopedie Leyweg 9 

… lijst wordt vervolgd met 120 andere onderwerpen met lager aantal verwijzingen … 
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Preventieve zorg 
 
Preventie: griepvaccinaties 
Jaarlijks wordt er gevaccineerd tegen seizoensinfluenza bij een geselecteerde (‘geruiterde’) groep 
patiënten. Deze selectie is gebaseerd op de NHG-richtlijnen. 
Vaccinatie voorkomt het krijgen van influenza niet, maar verkleint het risico op een gecompliceerd 
beloop indien een kwetsbaar persoon er mee geïnfecteerd raakt. 
Een groot deel van de geselecteerde populatie geeft dan ook gehoor aan de oproep. 
In 2016 zijn er 450 (zie tabel) griepvaccinaties uitgevoerd. Dit aantal zal toenemen met de vergrijzing 
van de praktijkpopulatie en de projecten rond ouderenzorg, en met steeds vaker voorkomen van 
chronische ziekten. 
 
Griepvaccinatie Seizoen 2016-2017 Seizoen 2015-2016 

Aantal revaccineerden < 60 jaar  96 60 

Aantal revaccineerden > 60 jaar 354 380 

Totaal aantal revaccineerden  450 440 

N.b. de grote toename van aantal mensen jonger dan 60 wordt mede bepaald door de toegenomen 
aandacht in de huisartsenpraktijk voor luchtwegproblemen en daarmee samenhangend het aantal 
mensen met een indicatie voor de seizoensgriep (influenza). 
 
Preventie: cervixscreening, controle op baarmoederhalskanker 
Vrouwen die in aanmerking komen voor het bevolkingsonderzoek cervix screening op 
baarmoederhalskanker (het ‘uitstrijkje’) krijgen een oproep per post thuisgestuurd van het 
Bevolkingsonderzoek, wat uitgaat van het RIVM. Met de oproep kan de betreffende vrouw een 
afspraak maken in de huisartsenpraktijk om in principe bij de doktersassistente een uitstrijkje te 
laten maken. Bij één van de huisartsen kan ook, die keuze is er voor de vrouw. 
De huisartsenpraktijk laat het uitstrijkje ophalen door het Reinier-HAGA LAB, waarna het via hun LAB 
geanalyseerd wordt. De uitslag volgt dan meestal binnen 1 à 2 weken. Vrouwen kunnen bellen voor 
de uitslag van het uitstrijkje, maar bij afwijkende uitslagen wordt er contact opgenomen door de 
huisarts. 
 
Preventie: Stoppen Met Roken (SMR) 
Zoals eerder vermeld is er een proactief ontmoedigingsbeleid ten aanzien van roken. Er wordt 
laagdrempelige ondersteuning aangeboden bij het stoppen met roken vanuit de huisartsenpraktijk. 
Een ondersteunende ontwikkeling is de voorgestelde deelname aan ketenzorg COPD via de ELZHA, 
waardoor mensen met longproblemen actief opgespoord en in kaart gebracht worden. 
 
Preventie: bevolkingsonderzoek darmkanker 
In 2014 is er landelijk gestart met het Bevolkingsonderzoek Darmkanker. 
Hierbij wordt een faeces-test gevraagd van de geselecteerde persoon en die wordt gecontroleerd op 
de aanwezigheid van bloed. 
Indien deze occult-bloed-test positief is, dan wordt deze persoon opgeroepen voor een colonoscopie 
in verband met een verhoogd risico op darmkanker. Er zijn echter meerdere oorzaken van bloed in 
de ontlasting dan alleen darmkanker, te denken valt aan ‘eenvoudige’aambeien of voeding. 
De ervaringen met Bevolkingsonderzoek Darmkanker zijn prima ten aanzien van logistiek en 
organisatie, maar ook informatie en afhandeling. De huisarts maakt de verwijzing van patiënt na een 
positieve faecestest (zogenaamde ‘positieve iFOBT’). Dit heeft ook voordelen omdat de huisarts de 
patiënt en zijn ziektegeschiedenis en medicatiegebruik goed kent, wat belangrijk kan zijn als 
informatie vooraf aan een colonoscopie. 
 
Preventie speelt een centrale rol bij ouderenzorg, o.a. MMSE-screen, gebruik TRAZAG en 
medicatiebeoordeling in het kader van polyfarmacie. 
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Terugblik 2015  2016 
 
Het was een druk jaar waarbij er vele processen opgepakt zijn. 
Op de eerste plaats staat de zorg voor de patiënt.  
Er is hard aan de slag gegaan om chronische problemen aan te pakken, dit blijkt ook uit het aantal 
verrichtingen en de (soorten van) verwijzingen. 
 
Daarnaast was het stabiliseren van het team van medewerkers een aandachtspunt. 
 
Ondanks dat het pas het tweede jaar is van huisartsenpraktijk Crop is, is er een zeer prettige sfeer 
tussen patiënten en medewerkers, maar ook medewerkers onderling. 
 
Het is spannend wat 2017 gaat bieden, zeker met de op handenzijnde pensionering van huisarts 
Willemse. 
 
 
 
Huisartsenpraktijk Crop dankt u voor uw aandacht voor dit jaarverslag en hoopt dat het u inzicht 
heeft gegeven in huisartsenpraktijk Crop. Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van het 
lezen, dan vernemen we dat graag. 
 
We wensen u veel gezondheid toe. 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
huisarts Crop 
 


