Huisartspraktijk Oosterhout
voor persoonlijke en wijkgerichte zorg

Jaarverslag 2020
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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van 2020. Het jaar waarin het Coronavirus de hele wereld in
de ban had. En dit zagen wij natuurlijk ook terug in de praktijk. Toen het virus eind 2019
nog in China was, maar er angst was dat het naar Europa zou komen, hebben we onze
huisarts John Stevens benoemd tot ‘chef Corona’. Wie had toen gedacht dat hij het
zo druk zou krijgen met zijn nieuwe functie? Iedere week schreef hij weer een nieuw
protocol op basis van de nieuwste inzichten. En regelmatig veranderde ons beleid dus
ook weer. Dit vroeg veel flexibiliteit van iedereen.
Zomaar een greep uit de veranderingen die we hebben doorgevoerd:
•	De spreekuren waren in de eerste coronagolf zo goed als leeg. Niemand durfde meer
op het spreekuur te komen. Tegelijkertijd stond de telefoon roodgloeiend met veelal
corona-gerelateerde vragen en hadden we dagelijks een ‘telefoondokter’ die de
assistentes ondersteunden in hun drukke werkzaamheden.
•	Corona-verdachte patiënten werden beoordeeld op de huisartsenpost in Nijmegen,
om de kans op besmetting bij personeel in de huisartsenpraktijk te minimaliseren.
•	De huisarts-in-opleiding stelde haar auto ter beschikking als ‘corona-mobiel’: het
stuur en de bekleding van de auto waren ingepakt in plastic. In deze auto reden wij
door de wijk om corona-verdachte patiënten te beoordelen die extra risicofactoren
hadden of die niet naar de huisartsenpost konden.
•	We hadden een ernstig tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen
(m.n. mondkapjes) en kregen dit vanuit allerlei hoeken geschonken.
•	Het was zo druk aan de telefoon dat we medisch studenten en de co-assistent
gevraagd hebben om bij te springen aan de telefoon.
•	Na de eerste golf kregen we een looproute met pijlen door de praktijk, een bord
buiten die mensen erop attendeerde dat ze alleen in de praktijk mochten komen als
ze een afspraak hadden en gingen we spreekuur doen met een mondkapje op en een
witte jas aan.
Assistente Anja en Kim zijn vertrokken in 2020 en werden opgevolgd door Kris en de
inzet van verschillende medisch studenten.
In dit jaarverslag leest u meer over de invloed van COVID-19 op onze praktijkvoering,
het wetenschappelijk onderzoek waar wij in 2020 aan mee hebben gedaan en leest u ook
hoe huisarts Frank Weimer 2020 beleefd heeft.
Wij wensen u veel leesplezier!
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1. Visie

Huisartspraktijk Oosterhout levert laagdrempelige en persoonlijke zorg in nauwe
afstemming met haar patiënten. Wij werken intensief samen met eerste- en tweedelijns
disciplines op en buiten ONS Gezondheidserf en zijn een betrouwbare partner in de
zorg die wij leveren. Wij brengen patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, innovatie,
opleiding en onderwijs dichter bij elkaar om zo meerwaarde te creëren voor de
patiënten, de medewerkers en de maatschappij.
Onze praktijk is een plezierige en veilige plek waar we op een open en respectvolle
manier met elkaar, samenwerkingspartners en patiënten omgaan. Het team voelt
zich samen verantwoordelijk voor een cultuur van professionaliteit en doelgerichtheid
waarbij er ruimte is voor humor.
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2. Organisatie

2.1 Samenwerkingsvorm huisartsen
Er werken acht huisartsen in de Huisartspraktijk Oosterhout. Om persoonlijke zorg en de
continuïteit te waarborgen zijn de patiënten verdeeld over de volgende duo’s en heeft elk
duo z’n eigen patiënten:
a. Mevr. E. van der Wielen en dhr. F. Weimer
b. Mevr. I. Nobacht-Wagenvoort en dhr. H. Beekwilder
c. Mevr. A. Uijen en dhr. T. olde Hartman
d. Mevr. S. Ligthart en dhr. J. Stevens

2.2 Medewerkers
In 2020 zijn er naast de acht huisartsen veertien medewerkers in loondienst. Daarnaast
zijn er indien nodig vaste invalkrachten werkzaam in de praktijk.

Discipline

Aantal

FTE

Huisarts

8

4,2

Praktijkmanager

1

1

Administratief medewerker

1

0,1

Praktijkondersteuner

4

2,4

Doktersassistente

8

5,3
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2.3 Functies
De inzet van de diverse functies in de praktijk groeit gestaag mee met de groei van het
aantal patiënten.
FTE inzet diverse functies
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Praktijkondersteuner somatiek
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2.4 Samenwerkingspartners
Eerstelijns hulpverleners
Op de historische Buitenplaats Oosterhout werken nog vele andere eerstelijns
hulpverleners die zich hebben verenigd onder de naam “ONS Gezondheidserf”. De
letters ONS staan voor Oosterhout Gld., Nijmegen en Slijk-Ewijk. De volgende eerstelijns
hulpverleners zijn gevestigd op het erf:
• Fysiotherapiepraktijk De Enk			
• Kruip praktijk voor kind- en jeugdpsychotherapie
• Oefentherapie Cesar De Lint			
• Psychologenpraktijk Derksen & Klein Herenbrink
• Buurtzorg
• Logopedie Direct
• Diëtist Nienke van den Bekerom
• René de Wijse Podologie
Er is bovendien een intensieve samenwerking met Apotheek de Waal die zich op
loopafstand van de huisartspraktijk bevindt. Daarnaast werken wij nauw samen met
onze collega’s uit Huisartspraktijk Thermion in Lent en Huisartspraktijk Bast en Van
Damme in Nijmegen-Noord. Sinds 2019 is er ook een vestiging van de CWZ apotheek in
de Waalsprongpoli.
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Anderhalfdelijns zorg
Transmurale samenwerking en anderhalfdelijns zorg is inmiddels structureel ingebed in
onze praktijk. In 2020 hebben de volgende specialisten op consultatiebasis (al dan niet
samen met ons) patiënten in onze praktijk gezien:
• Longarts van Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Dr. J. Janssen)
• Internist van Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Dr. A. Esselink)
• Psychiater (Dr. H. van Ravesteijn)
• Kinderpsychiater van Karakter (Prof. Dr. W. Staal)
• Specialist ouderengeneeskunde (Drs. M. Meeuwis)
Sociaal Wijkteam Nijmegen-Noord en Kernteam Overbetuwe
De praktijk ligt op de grens van 2 gemeenten en heeft daarom te maken met
twee sociale wijkteams. Zij houden zich bezig met vragen rondom gezin, ziekte
en beperkingen, zelfstandig wonen en voorzieningen. Miep Baltussen neemt
als praktijkondersteuner GGZ deel aan overleggen van het sociaal wijkteam en
houdt de ontwikkelingen en activiteiten in het sociale domein bij. Debby Boersma,
ook praktijkondersteuner GGZ, richt zich vooral op jeugd, jongvolwassenen en
gezinsproblematiek. Zij heeft in deze hoedanigheid onder andere contact met andere
praktijkondersteuners Jeugd in Nijmegen, georganiseerd binnen NEO Huisartsenzorg
(voorheen OCE). Ook maakt zij deel uit van het Preventie Platform. 2020 stond in het
teken van de aanstaande overgang van het Sociaal Wijkteam naar de Buurtteams Jeugd
en Gezin, die per 1 juli 2021 actief zijn.
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3. Patiëntenzorg

3.1 Patiënten aantallen
We leveren zorg aan patiënten woonachtig in Oosterhout Gld., Nijmegen-Noord en Slijk
Ewijk. De praktijkpopulatie is sinds 2000 bijna verdrievoudigd.
Aantal ingeschreven patienten
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3.3 Aantal consulten
Het gemiddeld aantal contacten per patiënt is in 2020 flink afgenomen door
COVID-19. De meeste contacten waren telefonisch, terwijl de jaren daarvoor de
spreekuurcontacten bovenaan stonden.
Gemiddeld aantal contacten per patient
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3.4 Bijzondere verrichtingen
Het aantal bijzondere verrichtingen is te zien in onderstaande tabel. Ook hier ziet u goed
dat COVID-19 invloed heeft gehad op de praktijkvoering. Bijna alle verrichtingen zijn fors
gedaald in 2020, m.n. longfunctieonderzoek (dit mochten we niet meer uitvoeren i.v.m.
hoog risico op COVID-besmetting), audiometrie, chirurgische ingrepen en CRP-testen
(test naar de ontstekingswaarde in het bloed).

Verrichting

2018

2019

2020

Audiometrie

60

45

18

Chirurgische ingreep

389

474

316

ECG

234

192

172

24-uurs bloeddrukmeting

64

54

49

Doppler onderzoek

34

38

24

Cognitieve functietest (MMSE)

21

11

15
122

Inbrengen IUD/spiraaltje

114

104

Longfunctiemeting

103

115

24

Dipslide (Urineweginfectie)

630

596

624

Spleetlamponderzoek

193

146

124

Cyriax injectie

116

115

139

3

5

1

412

278

230

3

40

8

558

531

274

24

17

27

1764

1778

1672

14

21

24

Oogboring
Stikstof (wratten)
Ambulante compressietherapie
CRP test
HCG test (zwangerschapstest)
Lab (excl. CRP, dipslide en HCG test)
Teledermatologie
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3.5 Griepvaccinaties
Patiënten die 60 jaar of ouder zijn, langdurige hart- en vaatziekte, longziekte, suikerziekte
(diabetes mellitus) of een nieraandoening hebben en patiënten met weinig weerstand
(door ziekte, een medische behandeling zoals chemotherapie of medicijnen die de
weerstand verlagen) krijgen een oproep voor een gratis griepprik. De vaccinatiegraad ligt
op zo’n 70% van de opgeroepen patiënten. We hebben in 2020 meer griepvaccinaties
toegediend dan de jaren ervoor. Toch is het percentage toegediende vaccins in
onderstaande tabel lager dan in de jaren ervoor. Dit komt omdat we meer mensen
opgeroepen hebben voor de griepprik (ook patiënten die eerder hebben aangegeven geen
uitnodiging meer te willen ontvangen), vanwege de heersende Corona pandemie.

Seizoen griepvaccin

2018

2019

2020

Opgeroepen

1200

1200

1500

Toegediend
% toegediend

980

963

1062

81,6%

80,3%

70,8%
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3.6 Top 10 diagnoses
We doen veel in het kader van preventie (bijvoorbeeld uitstrijkjes, (griep)vaccinaties en
cardiovasculair risicomanagement). De COVID-vaccinaties zijn hier nog niet bijgeteld,
die kwamen pas in 2021. Daarnaast zagen we vanzelfsprekend veel mensen met
(verdenking) COVID-19.

Diagnose		

Aantal contacten

Preventie		2649
Diabetes mellitus (suikerziekte)		

1544

Hypertensie (hoge bloeddruk)		

1363

Urineweginfectie		1231
COVID-19		1191
Verkoudheid/bovenste luchtweginfectie		

842

Moeheid		761
Depressie		693
Buikpijn		668
Angstig/nerveus/gespannen		515
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3.7 Kwaliteit
NHG accreditatie
Onze huisartspraktijk werkt cyclisch aan kwaliteit door middel
van de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) accreditatie.
De praktijk bezit het NHG certificaat sinds 2012. Met dit
keurmerk laten we zien dat onze huisartspraktijk systematisch,
continu en transparant werkt aan kwaliteitsverbetering van
de zorg. In 2018 vond de laatste audit plaats en hebben wij
tijdens de audit uitsluitend positieve feedback ontvangen over
onze werkprocessen en kwaliteitsbeleid. Mede door de NHG
accreditatie zijn we in onze praktijk continu en enthousiast bezig
met het verbeteren van onze zorg en organisatie. Naar aanleiding
van de resultaten destijds hebben wij gekozen om voortaan
deel te nemen aan de nieuwe driejaarlijkse accreditatiecyclus
(eerstvolgende accreditatie in 2021)
Veilig Incidenten Melden (VIM)
In de procedure Veilig Incidenten Melden (VIM) wordt iedere praktijkmedewerker
uitgenodigd om dagelijkse (bijna) incidenten te melden. Uitgangspunt is hoe meer
meldingen gedaan worden, hoe beter het met het veiligheidsbewustzijn in de praktijk
is. De overstap naar digitaal ‘VIMMEN’ om dit te bevorderen is ons goed bevallen.
Daarnaast zijn we in 2019 gestart met een ‘VIM-week’ waarin met extra aandacht en
oog voor kleine details wordt gemeld. De incidenten worden beoordeeld en geanalyseerd
door de VIM-coördinator. Deze analyse wordt besproken op de diverse praktijk
overleggen en aansluitend worden verbeteracties afgesproken. De bedoeling is uiteraard
om daarmee de kwaliteit van onze hulpverlening te verbeteren.
Klachtenbehandeling
In 2020 is er 1 informele klacht ingediend bij de praktijk en deze is via contact
tussen hulpverlener en patiënt opgelost. Onze praktijk beschikt over een eigen
klachtenreglement en tevens zijn wij aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen
Eerstelijnszorg SKGE.
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3.8 Academische zorggroep STIELO
Onze huisartspraktijk is in 2020 lid van coöperatie
STIELO, een samenwerkingsverband van meerdere
eerstelijnsdisciplines in Nijmegen-Noord.
Gezien de ontwikkelingen op landelijk niveau en de
wijzigingen in de financieringssystematiek heeft STIELO in
2020 de samenwerking gezocht met de OCE-CIHN en de
Huisartsenkring Nijmegen en omstreken. Vanaf 2021 worden
de multidisciplinaire en innovatie-activiteiten onder de
nieuwe fusie-vereniging NEO ondergebracht. Dit geldt ook
voor de chronische zorg binnen de ketens (Diabetes type 2,
COPD en HVZ-CVRM). Als zorgprofessionals blijven wij ons
inzetten voor de waarden van STIELO. Door de regionale
samenwerking kunnen we krachten bundelen en onze
ambities beter verwezenlijken.

Aantal patiënten in de verschillende zorgprogramma's
300
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4. Wetenschappelijk onderzoek en innovatie

Onze praktijk werkt nauw samen met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het
Radboudumc via deelname aan de volgende netwerken.
FaMe-Net (Family Medicine Network)
FaMe-Net is een eerstelijns registratienetwerk bestaande
uit 7 huisartspraktijken die sinds 1968 alle contacten met
patiënten coderen. Het doel is om gegevens te verzamelen uit
de huisartspraktijk voor onderzoek en onderwijs. Met behulp van
de verzamelde gegevens zijn vele nationale en internationale
wetenschappelijke publicaties tot stand gekomen, evenals een boek
dat onder andere gebruikt wordt in de basisopleiding Geneeskunde.
Academisch Huisartsen Netwerk Radboudumc (AHN-R)
AHN-R is een samenwerking tussen 18 huisartspraktijken uit de
regio en de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc.
Speerpunten zijn registratie, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs
en kennisontwikkeling/innovatie. De praktijken ontmoeten elkaar
regelmatig, wisselen spiegelinformatie uit, maken registratieafspraken, doen gezamenlijk mee aan nieuw wetenschappelijk
onderzoek en werken samen aan kwaliteitsverbetering in de
huisartspraktijk.
In 2020 heeft de praktijk deelgenomen aan de volgende projecten:
TOOL (opTimising persOnal cOntinuity for oLder patients)
Huisartsen beschouwen continuïteit van zorg als een van de kernwaarden van hun
professie. Maatschappelijke veranderingen leiden er toe dat deze kernwaarde meer
onder druk komt te staan. In dit onderzoek, uitgevoerd door het Amsterdam UMC
locatie VUmc en het Radboudumc, wordt met behulp van literatuuronderzoek,
interviews, vragenlijsten en focusgroepen, een online toolkit ontwikkeld gericht op het
verbeteren van de continuïteit van zorg in de huisartspraktijk.
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OPERA
Het OPERA-onderzoek is een landelijk onderzoek naar het optimaal gebruik van
antidepressiva bij depressie. OPERA bestaat uit twee delen: (1) OPERA-monitor
onderzoekt wanneer en bij wie depressie goed herstelt na het starten met
antidepressiva; (2) OPERA-afbouw onderzoekt of, wanneer en bij wie antidepressiva
goed afgebouwd kunnen worden na herstel van een depressie. Het onderzoek wordt
uitgevoerd door het Radboudumc, Amsterdam UMC locatie VUmc, UMC Groningen,
Erasmus MC en Leiden UMC.
BCG-PRIME studie
BCG Prime is een landelijk onderzoek naar het effect van de BCG-vaccinatie op COVID
en luchtweginfecties bij kwetsbare ouderen. De doelgroep waren mensen van 60 jaar en
ouder met een chronische ziekte, of recent een grote OK ondergaan.
De meeste mensen die voor een griepvaccin in aanmerking komen, vallen binnen de
doelgroep van de studie. Onze praktijk heeft flyers uitgedeeld tijdens het geven van de
griepvaccinaties. Er was veel belangstelling voor. Deze studie is uitgevoerd door UMC
Utrecht.
Galstenen in de eerste lijn
Samen met de afdeling chirurgie van het Radboudumc is onderzoek verricht naar
presentatie, beleid en zorgconsumptie van patiënten met buikklachten en galstenen
in de eerste lijn. De optimale aanpak van galstenen (opereren of afwachten) is nog
niet duidelijk. Het doel van het onderzoek is om een beslisregel te ontwikkelen
voor huisartsen die zal leiden tot effectiever gebruik van diagnostiek en specifieker
doorverwijzen van patiënten naar de tweede lijn. Dit onderzoek is onderdeel van een
onderzoeksproject rondom de zorg voor patiënten met buikklachten en galstenen.
Belief
In Belief wordt onderzocht hoe huisartsen en reumatologen denken over jichtmedicatie,
en dan specifiek de urinezuur verlagende medicatie. Daarnaast werden patiënten met
jicht benaderd om deel te nemen aan het onderzoek om ook hun opvattingen over
jichtmedicatie te onderzoeken. Resultaten uit dit onderzoek kunnen invloed hebben
op de toekomstige behandeling van jicht. In dit onderzoek is samengewerkt met de St.
Maartenskliniek.
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5. Onderwijs en opleiding

In 2020 heeft Lotte Firet haar eerste jaar opleiding tot huisarts bij ons in de
huisartspraktijk afgerond. Lotte Derksen heeft haar opleiding tot huisarts afgerond.
Aansluitend is Olga de Bont gestart als huisarts in opleiding. Door de maatregelen
omtrent Covid-19 pandemie zijn er 2 (i.p.v. 4) coassistenten bij ons werkzaam geweest
die hun seniorcoschap bij ons volgden. Het seniorcoschap is een extra coschap ter
verdieping in het specialisme huisartsgeneeskunde voor een periode van 12 weken.
De Covid-19 pandemie heeft er ook voor gezorgd dat we slechts tot maart medisch
studenten in de praktijk hebben gehad in het kader van het ‘Student Meets Patiënt’
onderwijs van de opleiding geneeskunde aan het Radboudumc. Deze studenten kijken
mee met een deel van het spreekuur.
Al onze doktersassistentes staan geregistreerd in het KABIZ Kwaliteitsregistratie
Beroepsbeoefenaren in de Zorg. Dit onafhankelijke kwaliteitsregister laat zien dat onze
assistentes hun vak volgens kwaliteitseisen uitoefenen en hierop toetsbaar zijn. Om
geregistreerd te blijven, moeten de assistentes 20 uur per jaar nascholing volgen en
gemiddeld één dag per week als doktersassistent werken.
De huisartsen volgen, volgens de HVRC richtlijn, minimaal 200 uur nascholing in 5 jaar.
Vanaf 2016 vormen wij met alle partners op ONS Gezondheidserf een Sparkcentre, een
initiatief vanuit de HAN. Hierin integreren we onderwijs, onderzoek, werkveld én de
wijk. Zo creëren we één innovatief zorgnetwerk- en leerlandschap dat het functioneren,
participeren en de gezondheid van bewoners verbetert. Alle stagiaires op ONS
Gezondheidserf (waaronder onze senior coassistent) nemen hier aan deel, zodat er op
een multidisciplinaire manier onderwijs wordt gevolgd en onderzoek wordt gedaan.
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6. Ontwikkelingen en innovatie

6.1 App MijnHuisarts
Vanaf 2015 hebben patiënten de mogelijkheid om hun eigen dossier
in te kijken via de app MijnHuisarts. Naast het inkijken van het
dossier, kunnen patiënten met deze app ook een afspraak maken
bij de eigen huisarts, herhaalrecepten aanvragen, zelf metingen van
o.a. glucose en bloeddruk toevoegen aan het dossier en zelf hun
emailadres en telefoonnummer veranderen of toevoegen aan het
dossier. In 2020 hebben we de mogelijkheid tot het maken van een
afspraak via de app tijdelijk uitgezet, omdat we een goede triage nu
extra belangrijk vonden voordat patiënten op het spreekuur kwamen.

6.2 E-health
Binnen onze huisartspraktijk bieden wij de gelegenheid om e-consulten te voeren
met de eigen huisarts. Patiënten hebben via de app inzicht in een gedeelte van
hun eigen dossier, en kunnen een aantal zaken via de app regelen (afspraak
maken, herhaalrecepten). We maken daarnaast steeds vaker gebruik van e-Health
mogelijkheden om laagdrempelig met specialisten te overleggen, zoals teleconsultatie
via Zorgdomein of behandeladvies via de app Siilo.
Voor mensen met psychische klachten, chronische pijnklachten of psychosociale
problemen zijn er e-Health modules beschikbaar via de praktijkondersteuners GGZ,
die patiënten binnen een beveiligde omgeving zelfstandig kunnen doorlopen. Tijdens
het volgen van een module vinden er ook altijd een aantal face-to-face gesprekken
plaats met een van de praktijkondersteuners GGZ binnen onze praktijk. Wij gebruiken
Minddistrict als platform voor de e-Health modules (zie https://www.minddistrict.com/
nl-nl/catalogus).

6.3 Fundus camera
In 2020 hebben we een eigen funduscamera aangeschaft zodat we zelf het hele jaar
door een camera tot onze beschikking hebben. De camera wordt vooral gebruikt voor
het maken van foto’s van het netvlies bij diabetes patiënten. De frequentie van de
foto’s bij een individuele patiënt varieert, afhankelijk van de uitslag van de beoordeling,
van jaarlijks tot driejaarlijks. De foto’s worden gemaakt door de praktijkondersteuner
somatiek en vervolgens beoordeeld door de hierin gespecialiseerde huisarts Charles
Verhoeff. In 2020 werden er 33 foto’s gemaakt en beoordeeld.
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7. Een medewerker aan het woord

Ik ben Frank Weimer, 1 van de 8 huisartsen van onze praktijk. Sinds mijn start in deze
praktijk in 2018 heb ik altijd met veel plezier gewerkt en zijn er volop ontwikkelingen
geweest. Het afgelopen jaar 2020 spant daarin wel de kroon en was een zeer bewogen
jaar. De COVID-19 pandemie heeft een enorme invloed gehad op onze praktijkvoering.
Ik vind dat we als organisatie onze veerkrachtigheid hebben laten zien door telkens snel
op de veranderingen in te spelen. Onze spreekuurindeling moest veranderd worden
om voldoende afstand te kunnen garanderen en het aantal patiënten gelijktijdig in de
praktijk aanwezig te beperken. We zijn veel meer zorg op afstand gaan verlenen; meer
telefonische consulten, e-mailconsulten en soms ook beeldbellen. Zodanig dat onze
internetverbinding een update kon gebruiken. Er is een speciaal corona spreekuur
opgezet en zo kan ik nog wel even doorgaan. Juist deze levendigheid en de ingrijpende
verhalen van patiënten maken mijn werk mooi en uitdagend en nooit saai. Sommige
ontwikkelingen zullen blijvend zijn maar voor veel geldt ook de wens om zo snel mogelijk
weer terug te gaan naar het oude normaal. We zullen zien wat 2021 ons brengt.
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8. Beleid 2020 - 2021

In het beleidsplan van de huisartspraktijk leest u de gerealiseerde doelstellingen in 2020
en zijn de beleidsspeerpunten voor 2021 geformuleerd.

1. Organisatie en beleid
	Gerealiseerd in 2020:
• De collectieve ambitie en kernwaarden gezamenlijk herschreven en gedragen
• Gestart met duurzame bedrijfsvoering, biologisch inkopen en afval scheiden
• Dysfunctionele patronen vast agendapunt op de tactische overleggen
Speerpunten 2021:
• Reorganiseren taakverdeling en verantwoordelijkheden
• Betrokkenheid in de organisatie borgen
• Uitbreiden duurzame bedrijfsvoering en energiebeheer pand
• Interne communicatiestructuur evalueren en aanpassen

2. Kwaliteit en innovatie
Gerealiseerd in 2020:
• Samenwerking met eerste- en tweedelijnszorgverleners onderhouden
• OPEN project gerealiseerd
• Besluit tot samenwerking STIELO, OCE, CIHN en LHV Kring Nijmegen is genomen.
Speerpunten 2021:
• AVG borgen
• RI&E uitvoeren
• Digitale doktersassistente Chantal door ontwikkelen
• OPEN project borgen
• Samenwerking met eerste- en tweedelijnszorgverleners onderhouden
• Onderzoeken wat de wensen zijn van de patiënten
• Uitwerking NEO (fusie van zorggroepen OCE en STIELO)
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3. Personeel
Gerealiseerd in 2020:
• Update HR beleidsplan
•	Advies gezonde werkplekken voor medewerkers en praktijkhouders door Cesar de
Lint.
Speerpunten 2021:
• HR scholingsplan beleid verdiepingsmogelijkheden voor de medewerkers
• Werkprocessen optimaliseren en efficiënter maken
• Medewerkers betrekken bij nieuwe projecten
• Blijven werken aan sociale kwaliteit
• Evalueren gezonde werkplekken door Cesar de Lint

4. Financieel
Gerealiseerd in 2020:
• Beheersing van de stijgende zorgkosten
Speerpunten 2021:
• Financiële administratie digitaal optimaliseren
•	Blijven bewaken van de kosten en de baten, de verhoging van de zorgvergoeding
blijft achter op de stijgende kosten

5. Middelen
Gerealiseerd in 2020:
• Overstap gemaakt van VHS naar Calculus VIPLive
• Mobiel ECG apparaat
Speerpunten 2021:
• Automatiseringssystemen blijven optimaliseren
• Nieuw sleutelplan panden 12 en 14
• Onderzoeken aanschaf medische apparaten om efficiënter te werken
• Onderzoek en realiseren upgraden internet verbinding

Huisartspraktijk Oosterhout
Van Boetzelaerstraat 12
6515 JD Nijmegen
024-37 92 844
(Afspraken, informatie en spoed)
0900-8880
(Spoed buiten praktijkuren)

www.huisartsenoosterhoutgld.nl

