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Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van 2021. Het jaar waarin we ons hebben proberen aan 
te passen aan het Coronavirus en hebben leren leven met de continue stroom van 
besmettingen en ziekte van patiënten en medewerkers. Het was een jaar waarin het 
maximale werd gevraagd van onze flexibiliteit omdat de regels rondom bescherming en 
quarantaine soms zelfs wekelijks veranderden. We raakten gewend aan de mondkapjes 
en het vanuit huis, wanneer we zelf of huisgenoten besmet waren, onze patiëntenzorg zo 
goed mogelijk vorm te geven. Met hulp van iedereen, medewerkers en patiënten wisten 
we deze klus te klaren. 

Maar naast alle Corona perikelen gebeurde er nog veel meer, zomaar een greep:
•  We pasten de spreekuuragenda aan om er onder meer voor te zorgen dat de 

wachtkamer niet overvol raakt: meer mogelijkheden voor telefonische consulten, 
een standaard consultduur van 15 minuten en verschillende visite tijden voor de 
huisartsen. 

•  We lieten een glasvezel internet verbinding aanleggen naar de praktijk. Deze was 
tijdens de bouw van de wijk door de gemeente nooit doorgetrokken naar onze 
praktijkpanden. Deze upgrade van onze internetverbinding was hoog nodig gezien de 
intensivering van het gebruik van ons netwerk.

•  De door ons zelf opgerichte multidisciplinaire wijkgerichte zorggroep STIELO ging op 
in de nieuwe fusie-vereniging NEO Huisartsenzorg (een fusie van zorgroep STIELO, 
zorggroep OCE-CIHN en de Huisartsenkring Nijmegen en omstreken).

•  We behaalden opnieuw onze NHG praktijkaccreditatie na een zeer uitgebreide en 
minutieus uitgevoerd accreditatiebezoek. 

•  We gingen met het hele team een weekend naar Den Bosch om te eten, te drinken, te 
ontspannen, te dansen en even ‘te escapen’ aan het enorm drukke Corona jaar. 

Assistente Daisy vertrok in 2021 en werd opgevolgd door Ans. Daarnaast is het 
assistententeam versterkt door Carmen en Mellanie.

In dit jaarverslag leest u meer over onze praktijkvoering, het wetenschappelijk onderzoek 
waar wij in 2021 aan mee hebben gedaan en leest u ook hoe assistente Kris 2021 beleefd 
heeft.  

Wij wensen u veel leesplezier!
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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. 

1. Visie
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2.1  Samenwerkingsvorm huisartsen
Er werken acht huisartsen in de praktijk. Om persoonlijke zorg en continuïteit te 
waarborgen staan patiënten ingeschreven bij een huisartsen duo en weet elke patiënt 
precies wie zijn/haar huisarts is:
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 2021 zijn er naast de acht huisartsen veertien medewerkers in loondienst. Daarnaast 
zijn er indien nodig vaste invalkrachten werkzaam in de praktijk. 

2. Organisatie

Discipline Aantal FTE

Huisarts 8 4,2
Praktijkmanager 1 1
Administratief medewerker 1 0,1
Praktijkondersteuner 4 2,4
Doktersassistente 8 5,7



2.3  Functies
De inzet van de diverse functies in de praktijk groeit gestaag mee met de groei van het 
aantal patiënten. 

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 Gezondheidsplein 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 2021 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)

Buurtteam Nijmegen-Noord en sociaal team Overbetuwe   
De praktijk ligt op de grens van 2 gemeenten en heeft daarom te maken met twee teams 
binnen het sociale domein. Vanuit de gemeente Nijmegen heeft er een reorganisatie 
plaatsgevonden binnen het sociale wijkteam Nijmegen Noord. Er zijn nu 2 teams 
werkzaam; buurteam volwassenen en buurtteam jeugd- en gezin. Het kernteam Over 
Betuwe blijft wel op dezelfde manier werken. Echter heet nu Sociaal Team Over Betuwe. 
Beide teams houden zich bezig met vragen over ondersteuning op het gebied van 
zorg en welzijn. Dat kan gaan over financiële problemen, over problemen in de buurt, 
over problemen op het gebied van wonen, over problemen binnen het gezin of over 
problemen op het persoonlijke vlak. Miep Baltussen neemt als praktijkondersteuner 
GGZ deel aan overleggen van het buurtteam Volwassenen 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 en het buurtteam Jeugd en Gezin. 
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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. 

3. Patiëntenzorg
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3.3  Aantal consulten
Het gemiddeld aantal contacten per patiënt is in 2020 flink afgenomen door de 
afschaling van de zorg als gevolg van COVID-19. In 2021 zien we echter weer een 
voorzichtig herstel en nemen het aantal contacten per patiënt weer toe. Deze zijn 
echter nog niet op het niveau van 2019.
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3.2  Leeftijds- en geslachtsverdeling 
We leveren zorg aan een relatief jonge praktijkpopulatie.
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3.4  Bijzondere verrichtingen
Het aantal bijzondere verrichtingen is te zien in onderstaande tabel. Opvallend hierin is 
dat het aantal longfunctiemetingen bijna naar nul gedaald is. Dit heeft er mee te maken 
dat longfunctieonderzoeken niet uitgevoerd konden worden i.v.m. hoog risico op COVID-
besmetting. Ook valt de toename van het aantal 24-uurs bloeddrukmetingen op. Deze 
is toe te schrijven aan de in gebruik name van een nieuwe 24-uur bloeddrukmeter. We 
gebruikten de CRP test in 2020 en 2021 beduidend minder vaak dan in 2019. Dit komt 
waarschijnlijk door het feit dat we in 2020 en 2021 veel minder infectieziekten zagen als 
gevolg van de COVID maatregelen (mondkapjes, handen wassen, etc.).

Verrichting 2019 2020 2021

Audiometrie 45 18 17
Chirurgische ingreep 474 316 345
ECG 192 172 214
24-uurs bloeddrukmeting 54 49 83
Doppler onderzoek 38 24 23
Cognitieve functietest (MMSE) 11 15 13
Inbrengen IUD/spiraaltje 104 122 111
Longfunctiemeting 115 24 9
Dipslide (Urineweginfectie) 596 624 866
Spleetlamponderzoek 146 124 127
Cyriax injectie 115 139 131
Oogboring 5 1 3
Stikstof (wratten/actinische keratose) 278 230 366
Ambulante compressietherapie 40 8 1
CRP test 531 274 210
HCG test (zwangerschapstest) 17 27 17
Lab (excl. CRP, dipslide en HCG test) 1778 1672 1984
Teledermatologie  21 24 13
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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 80% van de opgeroepen patiënten.  Naast de griepvaccinaties gaven we ook weer 
pneumococcenvaccinaties. 

Seizoen griepvaccin 2019 2020 2021

Opgeroepen 1200 1500 1550
Toegediend 963 1062 1249
% toegediend 80,3% 70,8% 80,6%
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3.6  COVID-19 besmettingen en vaccinaties
Onderstaande grafiek laat zien dat van alle 60-plussers 95% gevaccineerd is en/of al een 
keer besmet is geraakt met COVID-19. Van alle 12-plussers ligt dit percentage op 87%. 

COVID-19 vaccinaties en besmettingen
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Diagnose  Aantal contacten

Preventie  4376
Diabetes mellitus (suikerziekte)  1994
Hypertensie (hoge bloeddruk)  1715
Urineweginfectie  1696
Depressie  962
COVID-19  854
Moeheid  810
Verkoudheid/bovenste luchtweginfectie  752
Buikpijn  724
Angstig/nerveus/gespannen  617

13

3.7  Top 10 diagnoses
We doen veel in het kader van preventie (bijvoorbeeld uitstrijkjes, (griep)vaccinaties en 
cardiovasculair risicomanagement). De forse stijging in het kader van preventie komt 
voort uit de COVID-vaccinaties die onze patiënten ontvingen in 2021. Verder valt op dat 
het aantal contacten voor hoge bloeddruk steeg, waarschijnlijk als gevolg van een stuk 
inhaalzorg als gevolg van COVID. Ook valt op dat het aantal contacten voor psychische 
klachten (depressie en angst) gestegen is in 2021. We zagen iets minder mensen met 
(verdenking) COVID-19 in 2021 ten opzichte van 2020.  
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3.8  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 2021 werden we opnieuw ge-audit. We kregen 
veel positieve feedback terug over onze werkprocessen, 
kwaliteitsbeleid en de werksfeer. 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 2024)

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. We ‘VIMMEN’ digitaal zodat de drempel om een VIM in te dienen zo klein mogelijk is. 
Daarnaast zijn er door het jaar heen ‘VIM-weken’ waarin we extra aandacht vestigen op 
de CVIM en oog hebben voor kleine details.
De VIM-coördinator beoordeelt en analyseert de VIMMEN. Deze analyse bespreken 
we op de diverse praktijk overleggen en aansluitend spreken we verbeteracties af.  
De bedoeling is uiteraard om daarmee de kwaliteit van onze hulpverlening te verbeteren.  

Klachtenbehandeling
In 2021 zijn er drie informele klacht ingediend bij de praktijk en deze zijn 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.



3.9  NEO Huisartsenzorg
Per 1 januari 2021 is onze academische zorggroep STIELO opgegaan 
in NEO Huisartsenzorg. NEO Huisartsenzorg is een fusie organisatie 
van (1) de Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen eo 
(CIHN), moederorganisatie van Huisartsenposten Nijmegen en 
Boxmeer, (2) OCE Nijmegen en OCE Praktijkondersteuning, (3) 
LHV Huisartsenkring Nijmegen e.o en (4) zorggroep STIELO. Samen 
vormen we hiermee één krachtige regionale huisartsenorganisatie 
voor Nijmegen en omgeving. Een organisatie waarin we ons 
-gezamenlijk- sterk blijven maken voor goede eerstelijns 
patiëntenzorg. Met aandacht voor multidisciplinariteit en innovatie.

15
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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 6 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 registratie-
afspraken, doen gezamenlijk mee aan nieuw wetenschappelijk 
onderzoek en werken samen aan kwaliteitsverbetering in de 
huisartspraktijk.

In 2021 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. 

OPERA
Het OPERA-onderzoek is een landelijk onderzoek naar het optimaal gebruik van 
antidepressiva bij depressie. OPERA bestaat uit twee delen: (1) OPERA-monitor 

4. Wetenschappelijk onderzoek en innovatie
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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. 

ELECTRONIC studie: vroege opsporing slokdarmkanker  
e-Nose (elektronische neus) is een apparaatje dat via speciale technologie adem kan 
ruiken en analyseren op de aanwezigheid van ziekte en in dit geval de aanwezigheid van 
een Barrett slokdarm (een voorloper van slokdarmkanker). In 15 huisartsenpraktijken, 
waaronder die van ons, verzamelen onderzoekers 450 mensen met klachten van 
chronische zuurbranden. Bij deze mensen wordt gekeken of de e-Nose kan ruiken 
of iemand Barrett slokdarm heeft. We hopen hiermee bij te dragen aan een snellere 
opsporing van slokdarmkanker. 

ReCOVer studie  
In de ReCOVer studie onderzoeken we of cognitieve gedragstherapie via het internet kan 
voorkomen dat vermoeidheidsklachten van COVID-19-patiënten chronisch worden. Er 
nemen 114 patiënten deel die na COVID-19 door ernstige moeheid worden belemmerd. 
De helft krijgt gedragstherapie, de andere helft gebruikelijke zorg. Toeval bepaalt in welke 
groep een deelnemer komt. De behandeling duurt vier maanden, waarbij mensen direct 
na afloop en zes maanden na de behandeling worden onderzocht. Door sneller na het 
ontstaan van de moeheid te behandelen, wordt hopelijk voorkomen dat de moeheid 
chronisch wordt. 

FAntasTIQUE studie
Samen met de universiteiten CIRO+/MUMC Maastricht en het AMC Amsterdam 
hebben we een studie gedaan om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van 
vermoeidheid bij patiënten met COPD; een zeer belangrijk en onderbelicht probleem. 
We weten namelijk niet goed waardoor vermoeidheid bij patiënten met COPD ontstaat 
en dat maakt behandeling lastig. De kennis uit dit onderzoek zal gebruikt worden om de 
zorg voor patiënten met COPD die last hebben van vermoeidheid verder te verbeteren.

Belief 
In Belief onderzoeken we hoe huisartsen en reumatologen denken over jicht medicatie,  
en dan specifiek de urinezuur verlagende medicatie. Daarnaast benaderden we 
patiënten met jicht om hun opvattingen over jichtmedicatie te uit te vragen. Resultaten 
uit dit onderzoek zijn belangrijk om de toekomstige behandeling van jicht te verbeteren. 
In dit onderzoek werkten we samen met de St Maartenskliniek.
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5. Onderwijs en opleiding

In 2021 heeft Olga de Bont haar eerste jaar opleiding tot huisarts bij ons in de 
huisartspraktijk afgerond. Veerle Krajenbrink heeft haar eerste jaar van de opleiding 
tot huisarts afgerond. Aansluitend zijn Lars Averink en Carlijn Swinkels gestart als 
huisarts in opleiding. Daarnaast zijn er 2 coassistenten bij ons werkzaam geweest die 
hun seniorcoschap huisartsgeneeskunde 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 het onderwijs in het kader 
van het ‘Student Meets Patiënt’ van de opleiding geneeskunde aan het Radboudumc 
werd stil gelegd. 

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. 



6. Ontwikkelingen en innovatie
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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 2021 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
Met onze eigen funduscamera hebben we zelf het hele jaar door een camera tot onze 
beschikking die foto’s kan maken van het netvlies bij patiënten met Diabetes Mellitus. 
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 2021 werden er 127 foto’s gemaakt en beoordeeld.
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Hallo allemaal, mijn naam is Kris. Jullie zullen mij vast herkennen als de assistente met 
de pony en het oranje haar. Zoals je ziet loopt de foto al weer een beetje achter.
Op 4 mei werk ik al weer 2 jaar met veel plezier in de huisartspraktijk Oosterhout. 
Het was een bewogen jaar door de Corona, maar ondanks dat heb ik met veel plezier 
gewerkt. Naast de algemene assistente taken begeleid ik de stagiaire (doktersassistente 
in opleiding), doe ik de longfunctie testen en doe ik de feestcommissie!
Gelukkig zagen we dalende coronacijfers en konden we eindelijk weer een praktijkuitje 
organiseren afgelopen jaar. We hadden deze namelijk al meerdere keren moeten 
annuleren. Na al het harde werken en de soms wat stressvolle periodes was iedereen 
toe aan gezelligheid en plezier. Het werd een weekendje Den Bosch met het hele team, 
inclusief escape room, heerlijk eten en lekker dansen. Dit heeft er voor gezorgd dat we 
als team (nog) dichter naar elkaar toe gegroeid zijn. Ik vond het fijn om mijn collega’s ook 
op een andere manier te hebben leren kennen.
Ik kijk uit naar nog veel meer leuke en leerzame momenten hier op de praktijk.

7. Een medewerker aan het woord
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8. Beleid 2021 - 2022

In het beleidsplan van de huisartspraktijk leest u de gerealiseerde doelstellingen in 2021 
en zijn de beleidsspeerpunten voor 2022 geformuleerd. 

1. Organisatie en beleid
 Gerealiseerd in 2021:
 •  Reorganiseren taakverdeling en verantwoordelijkheden
 Speerpunten 2022: 
 •  Bedrijfshulpverleningsplan (incl. ontruimingsplan, ontruimingsoefening, 

plattegrond met vluchtroutes)
 • Betrokkenheid in de organisatie borgen 
 • Uitbreiden duurzame bedrijfsvoering en energiebeheer pand
 • Interne communicatiestructuur evalueren en aanpassen

2. Kwaliteit en innovatie  
 Gerealiseerd in 2021:
 • AVG borgen
 • Digitale doktersassistente Chantal door ontwikkelen
 • OPEN project borgen 
 • Uitwerking NEO (fusie van zorggroepen OCE en STIELO)
 Speerpunten 2022:
 • RI&E uitvoeren
 • Onderzoeken mogelijkheden voor een patiëntenraad
 • WTZA uitvoeren
 • Samenwerking met eerste- en tweedelijnszorgverleners onderhouden
 •  Promoten van de MijnHuisarts app (voor herhaalmedicatie, e-consulten, 

labuitslagen)

3. Personeel
 Gerealiseerd in 2021:
 • HR scholingsplan beleid verdiepingsmogelijkheden voor de medewerkers 
 • Werkprocessen optimaliseren en efficiënter maken
 • Evalueren gezonde werkplekken door Cesar de Lint



 Speerpunten 2022:
 • Blijven werken aan sociale kwaliteit
 • Medewerkers betrekken bij nieuwe projecten
 • Protocol ‘ongewenst gedrag, intimidatie, pesten en discrimineren’ herzien
 •  Monitoren en optimaliseren van de ervaren werkdruk bij de medewerkers en 

praktijkhouders
 • Ziekte verzuim onderzoeken
 • Structureel triageonderwijs en gesprekstechnieken voor medewerkers
 •  Assistentes opleiden voor specifieke aandachtsgebieden (CVRM, 

vrouwenspreekuur)

4. Financieel
 Gerealiseerd in 2021:
 • Financiële administratie digitaal optimaliseren 
 Speerpunten 2022:
 •  Blijven bewaken van de kosten en de baten, de verhoging van de zorgvergoeding 

blijft achter op de stijgende kosten

5. Middelen
 Gerealiseerd in 2021:
 • Nieuw sleutelplan panden 12 en 14
 •  Aanschaf medische apparaten om efficiënter te werken 24uursbloeddrukmeter 

mobiel ECG apparaat
 • Upgraden internet verbinding  
 Speerpunten 2022:
 • Automatiseringssystemen blijven optimaliseren 
 •  Onderzoeken aanschaf medische apparaten om efficiënter te werken (Enkel Arm 

Index meter)
 • Energiebesparende maatregelen

22
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