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Jaarverslag 2016
Huisartsenpraktijk De Zwaluw en huisartsenpraktijk de Schaapskamp zijn twee huisartsenpraktijken
die samen worden geleid door het huisartsenechtpaar Saïd Hamed en Vian Al Zaher. De praktijken
zijn ondergebracht onder Huisartsen Zorggroep Babylon. Beide praktijklocaties zijn open voor het
inschrijven van nieuwe patiënten, in het verslagjaar zijn de patiëntaantallen van beide locaties
gestegen.
Locatie De Zwaluw is gevestigd aan de Zuiling 8 te Elst. In 2016 werd gewerkt vanuit een noodlocatie
welke beschikte over 3 volledig ingerichte spreekkamers voor huisartsenzorg, een werkruimte voor
de assistente en een wachtkamer. Verder waren er twee ruimtes die gebruikt werden door andere
zorgverleners.
Locatie De Schaapskamp is gevestigd aan het Vossenhol 6 te Bemmel. De locatie beschikt over 2
ingerichte spreekkamers voor huisartsenzorg, een laboratoriumruimte voor werkzaamheden van de
assistente en een administratieve ruimte.

Team
Op de locatie in Elst bestaat het team uit de volgende leden:
Huisartsen:
Said Hamed, 2,5 dagen per week
Vian Al Zaher, 2 dagen per week
llse Binnekamp, 1 dag per 2 weken
Fysician Assistant:
Quinten van de Driesschen: 3 dagen per week
Praktijkondersteuner:
Agnes van de Giessen (CVRM, COPD, Astma, SMR)
Karin Reulink (DM, CVRM en ouderenzorg)
Praktijkondersteuner GGZ:
Wilrike Arends (10 uur per week)
Doktersassistentes:
Mirjam Brom, 3 dagen per week
Ingrid ten Westenend, 3 dagen per week (tot 30-6-2017)
Rabia Demirel, 3,5 dagen per week
Claudia Mondriaan, 3 dagen per week
Huishoudelijk medew:
Ria Willems
Praktijkmanager:
Suzanne Buss
In de praktijk werd ruimte gegeven aan een consulente van AllergySupport voor het houden van
spreekuur voor patiënten met allergische klachten. Daarnaast houdt Maria Sahakian van
Diëtistepraktijk Noer een keer per week spreekuur in de praktijk.
Op de locatie in Bemmel bestaat het team uit de volgende leden:
Huisartsen:
Said Hamed, 2,5 dagen per week
Ilse Binnekamp,
Jorike Lummen, 3 dagen per week
Arno Egging
Praktijkondersteuners
Agnes van de Giessen (CVRM, COPD, Astma, SMR)
Karin Reulink (DM, CVRM en ouderenzorg)
Praktijkondersteuner GGZ:
Wil de Bruyn (10 uur per week)
Doktersassistentes
Joyce Polman
Danielle Bouwman
Laura van der Heijden (uit dienst april 2017)
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Organisatie en bereikbaarheid
De praktijken zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 uur en 17.00 uur.
Tussen 10.15 uur en 10.30 uur, en tussen 12.30 uur en 13.00 zijn de praktijken alleen voor
spoedgevallen bereikbaar. Voor praktijk de Schaapskamp geldt dat zij tussen 12.30 uur en 13.30 uur
alleen voor spoed bereikbaar is, en op donderdag is deze locatie gesloten vanaf 12.00 uur. Er wordt
dan waargenomen door Praktijk Peters of praktijk Hiddink.

Patiënten aantallen en verdeling
In de praktijken waren de volgende aantallen patiënten ingeschreven:
Man

Vrouw Eindtotaal

De Schaapskamp
De Zwaluw

1124
1542

1192
1582

2316
3124

Eindtotaal

2666

2774

5440

Grafiek: Leeftijd verdeling over de praktijken
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De verdeling tussen mannen en vrouwen in de praktijken is als volgt verdeeld

Grafiek: geslachtsverdeling per leeftijdscategorie in Praktijk de Zwaluw

Grafiek: geslachtsverdeling per leeftijdscategorie in Praktijk de Schaapskamp
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Klachtencommissie
In 2016 is de praktijk aangesloten bij de Klachtencommissie Zuid Nederland.
Via de website kunnen klachten met betrekking tot de organisatie gemeld worden, de
klachtenprocedure is ook op de website vermeld. In 2016 zijn geen berichten via deze weg bij de
praktijkmanager terecht gekomen. Via de assistente werden een aantal meldingen gedaan, deze
berichten hadden betrekking op het gebruik en de mogelijkheden van MijnGezondheid.net, het
patiënten portaal waarin afspraken kunnen worden gemaakt, medicatie kan worden herhaald en een
e-consult kan worden gemaakt. De patiënten die via deze weg contact zochten werden telefonisch
benaderd om uitleg te geven over het portaal. Andere klachten werden niet geuit.

Bijzondere gebeurtenissen 2016
In 2016 werden een aantal ontwikkelingen in gang gezet of afgerond.
In januari werd voor beide locaties een nieuwe praktijkwebsite opgeleverd. Deze nieuwe website
bevat veel meer informatie dan de oorspronkelijke website, praktijk De Schaapskamp had eerder nog
geen website.
Een nieuwe functionaliteit van deze nieuwe website is de koppeling naar het patiëntenplatform
MijnGezondheid.net (MGN). Via MGN kunnen patiënten inloggen met hun persoonlijke DigiD en
vervolgens een e-consult vragen, een afspraak plannen en herhaalrecepten aanvragen. Patiënten
dienen zich eerst te registreren voordat MGN kan worden gebruikt. Het aantal gebruikers van MGN
neemt gestaag toe.
In april 2016 werd gestart met het graafwerk voor de fundering van de nieuwbouw, die voor het
noodgebouw gerealiseerd wordt. Vanuit onze noodlocatie konden we de werkzaamheden
nauwlettend in de gaten houden.
Personeel: op gebied van Personeel waren er een aantal wisselingen. Laura van der Heijden en Ingrid
Ten Westenend verlieten de organisatie, Rabia Demirel en Claudia Mondriaan kwamen bij de
organisatie in dienst. Joyce ging in april met zwangerschapsverlof en beviel in 30 juni van een mooie
dochter.
Vanwege tijdelijke afwezigheid van de POH-GGZ werd het team versterkt door Mieke de Kock.
Op 1 oktober werd Martine Hulshof aan het team toegevoegd, zij vult de functie van algemeen
medewerker en heeft onder andere taken op gebied van huishoudelijke klussen.
Op 4 november had het team een fijne avond en gingen zij allen eten bij Fine Food Village in Elst.
Organisatorische veranderingen.
Door de steeds verder gaande samenwerking tussen de praktijken is besloten om de assistentes op
beide locaties in te gaan werken. Hiermee kan de continuïteit verder worden geborgd. Door deze
beslissing kon het zwangerschapsverlof in de Schaapskamp snel en efficiënt worden ingevuld. Ook
ziekteverzuim van een assistente kan door de assistentes nu snel worden opgelost. Dit komt ook
mede door de flexibele instelling van de assistentes die gemakkelijk voor elkaar in kunnen vallen.
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Missie en Visie
De praktijk onderschrijft de toekomstvisie door NHG en LHV geformuleerd:
“Huisartsenzorg is generalistische medische zorg, laagdrempelig toegankelijk voor alle mensen
dichtbij huis. Huisartsenzorg is de sleutel tot een duurzame, doelmatige gezondheidszorg van hoge
kwaliteit, met een persoonsgerichte benadering van de patiënt waarbij de continuïteit van zorg
gewaarborgd wordt.”
Missie en visie
Praktijk de Zwaluw en Praktijk de Schaapskamp bieden toegankelijke, professionele, kosteneffectieve
huisartsgeneeskundigezorg aan de patiënten die voor het grootste gedeelte in postcodegebied 6662
en 6675 woonachtig zijn. Binnen het zorgaanbod in de regio Overbetuwe vervult de praktijk samen
met de andere huisartspraktijken in Elst en in Bemmel een spilfunctie door alle gezondheidsvragen
op te vangen in de eerste lijn. De praktijk maakt een verantwoorde keuze om de vraag zelf te
behandelen of te verwijzen binnen haar samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders. De
praktijk wil een zo breed mogelijk aanbod van zorg in de buurt geven zodat de zorg voor patiënten
bereikbaar en laagdrempelig blijft.
Kwaliteit van zorg
Praktijk de Zwaluw en Praktijk de Schaapskamp willen een lerende organisatie zijn waarin
verantwoorde zorg, op het hoogst haalbare niveau, continu beschikbaar is. Centraal staan
voortdurende educatie en bijscholing van alle medewerkers conform de laatste standaarden en
inzichten binnen de huisartsenzorg, ten einde de patiënten de best mogelijke zorg te bieden
gebaseerd op de actuele wetenschappelijke kennis.
Door deelname aan de accreditatiecyclus onderhouden wij de kwaliteit van zorg op een zo hoog
mogelijk niveau.
Wij willen onze missie realiseren vanuit een brede visie op de gezondheidszorg, waarbij de wensen
van de samenleving en de zorgvragen van de patiënten belangrijke uitgangspunten vormen. Onze
zorg vindt plaats in de ‘dag praktijk’( met 2 avondspreekuren), maar die is niet los te zien van andere
partners in die keten. Constructieve samenwerking met die partners, (ambulancevervoer, thuiszorg,
GGZ, SEH, patiënten platforms, apotheken) is nodig om een optimale zorg te kunnen bieden. De
praktijk voert een kwaliteitsbeleid gericht op het beheersbaar houden van risico’s voor patiënten en
het waar mogelijk verbeteren van de zorg voor patiënten. De praktijk heeft zich daartoe aangesloten
bij de ketenzorg voor de chronische zorg en de huisartsenpost voor spoedzorg in Avond, Nacht en
Weekenduren.
Wij zijn gespecialiseerd in laagdrempelige medische/eerste lijns zorg dicht bij huis. Als praktijk bieden
we daarom de volledige huisartsenzorg met als belangrijke speerpunten: diabetes- en COPD-zorg,
CVRM zorg, chirurgische ingrepen, palliatieve zorg en psychische klachten. Hiervoor maakt de
praktijk optimaal gebruik van vakbekwame praktijkondersteuning. Hierdoor is er een uitgebreid
pakket aan onderzoeken mogelijk zoals spirometrie, ecg en 24 uurs bloeddrukmeting. Voor
chronische ziekten, leefstijlinterventie en stoppen met roken wordt vakkundige begeleiding geboden.
Daarnaast streeft de praktijk naar het ontwikkelen van een one-stop concept waarbij na een
huisartsconsult eventueel aanvullend onderzoek op locatie kan worden verricht, waarbij medicatie
direct kan worden afgehaald en waarbij direct afspraken te maken zijn met andere eerste lijns
zorgverleners.
Wij staan midden in een uitgebreid netwerk van tweede-lijns zorgverleners waarnaar wij de patiënt
zo nodig doorverwijzen.
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De huidige omgeving van de praktijk kenmerkt zich door een populatie die licht groeit tot omstreeks
2020 waarna dit waarschijnlijk stabiliseert. De gemiddelde leeftijd zal toenemen conform de
landelijke tendens. In 2016 is het patiënten aantal met ruim 300 patiënten gegroeid naar 5600.
Op dit moment ervaren we dat de grootste zorg behoefte licht in psychische klachten,
cardiovasculaire ziekten en ouderenzorg. De prominente plaats van psychische klachten is historisch
gegroeid door een aantal vroegere praktijkkenmerken. De inzet van een POH GGZ sinds begin 2015 is
een succes gebleken.

Ontwikkelingen
Op dit moment ervaren we dat er een grote behoefte ligt op het gebied van psychische klachten. Dit
strookt met de landelijke cijfers. Los van de verschuiving van het budget in de GGZ bestaat deze
behoefte al langer. De komende jaren zullen de belangrijkste ontwikkelingen liggen op het gebied
van de GGZ, JGZ en ouderenzorg met als kernpunt de bekostiging in en aansturing vanuit de eerste
lijn.
Gezien de toestroom van asielzoekers en de grote betrokkenheid van de huisartsen daarbij is de
verwachting dat het patiënten aantal nog zal toenemen met een groot aandeel van allochtonen.
Specifieke scholing op culturele aspecten van zorg is hierdoor gewenst.
Evaluatie van het gevoerde beleid en doelstellingen 2016
In 2016 vond de praktijkvoering plaats in een noodgebouw. In april kon gestart worden met de bouw
van het nieuwe pand. 2016 stond daarom voor een groot deel in het teken staan van voorbereiding
van de inrichting van de nieuwbouw. De oplevering van de nieuwbouw vond plaats in januari 2017.
In 2015 is een van de huisartsen praktijkhouder geworden van huisartsenpraktijk de Schaapskamp in
Bemmel. In 2016 is gestart met uitwisseling van medewerkers in beide praktijken. Hierdoor kon de
continuïteit in beide locaties beter worden geborgd.
In 2017 zal een volgende stap worden gezet in de samenwerking. In het voorjaar wordt in praktijk de
Zwaluw een backoffice ingericht van waaruit de binnenkomende telefonie zal worden beantwoord.
Vanaf het moment dat deze stap zal worden gemaakt zal een assistente steeds telefonisch
beschikbaar zijn voor patiënten, zodat de collega’s in de frontoffice vrij zijn voor patiëntgebonden
taken zoals het beantwoorden van vragen aan de balie en het houden van patiënten spreekuur.
Protocollen van de verschillende locaties zullen aan deze werkwijze worden aangepast.
Veiligheid en risico beheersen we mee door het actueel houden van de POL+ en RI&E en regelmatig
bijhouden van de gedelegeerde taken en andere onderdelen van het kwaliteitsbeleid, volgens het
jaarschema. Goede afstemming met derden levert ook belangrijke input voor de kwaliteit van zorg.
Voor de chronische zorg neemt de praktijk daarom deel in de zorggroep. Hiertoe heeft de zorggroep
een kwaliteitsbeleid. Met de verhuizing naar de nieuwbouw zal de RI&E voor praktijk de Zwaluw in
2017 opnieuw worden uitgevoerd. Omdat in het nieuwe gebouw ook andere disciplines gehuisvest
worden zal een heel nieuw BHV plan worden opgetuigd.
De praktijk neemt deel aan externe overlegstructuren om de zorg voor patiënten uit de praktijk te
verbeteren. Het betreft overleg met andere huisartsen, apotheek en zorgverleners in de buurt als de
thuiszorg, zoals vastgelegd in de bijlage externe overlegstructuren.
We werken als praktijk binnen de door de wetenschappelijke vereniging vastgestelde standaarden en
richtlijnen waar dat nodig en mogelijk is. We voldoen aan wet en regelgeving en scholen ons,
voldoende en gericht.
Jaarlijkse evaluatie en herziening van kwaliteit wordt geborgd door het gebruik van een jaarplanning.
Huisartsenpraktijk de Zwaluw, januari 2017
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Algemene evaluatie
Ontvangen en behandelde klachten.
In het verslagjaar 2016 zijn geen klachten via de Praktijkmanager bij de praktijk binnen gekomen.
Via de assistente werd enkele keren aangegeven dat het inloggen in MijnGezondheid.net niet
mogelijk was. De patiënten die deze problemen ervoeren werden telefonisch benaderd en
problemen werden direct opgelost.
Resultaat audits
Op 2 februari werd de praktijk ge-audit in het kader van de NPA accreditering.
Tijdens de audit werden 3 afwijkingen geconstateerd op de volgende onderwerpen:
Beleidsplan en jaarverslag
Het beleidsplan 2016 is in mei 2013 geschreven. De praktijk is van plan voor de komende jaren 20172019 een beleidsplan te schrijven bij de verhuizing naar het nieuwe pand. Het jaarverslag voor 2016
zal geschreven worden volgens het format van het NHG met daarin verwerking van bereikte
resultaten en zorguitkomsten.
Medische middelen
Het voorraadbeheer is in handen van de doktersassistente. De middelen worden besteld volgens een
bestellijst. Er is geen lijst van min/max aantallen. In de nieuwbouw zal gekeken worden of de
medische middelen via barcodes gescand kunnen worden en vervolgens besteld om de voorraden zo
klein mogelijk te houden.
Driejaarsnormen Zorguitkomsten COPD
De zorguitkomsten COPD van de ketenzorggroep vertonen een discrepantie met de gegevens uit het
HIS. De praktijk heeft de COPD controles goed op orde. De longverpleegkundige is zeer alert op
controle van inhalatietechniek en stoppen met roken programma’s.

Maatregelen
Met betrekking tot deze geconstateerde afwijkingen zijn de volgende maatregelen genomen:
Jaarverslag: Het jaarverslag is geschreven volgens het format welke gevonden werd op de website
van HPA. Het jaarplan is opgenomen in een jaarrooster waarin de plannen per maand zijn
beschreven.
Medische middelen: Er is niet gekozen voor het bestellen van medische middelen met een barcode,
de kosten waren hiervoor hoger dan de baten. Er is nu een lijst opgesteld van de middelen die in de
praktijk aanwezig moeten zijn. De voorraadlades van de spreekkamers worden nu dagelijks bijgevuld,
zodat een minimale hoeveelheid van de voorraad op de kamers ligt. Het bijvullen van de lades wordt
afgetekend op een aftekenlijst. Bestellingen worden centraal vanaf locatie Elst gedaan om spillage te
voorkomen.
Registratie: Zorggroep Onze Huisartsen is overgestapt op een nieuwe registratiemethode. Voortaan
worden metingen alleen nog in het HIS geregistreerd. Door VIPCalculus wordt via een
extractiemethode patiënten selecties gemaakt voor de declaratie bij de Zorgverzekeringen. Er wordt
niet meer in een apart systeem geregistreerd, waardoor verschillen in meetgegevens niet meer
kunnen ontstaan.

Scholingen en bijscholingen:
De assistentes hebben in 2016 scholing ontvangen in Triage. Daarnaast hebben de assistentes op
individuele titel nog nascholing gehad op gebied van Hygiene in de praktijk en SOA’s. Vanwege de
veranderingen op gebied van het uitvoeren van het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker
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volgden alle assistentes de nascholing hiervoor. Ook op gebied van gebruik van het LSP kregen de
assistentes nascholing.
Voor de hele praktijk werd er scholing georganiseerd voor Levensreddend handelen (AED,
reanimatie)
De praktijkondersteuners ontvingen nascholing van Onze Huisartsen over het gebruik van
VipCalculus.
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Bijlage:
Informatie Medisch Handelen
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Bijlage: activiteitenplan 2017
Verbeterpunten 2017
Verbeterpunt
Samenwerking
Elst/Bemmel
Controle gegevens
diabeteszorg (per 1-117: VIP Live)
Triage en
telefoonbenadering
Herhalingscursus wordt
gepland
VIM ‘weken”
Ketenzorg CVRM: VVR
controles naar
assistente SU
Implementeren
Backoffice
werkzaamheden/
telefooncentrale
RI&E
BHV organisatie

Eigenaar
VA/SB

gereed
Doorlopend

KR

Planning
Loopt ,diverse acties
ingezet via
praktijkmanager
doorlopend

VA/SB

Doorlopend

1-9-2017

AG
AG/SB/

Februari/juni/oktober
Juni 2017

doorlopend
9- 2017

SB

Maart/april 2017

Mei 2017

SB
SB

Maart
April

april
Juni

1-4-2017
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Bijlage: Externe overlegstructuren
Ten einde goede multidisciplinaire zorg te leveren neemt de praktijk / HOED deel aan een aantal
externe overleggen, te weten:
Overleg

Externe partners

Farmacotherapeutisch overleg

Apotheek, huisartsen

Doel

Verbeteren en
risicobeheersing in
medicatie gebruik
Benchmarkgesprek chronische zorg Zorggroep, ketenpartners Risicobeheersing en
kwaliteitsverbetering
chronische zorgstraten
Zorgoverleg
Thuiszorg, fysiotherapie, Tijdens koffie kort
bespreken knelpunten in
patiëntenzorg
Kwaliteitscommissie HAP
huisartsen

frequentie
3 x per jaar

2 x per jaar

1 x per jaar en
op indicatie
HAGRO
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