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Huisartsen discipline gezondheidscentrum Lunetten

Huisartsen Centrumassistentes POH Somatiek POH GGZ

Mevr. M. Horsman

(coördinerend huisarts)

Mevr. D. Overeem 

(hoofdassistente)

Mevr. I. van Voorthuizen

(VS ouderenzorg)

Mevr. J. Machielsen

(VS chron. psychiatrie)

Mevr. A.M. Sprengers Mevr. M. Zaal Mevr. M. Hulshof Mevr. C. Diepenveen

Mevr. I. Kleijn Mevr. R. Verdoold Mevr. C. Stoker Mevr. S. Thunissen

Mevr. M. Boelens Mevr C. van Dam Mevr. E. Vos 

Mevr. C. Wilkens Mevr. G. Triemstra

Mevr. C. Menger Mevr. E. van der Steeg

Mevr. E. Noordijk

Onze professionals
Mevr. C. Menger is in 2017 opgeleid in Reizigersadvisering LCR, zij zal 

in 2018 spreekuur reizigersadvisering starten.

Mevr. M. Horsman is gespecialiseerd in het doen van dermatoscopie, 

zn. met teleconsultatie dermatoloog

Mevr. M. Boelens is geregistreerd EKC (erkend kwaliteitsconsulent) en 

kaderhuisarts Urogynaecologie. 

Mevr. A. Sprengers en mevr. Kleijn leiden jaarlijks een AIOS op. 

Mevr. A. Sprengers is kaderhuisarts Ouderen, haar expertise op dit vlak 

wordt ingezet bij het stadsbrede Ouderenprogramma.

Mevr. C. Wilkens is voorzitter van de PATZ groep, focusgroep voor 

palliatieve zorg

Mevr. J Machielsen is als VS GGZ betrokken bij GGZ in de wijk 

Lunetten, voorzitter OR.

Mevr. E. Vos is kwaliteitsfunctionaris, ondersteunt de 

huisartsendiscipline met de jaarlijkse NPA accreditatie.

Mevr. I. van Voorthuizen is verpleegkundig specialist ouderenzorg en 

coördineert het project Polyfarmacie 75+

Onze patiënten
Eind 2017 waren er 9011 patiënten op naam 

ingeschreven. Er zijn 38 geborene ingeschreven en 

er overleden 33 patiënten. De mutatie inschrijvingen 

was 649 patiënten. De mutatie uitschrijvingen 688 

patiënten.

Leeftijd Totaal 

2015

Totaal 

2016

Totaal 

2017
0-4 497 496 461

5-14 930 922 913

15-24 1238 1267 1240

25-44 3197 3187 3308

45-64 2352 2354 2343

65-75 477 512 541

>75 267 290 304

totaal 8958 9027 9011



Bijzondere groepen
In Lunetten  woont een bovengemiddeld aantal patiënten met een chronisch 

psychiatrische aandoening, een groep die veel aandacht vraagt. 

Eind 2015 is de EPA proeftuin gestart in Lunetten, in 2016 en 2017 succesvol 

gecontinueerd onder de naam GGZ in de Wijk (zie POH GGZ). Binnen de wijk 

bestaan korte lijnen in de samenwerking tussen huisartsenzorg, buurtteam, 

Altrecht, Lister, Jellinek.  Twee maal per jaar vindt het GGZ overleg met alle 

partners in de wijk plaats in het GZC. Er zijn verschillende woonvormen voor 

begeleid wonen.  

Tevens wordt zorg geboden aan een gezinsvervangend tehuis en aan 

patiënten met een verstandelijke beperking en psychiatrische ziekte ism. de 

Amerpoort. 

Ouderen 
Polyfarmacie 75+ met meer dan 5 medicatie is uitgevoerd door Verpleegkundig specialist, apotheek en huisarts (in opleiding 

voor kaderhuisarts Ouderenzorg). Project wordt vervolgd in 2018.

Ouderen worden gescreend op kwetsbaarheid  adhv de frailty score en case-finding. 

Het is mogelijk een valconsult te doen bij de VS ouderen ism. fysiotherapie. Tevens is er een spreekuur voor voorlichting over 

en behandeling van osteoporose. 

Er wordt nauw samengewerkt met wijkverpleging en buurtteam als het gaat om kwetsbare ouderen. Medio 2018 zal er 

gewerkt gaan worden in een gezamenlijk digitaal systeem met als uitgangspunt 1 multidisciplinair zorgbehandelplan.

POH GGZ 
Het project EPA proeftuin is in 2017 voortgezet onder de 

naam GGZ in de Wijk, met als doel patiënten met ernstige 

psychiatrische aandoeningen zoveel mogelijk hulp te 

bieden vanuit de wijk. De VS/POH GGZ is hierbij een 

belangrijke schakel.

Er zijn specifieke spreekuren zijn voor medicatie controle 

van patiënten met schizofrenie en/of een doorgemaakte 

psychose en patiënten met ADHD die niet meer onder 

controle staan van de specialist. E-health wordt 

aangeboden mbv. Therapieland.

In 2017 heeft de praktijk geparticipeerd in de CIPRUS 

studie, een wetenschappelijk onderzoek naar interventie 

bij SOLK patiënten.

Wijkgerichte projecten/spreekuren 
Teleconsultatie en gezamenlijke consulten met 

psychiater en SPV-er van GGZ in de wijk ism. huisarts 

en/of POH GGZ

Vrouwenspreekuur voor anticonceptie, soa’s en 

incontinentie, ochtendspreekuur, spreekuur voor 

teledermatoscopie. 

In 2017 heeft een wekelijkse wandelgroep (‘beweeg 

challenge’) plaats gevonden.

In 2017 is één van de huisartsen opgeleid om een 

reisadviesspreekuur te houden, dit zal in 2018 van start 

gaan. 

Aantal 

2015

Aantal 

2106

Aantal 
2017

Per 1000 

patiënten 

2017

Nivel (2014) 

referentie per 

1000 patiënten
Consulten 16350 15802 15718 1762 2127

Consult >20 min 6055 7205 7511 842 493

Visite 439 351 430 50 115

Visite >20 min 343 488 594 67 80

Telefonisch 

consult

8710 9656 11066 1241 1059

Email consult 405 660 830 93 17

Chirurgie 167 188 226 25 31

Cyriax injectie 69 68 61 7 22

IUD 52 110 110 12 7

teledermatologie 20 21 15

spirometrie 199 98 120

24-uurs RR 64 47

Verleende zorg in 2017



Veilig incidentmelding
Vanuit de accreditatie is het advies opgevolgd de drempel voor het doen 

van VIM meldingen te verlagen door een schriftje bij de assistentes neer 

te leggen.

Om incidenten door onbeveiligd mailen met patiënten te voorkomen en 

privacyregels te overtreden zijn afspraken gemaakt om bij voorkeur te 

communiceren via een e-consult. Bij het mailen van externe hulpverleners 

bij voorkeur initialen van patiënt gebruiken en alleen geboorte jaar. 

Meldingen gingen geregeld over agenda fouten, afspraken staan er niet of 

onjuist in. Er is een nieuwe agendaplanning in het HIS doorgevoerd, dit 

vraagt om extra goed opletten, gezien de nieuwe manier van afspraken 

maken. Tevens door lage bezetting ivm. langdurig zieken veel met 

uitzendkrachten gewerkt. 

Een aantal meldingen betrof medicatiewijzigingen die niet goed in het HIS 

waren doorgevoerd. Een aantal nieuwe afspraken zijn doorgenomen met 

het hele team, bijv. bij medicatieverandering (via brief specialist) moet de 

huisarts dit wijzigen in de medicatielijst; Als medicatie in de baxter moet 

dan dit expliciet op het recept zetten.

Door het werken met aftekenlijsten voor alle taken (via whiteboard) zijn er 

minder problemen met het afhandelen van de urines en afwerken van het 

assistentenspreekuur aan het einde van de dag.

Het controleren en opvolgen van de gegeven adviezen door de 

assistentes gaat beter door het werken met de overlegmodule in 

Promedico.

Kwaliteitsbeleid 2017

Accreditatie
Op 1-12-2017 is voor de 6e keer een audit gehouden, met als thema audit Palliatieve zorg. Tijdens de audit zijn geen afwijkingen vastgesteld 

en zijn 4 opmerkingen ten aanzien van mogelijke en/of noodzakelijke verbeteringen gemaakt.

1. Nieuwe NHG richtlijnen infectiepreventie in de huisartsenpraktijk onder de aandacht gebracht. De praktijk voldoet aan de minimumnormen.

2. Er is aandacht voor de KNMG richtlijnen Privacy en gegevensbeheer. Bakjes met patiëntgebonden gegevens zullen zoveel mogelijk leeg 

zijn na kantooruren. Tevens zal er meer aandacht geschonken worden aan clean desks en preventie datalekken.

3. De HOED zal voor de volgende audit ook zorguitkomsten aanleveren voor astma bij patiënten >16 jaar, nl. het aantal astmapatiënten, 

inhalatietechniek en rookgedrag zal worden geregistreerd.

4. Thema Palliatieve zorg: de communicatie tussen de diverse zorgverleners in de terminale fase kan nog verbeterd kan worden. De 

huisartsen willen een individueel zorgplan bij de patiënt leggen, waarin (zorg) wensen rondom het levenseinde beschreven kunnen worden. 

In het zorgplan zullen ook afspraken worden vastgelegd bij verergering van het lijden en eventuele te verwachten complicaties. Het zorgplan 

moet voor alle betrokken zorgverleners in te zien zijn. In de praktijkfolder en/of op de website zal aandacht besteed worden aan informatie 

voor de patiënten wat de patiënt kan verwachten in de palliatieve fase en vragen rondom het levenseinde

Scholing en opleiding
De huisartsen, assistentes en poh’s hebben de scholingen 

gevolgd volgens de eisen van de beroepsgroep, o.a. de 

reanimatietraining van de RAVU. 

Het gehele team heeft geparticipeerd in een werksessie 

Persoonsgerichte zorg, geïnitieerd door de Cliëntenraad. 

Een aantal medewerkers uit verschillende disciplines hebben 

de cursus Motiverende Gespreksvoering gevolgd.

Huisarts Coraline Menger heeft de opleiding 

Reizigersadvisering met succes afgerond. 

Huisarts Manon Horsman heeft een specifieke nascholing 

dermatologie/dermatoscopie voltooid. 

Er is een derdejaars Aios opgeleid door de huisartsen Ilona 

Kleijn en Anne Marie Sprengers.

De assistentengroep heeft een coachingssessie gehad, 

persoonlijkheidsprofiel opgesteld mbv Lumina Spark.

De assistentes hebben een vaardigheden carrousel 

gehouden en gevolgd om o.a. vaardigheden als injecteren, 

cerumen verwijderen en zwachtelen.  

Yvonne Roest heeft een cursus CVRM gevolgd en om een 

zelfstandig spreekuur te kunnen gaan uitvoeren, helaas heeft 

zij in 2018 een andere baan aangenomen.



Patiënten portaal

Gebruik ingeschreven patiënten in patiënten portaal blauw 2017, rood 2016

Klachten
Er zijn 4 klachten binnengekomen over contact patiënt –

assistenten en 2 klachten betroffen de huisarts. 

De klachten over de assistentes gingen over bejegening 

bij maken afspraak, patiënt wilde eerder gezien dan 

inschatting assistente, klachtenprocedure niet duidelijk bij 

balie en op website, medicatie bestelling niet het juiste 

middel geleverd, lang wachten in wachtkamer omdat 

afspraak niet in agenda stond. Deze klachten zijn 

besproken met de assistentes, op website is 

klachtenprocedure duidelijker beschreven. Patiënten zijn 

op de hoogte gebracht van verbetertraject in praktijk. 

Patiënt waar foutieve medicatie is bezorgd heeft bos 

bloemen ontvangen.

De klachten tegen de huisarts waren 1 verwijzing second 

opinion, huisarts heeft contact opgenomen met patiënt en 

de klacht is uitgesproken. De andere klacht betrof een 

emailconsult waar patiënt mail anders interpreteerde dan 

door huisarts bedoeld was. Patiënt wilde niet in gesprek 

met huisarts of klachtenfunctionaris over klacht. Op 

verzoek van patiënt is informatie verstrekt over landelijke 

klachtencommissie. Deze zaak loopt nog.

Ziektebeelden 

met registratie

ICPC Aantal 

patiënten in 

2016

Aantal 

patiënten in

2017

Diabetes type 1 T90.1 32 29

Diabetes type 2 T90.2 353 324

Hypertensie K86 625 625

Hypertensie 

secundair

K87 235 240

COPD R95 123 124

Astma R96 483 497

Angst P01 344 368

Depressie P76 443 485

Slapeloosheid P06 438 441

Lage rugpijn L03 508 524

Artrose L84 9 10

Osteoporose L95 89 91

Overgewicht bmi>28 388 401

Patiënten met chronische aandoeningen

Deze patiënten worden begeleid door onze praktijkverpleegkundigen 

Somatiek en GGZ.



Samenwerking in de wijk Lunetten

De nauwe samenwerking met solist huisarts Frank Nieuwesteeg is ook in 2017 voortgezet. 

Door netwerkbijeenkomsten en structurele overleggen is er een betere samenwerking gegroeid tussen buurtteam, wijkverpleging en 

gezondheidscentrum. Met name vanwege de privacy problematiek en de cultuurverschillen tussen de diverse organisaties krijgt deze

samenwerking in 2018 nog veel aandacht.

In het sociale domein is Samen Lunetten, een initiatief van de vrijwilligers organisatie Lunetten Wil Wel (LWW), de sociaal makelaar 

en het gezondheidscentrum, verder gevormd. Vanuit het gezondheidscentrum is de manager huisartsenzorg de afgevaardigde.

Samen Lunetten heeft een tweeledig doel: ten eerste de wijkbewoners de mogelijkheid te geven een netwerk op te bouwen waarin zij

nu andere helpen en als zij ouder worden gebruik kunnen maken van hun eigen netwerk. Daarnaast de ouderen in Lunetten daar 

waar mogelijk te ondersteunen om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. 

De ouderen hebben een brief ontvangen waarin zij aan konden geven wat ze nodig hadden op sociaal gebied. Naar aanleiding 

hiervan zijn in de Musketon bijeenkomsten georganiseerd waar ouderen met elkaar in gesprek zijn gegaan over onderwerpen die 

hen bezig houdt. Oudere met specifieke vragen zijn persoonlijk benaderd door de sociaal makelaar en daar waar mogelijk is de 

vraag ingevuld door vrijwilligers. Er worden door de week heen diverse activiteiten georganiseerd voor ouderen. Hier is meer 

bekendheid aangegeven door in het gezondheidscentrum een zuil te maken met activiteiten voor ouderen, gecategoriseerd per dag. 

Deze activiteiten lopen uiteen van: beweeggroepen, zorgcafé, met elkaar eten. Het resultaat is dat er meer vrijwilligers actief zijn in 

de wijk en dat wat georganiseerd wordt beter bezocht wordt. De huisartsen en de POH’s attenderen de patiënten uit de doelgroep op 

de activiteiten in de wijk. In 2018 wordt dit initiatief voortgezet.

Doelen 2018

- Kwalitatief hoogstaande zorg blijven leveren volgens de beroepsnormen en behouden van NHG accreditatie

- Bieden van specifieke spreekuren gericht op populatie (slaapstraat, reizigersspreekuur, valconsult, osteoporose, polyfarmacie)

- Borgen en zn verbeteren van patiënttevredenheid tav. wachttijden, privacy, continuïteit van medewerkers en informatievoorziening 

- Toegenomen medewerkerstevredenheid, in de praktijk zichtbaar als betrokken, gemotiveerde en positief ingestelde medewerkers: een team 

dat trots is op zichzelf en elkaar. 

- Vervolg geven aan teamcoaching huisartsen/assistenten/POH team

- Hanteerbare werkdruk voor alle disciplines, dmv. op orde houden formatie, regelmatige evaluatie en zo nodig actie

- Verbeterde samenwerking en overlegstructuur met de apotheek 

- Gezonde, haalbare financiële begroting met ieder kwartaal evaluatie door de coördinator met de

financiële staf/MT





Bernd van den Berg Coördinator afdeling 

fysiotherapie

Kinderfysiotherapeut

Rianne Slieker Algemeen fysiotherapeut

Manueel therapeut i.o.

Barry Boom Algemeen fysiotherapeut

Sarah de Bruijn Algemeen fysiotherapeut

Marnix van Santbrink Algemeen fysiotherapeut

Annemieke Wieman Algemeen fysiotherapeut

Rian van Arkel Algemeen fysiotherapeut

Bekkenfysiotherapeut

Marijanka Vernooij Assistent fysiotherapie

Wie zijn wij - Fysiotherapie

Praktijken
De afdeling fysiotherapie is gevestigd in Lunetten en 

in Het Zand. 

Een aantal fysiotherapeuten werken op beide locaties.

In 2017 hebben er een aantal personele 

veranderingen plaatsgevonden. Er zijn een aantal 

formatiewijzigingen geweest:

Uit dienst:

• Erik-Jan Haan, manueel therapeut

• Nienke Postma, kinderfysiotherapeut

• Saskia Boomgaard, algemeen fysiotherapeut

• Monique Overdijk, psychosomatisch fysiotherapeut

In dienst:

• Marnix van Santbrink, algemeen fysiotherapeut

• Sarah de Bruijn, algemeen fysiotherapeut

• Rianne Slieker, manueel therapeut i.o.

Graag aanvullen wie in/uit dienst
Patiëntervaring SGU

2014
Benchmark
2014

SGU
2015

Benchmark
2015

SGU
2016

Benchmark
2016

SGU
2017

Benchmark
2017

Aanbevelen bij anderen 30% 62% 44% 66% 45,1% 68,1% 39,1 62,7

Informatie overbehandeling (1-5) 3,66 3,81 3,74 3,94 3,76 3,83 3,80 3,84

Bejegening (1-5) 3,73 3,87 3,84 3,9 3,81 3,9 3,80 3,84

Participatie en therapietrouw (1-5) 3,47 3,6 3,54 3,62 3,56 3,61 3,73 3,69

Verwachtingsmanagement behandelproces (1-
5)

3,22 3,46 3,37 3,49 3,38 3,51 3,43 3,52

Cijfer patiëntervaring 8,24 8,81 8,55 8,90 8,44 8,95 8,19 8,69

Behaalde doelen in 2017
• Overgang 25 min rooster, hierdoor meer behandelingen kunnen uitvoeren binnen bestaande uren

• AW 1384 → 1475 behandelingen, BB 1538 → 1739 behandelingen

• POP gesprek en scholingsplan voor iedereen

• Stuitje, ademhaling, sport, FT wetenschap

• 5 avondopeningen per week

• ICT problemen opgelost

• Formatie

• Vrouwelijke manueel therapeut aangenomen 

• Algemeen fysiotherapeut met affiniteit geriatrie aangenomen

• Meer specialistisch declarabele uren

• Gebruik online diensten verbeterd

• Goede teamsfeer behouden

• Accreditatie behaald

• Marketingplan het Zand opgestart, resultaat blijft achter

• Beweegprogramma’s: 

• omzet 2016: 5240 omzet 2017: 5550 (niet helemaal behaald)

Voorgenomen doelen 2017 (nog) niet 

behaald
• Uitschrijven taken Marijanka

• MTO → 2018 vanwege wisselingen team

• Start beoordelingscyclus: wachten is op SGU

• Big Move → gestopt

Toekomst verwachting fysiotherapie
• Toekomst pluspraktijken onduidelijk

• Verandering aanstaande in 2019 in bekostiging

• Meer aandoeningen naar basispakket → Mits bewezen 

effectief en kosteneffectief

• Gemeten resultaten worden belangrijker.

• Tarief blijft laag → samenwerking fitness en andere 

partners noodzakelijk

• GEZ subsidie onzeker

Doelen 2018
1. Begroting behalen

2. Patiënt tevredenheid herstellen naar 8,4 (nu 8,2)

3. Medewerkerstevredenheid behouden 

4. Groei omzet naar €475.000

5. Tijdig inspelen op veranderingen bekostiging / accreditatie

6. Verbeteren samenwerking Fitlunetten 

Klacht 2017
Er is 1 officiële klacht binnen gekomen. Een 

meneer die na een intake een factuur kreeg 

wilde deze niet betalen. Was van mening dat 

een intake gratis was. Bij de bevestiging van 

de afspraak heeft meneer de voorwaarden van 

intake en behandeling meegestuurd gekregen. 

Meneer bleef ook na diverse 

tegemoetkomingen van onze kant van mening 

dat hij in zijn recht stond en weigerde ook 

maar iets te betalen. Deze cliënt is 

uitgeschreven in de praktijk. 

Als verbeter actie in de praktijk is de volgende 

actie ondernomen. De voorwaarden van intake 

en behandeling zijn duidelijker en korter op 

papier gezet.



Erik de Rooij Manager FitLunetten
Coach en trainer

Personal Trainer 
Voedingsadvies 

Rolvin Rijkaart Assistent Manager Fitlunetten 
Coach en trainer 

Personal Trainer 
Voedingsadvies 

Weiliang Kok Coach en trainer 

Strahinja Kosanovic Coach en trainer Voedingsconsulent

Gea Hallema Yoga docent Docent LO

Wendy Grootscholten HIIT doecnt en Trainer Eigenaar Marketing bureau

Laurens Visser Pilates docent

Suzanne Kok Yoga docent Eigenaar mileu onder de aandacht 

Eline van der Veen Yoga en pilates docent Eigenaar coaching bureau 

Anne Wilms HIIT docent

Diana Sluis Trainer (Inval) Eigenaar Sport & Therapeutische massage

Manisha van Aquoij Trainer (Inval) 

Karlijn Kea Trainer (Inval) Fysiotherapeut i.o. 
Cas Klingenberg Trainer (Inval) Fysiotherapeut i.o. 

Sophie Douze Trainer (Inval) Fysiotherapeut i.o. 

Raymond Giessen Trainer (Inval) Docent LO

Dominiek Alkema Trainer (Inval) Fysiotherapeut i.o. 

FIT Lunetten 

Samen werken aan uw gezondheid ! Wij helpen je graag je doel te bereiken op het gebied van training en voeding.

Wil je preventief aan je gezondheid werken of je conditie wil verbeteren, meer kracht wil ontwikkelen of wil afvallen, een 

programma gebaseerd op jouw wensen en doelen is de basis voor een gezonde leefstijl.

Patiënten hebben de mogelijkheid om via bewegen op recept op een goedkope en toegankelijke manier kennis te 
maken met beweegmogelijkheden in de fitness, bepaald door een verwijzer binnen de SGU.

Wie zijn wij - FitLunetten

Openingstijden

maandag 8.00 – 22.00 uur
dinsdag 8.00 – 22.00 uur

woensdag 8.00 – 22.00 uur

donderdag 8.00 – 22.00 uur

vrijdag 8.00 --18.00 uur

zaterdag 9.00 – 13.00 uur

zondag 9.00 – 13.00 uur

Sporten bij FitLunetten kent 10 goede redenen:

• Professionele en persoonlijke fitness begeleiding van gecertificeerde trainers en fysiotherapeuten

• Medisch fitness als aansluiting op uw revalidatie traject

• Individuele begeleiding bij de training met een schema op maat (personal training)

• Groepslessen: Yoga, Pilates en High Intensity Training in kleine groepen

• Senioren Fitness en Kinder Fitness 

• Massage door Sterk & Soepel
• Duidelijke aanpak fitness: Intake, schema op maat, controle schema en (maandelijkse) evaluatie 

• Fysiotherapie

• Bewegen op recept , begeleiding op afspraak , voedingsadviezen. 
• Een toegankelijke en wijkgerichte locatie

Resultaten 
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Apothekers Apothekers assistente

Mevr. H.R. Schuckman Mevr. S. Abarkan

Mevr. M.J.J. Vos Mevr. S.N. Abdoelkarim

Mevr. C.A. Godinez (tot aug .2017)

Wegens ziektevervanging Mevr. P.J. van Impelen

Dhr. G. Schoonderbeek (gedetacheerd) Mevr. K.J.M.  van Kerkhof

Mevr. L. van der Mark (BBL-er, tot 
aug. 2017)
Mevr. L. Mars (vanaf sept. 2017)

Mevr. G. Urker (tot  mei 2017)

Mevr. M. Vastenhout

Mevr. N.E. van Vuuren

Mevr. H. Busslinger  
(apotheekmedewerker)

Verbeterplan 2018
Verder werken aan het gezond maken van de financiële situatie  van de apotheek. 
Werken  aan  de samenwerking binnen het team.
Aandacht voor klantgerichtheid en  communicatie.
Verhogen van de efficiëntie van de werkprocessen en van de herhaalservice.
Omzetting  van het kwaliteitssysteem naar de nieuwe HKZ-norm.

Realisatie doelstellingen 2017:
In 2017 is er een reorganisatie doorgevoerd waarbij een vacature 
opgevuld is door een apotheekmedewerker, en het team assistenten 
ingekrompen is met 1 fte. Het ziekteverlof van de beherend apotheker is 
opgevangen door een gedetacheerde apotheker.
Speerpunten  voor 2017 waren het verbeteren van de financiële 
gezondheid van de apotheek, verhogen van de klanttevredenheid, het 
kwaliteitsbeleid, het verhogen van medewerkerstevredenheid, het 
verhogen van de efficiëntie van de werkprocessen door o.a. het 
uitbreiden van de herhaalservice.

.

Track and trace uitbreiden met ophaalcode
In 2017 is  het track and trace systeem  gekoppeld aan het nummertjesapparaat, zodat mensen die een 
afhaalbericht  krijgen dat de medicatie klaar ligt ook meteen een ophaalcode krijgen. Hierdoor zouden  
balie-contacten efficiënter kunnen verlopen. Communicatie-problemen tussen  beide systemen  hebben het 
goed functioneren van deze ophaalcode vertraagd.

HKZ-Certificering Openbare Apotheken 2009, upgrade naar nieuwe norm
Begin 2017 is de  externe audit uitgevoerd door DEKRA, en met succes afgerond. Er 
kwamen vooral sterke punten naar voren (overleg met diverse disciplines in de 
gezondheidszorg, werken met een verbeterbord, oppakken van verbetersuggesties uit 
vorige audits, betrokkenheid van directie, aandacht voor werkplezier). De rest van het 
jaar is hard gewerkt aan de omzetting van het kwaliteitssysteem naar de nieuwe norm, 
met vooral focus op stakeholders en risico-inventarisatie en risico-management. Begin 
2018 zal de omzetting naar de nieuwe norm gerealiseerd worden.

Herhaalservice uitbreiden.
De herhaalservice is in de loop van het jaar uitgebreid van 300 naar 700 cliënten. Dit 
levert al een merkbare verbetering in efficiëntie van het werkproces op; 
synchronisatie, minder ophaal- of bezorgmomenten en planbare werklast. Bovendien 
meer.zicht op therapietrouw. Het streven is om de herhaalservice nog veel verder uit 
te breiden, om de efficiëntie verder te verhogen.

LSP aanmeldingen
De LSP-aanmeldingen zijn in 2017  gestegen van  75% naar 83%. Boven het gemiddelde.

Scholing personeel via Bedrijfsopleidingsplan
Voor de scholing is ook dit jaar een BOP gebruikt, en de assistenten houden de scholing bij in 
KAOF. De assistentes volgen vooral online nascholing via CME-online, AMP-net en de KNMP 
kennistoetsen. Tijdens  pauze-momenten zijn  een aantal onderwerpen opgefrist. Alle 
assistentes zijn betrokken bij het zelfstandig afhandelen van eenvoudige check’s in WeCare. 
Eind 2017 is gestart met begeleiding door Samenspraak, met aandacht voor klantgerichtheid 
en communicatie.
De apothekers volgen cursussen  i.v.m. de herregistratie als Openbaar Apotheker, en zijn in 
2017  gaan deelnemen in intervisie-groepen. 
Naast bijeenkomsten i.v.m. de werkprocessen na de reorganisatie en met Samenspraak zijn 

er ook nog 4 werkoverleggen geweest.

Onderzoeksprogramma kwaliteit apotheken (OKA) en klanttevredenheid
Bij mystery-guest onderzoek is de apotheek op plaats 396 van de 909 geëindigd, bij 
de beste 60%, een gunstige positie voor de contractering bij een aantal 
zorgverzekeraars. Cliënten waarderen ons met een 7. 

BAXTEREN 
Het starten van een medicijnrol gebeurt op 
verzoek van of in overleg met de arts, waar 
mogelijk meerwekelijks. Het aantal 
Baxterclienten blijft rond de 200 liggen,, 
waarvan  ongeveer 70 cliënten tweewekelijkse 
rollen krijgen. Dit is in overeenstemming met de 
contracten met de zorgverzekeraars. Veel 
patiënten blijven op de wekelijkse baxter 
vanwege o.a. psychiatrische problematiek, 
verwardheid, beginnende dementie.
. 

FTO (Farmacotherapeutisch Overleg)
Er zijn 4 FTO’s georganiseerd  met de huisartsen , en 
afhankelijk van de onderwerpen ook met POH’ers erbij. De 
voorbereiding was steeds met een duo van huisarts en 
apotheker, een keer door het Instituut voor verantwoord 
geneesmiddelgebruik (IVM). De volgende onderwerpen zijn 
besproken:
- Hoofdpijn/Migraine
- Herhaalmedicatie
- Medicijnbalans en monitor voorschrijven
- Cholesterolverlagers


