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Huisartsen discipline medewerkers

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. J. Katoen Mevr. S. Thunissen

Mevr. M. Boelens Mevr M. Drost Mevr. E. Vos 

Mevr. C. Wilkens Mevr. G. Triemstra

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

Onze professionals
Mevr. C. Menger is in 2017 opgeleid in Reizigersadvisering LCR, in 2018 is een spreekuur reizigersadvisering gestart.

Mevr. M. Horsman is gespecialiseerd in dermatoscopiën, zo nodig met teleconsultatie met 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 2018 waren er 8950 patiënten op naam ingeschreven. Er zijn 53 geborene ingeschreven en er overleden 29 patiënten. 

De mutatie inschrijvingen was 593 patiënten. De mutatie uitschrijvingen 678 patiënten. Leeftijd Totaal 

2015

Totaal 

2016

Totaal 

2017

Totaal 

2018

0-4 497 496 461 451

5-14 930 922 913 933

15-24 1238 1267 1240 1226

25-44 3197 3187 3308 3056

45-64 2352 2354 2343 2397

65-75 477 512 541 607

>75 267 290 304 311

totaal 8958 9027 9011 8950

Wijkgerichte projecten/spreekuren
Teleconsultatie GGZ met psychiater

GGZ consulten met psychiater of SPV-er samen met huisarts en/of 

POH GGZ

Vrouwenspreekuur voor anticonceptie, soa’s en incontinentie, 

ochtendspreekuur, 

(tele)dermatoscopie bij huidaandoeningen

Reizigers adviespreekuur en zonodig vaccinatie



Ouderen 
Polyfarmacie: medicatie controle bij 75+’ers met meer dan 5 medicatie is 

uitgevoerd door Verpleegkundig specialist, apotheek en huisarts 

(kaderhuisarts Ouderenzorg). Project wordt vervolgd in 2019.

Huisarts mw. Sprengers participeert in (stadsbrede) projecten rondom 

kwetsbare en complexe ouderen.

Een PATZ (palliatieve thuiszorg) werkgroep is gestart. PaTz heeft tot doel 

de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen te bevorderen 

en hun deskundigheid te verhogen, waardoor de kwaliteit in de palliatieve 

thuiszorg toeneemt. Consulent is Jan Kippersluis, kaderhuisarts palliatieve 

Zorg. 

Ouderen worden gescreend op kwetsbaarheid  adhv de frailty score en 

case-finding. 

Het is mogelijk een valconsult te doen bij de VS ouderen in samenwerking 

met fysiotherapie. Tevens is er een voorlichtingsspreekuur ter voorkoming 

van en over de behandeling van osteoporose. 

POH GGZ
Het project EPA proeftuin is in 2017 voortgezet onder 

de naam Gebiedsteams GGZ, 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 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 met Therapieland.

In 2018 is de praktijk getraind in het uitvoeren van de 

Slaapstraat methodiek, een diagnostisch traject om 

slaapproblematiek in kaart te brengen en gericht te 

behandelen.  

Aantallen patiënten met chronische aandoeningen 
Deze patiënten worden begeleid door onze praktijkverpleegkundigen 

Somatiek en GGZ.

Ziektebeelden 

met registratie

ICPC Aantal 

patiënten in 

2016

Aantal 

patiënten 

in 2017

Aantal 

patiënten in 

2018

Diabetes type 1 T90.1 32 29 32

Diabetes type 2 T90.2 353 324 357

Hypertensie K86 625 625 619

Hypertensie secundair K87 235 240 240

COPD R95 123 124 112

Astma >16 jaar R96 483 497 494

Angst P01 344 368 398

Depressie P76 443 485 522

Slapeloosheid P06 438 441 447

Lage rugpijn L03 508 524 517

Artrose L84 9 10 11

Osteoporose L95 89 91 88

Overgewicht bmi>28 388 401 383

Aantal 

2015

Aantal 

2106

Aantal 

2017

Aantal 

2018

Per 1000 

patiënten 

2018

Nivel (2017) 

referentie per 

1000 patiënten

Consulten 16350 15802 15718 15418 1722 2075

Consult >20 min 6055 7205 7511 7140 798 709

Visite 439 351 430 470 52 96

Visite >20 min 343 488 594 635 70 80

Telefonisch consult 8710 9656 11066 11232 1255 1220

Email consult 405 660 830 747 83 33

Consulten>20 min GGZ 1123 1690

Telefonisch consult GGZ 751 649

Visite >20min GGZ 263 270

Chirurgie 167 188 226 183 25 31

Cyriax injectie 69 68 61 31 7 22

IUD 52 110 110 73 12 7

teledermatologie 20 21 15 12

spirometrie 199 98 120 97

24-uurs RR 64 47 52

Verleende zorg in 2018

Bijzondere groepen
In Lunetten  woont een bovengemiddeld aantal patiënten met een chronisch psychiatrische aandoening, een groep die veel aandacht vraagt. De 

EPA proeftuin, gestart in 2016 en 2017 in Lunetten, is succesvol gecontinueerd onder de naam GGZ in de Wijk (zie POH GGZ). Kenmerken van 

de GGZ samenwerking zijn de korte lijnen tussen huisartsenzorg, buurtteam, Altrecht, Lister, Jellinek, Leger des heils. Twee maal per jaar vindt 

groot GGZ overleg plaats met alle partners in de wijk 

Er zijn in de wijk verschillende woonvormen voor begeleid wonen. In samenwerking met Careyn wordt zorg geboden in een gezinsvervangend 

tehuis en aan patiënten met een verstandelijke beperking.



Veilig incidentmelding
Er mag meer gemeld worden!!! Is gecommuniceerd via mail en via versturen verslagen VIM overleggen

Veel meldingen over administratieve fouten; d.w.z. afspraken verkeerd in agenda; verkeerde tijd, of persoon. Mogelijk door vele 

invalassistenten i.v.m. ziekte/vertrek vaste assistenten. Blijft aandachtspunt!

Veel meldingen over de apotheek; foute aflevering, baxter die niet klopt. 2 keer per jaar wordt nu een gezamenlijk VIM overleg met de 

apotheek gehouden waarin dit besproken wordt, daarnaast advies direct terugkoppelen. Voor ons belangrijk om de herhaallijsten altijd 

zelfde dag terug te sturen, alle recepten einde van de dag te accorderen en medicatieoverzichten goed bij te houden, m.n. wijzigingen 

medicatie door ha of specialist

Daarnaast waren er een aantal meldingen over geen actie ondernemen op afwijkende uitslag lab. Dit lab bleek binnengehaald door een 

waarnemer of de aios; dit is besproken met de betrokkenen. Graag waarnemer expliciet vragen bij verwerken post afwijkende uitslagen in 

agenda vaste huisarts zetten of bij afwezigheid aan een van de collega’s

2 VIM meldingen over niet doorgeven afwijkende uitslag aan patiënt ( tele-dermatologie en uitstrijkje); een keer is de voice-mail

ingesproken en een keer miscommunicatie tussen aanvragende ha en eigen ha. Dit is besproken in het HA team; advies bij niet bereiken 

patiënt reminder in agenda zetten en/of brief sturen.

Kwaliteitsbeleid 2018

Accreditatie
Algemene bevindingen auditor: Het huisartsenteam heeft ruime ervaring met inrichting en gebruik van een kwaliteitssysteem volgens NPAv2.1. 

De hoofassistente, kwaliteitsmedewerker en de huisarts/coördinator geven samen fanatiek vorm aan de opzet en toepassing aan praktijkafspraken. 

De praktijkpopulatie is groot en zorg-intensief en daar is het zorgaanbod passend op afgestemd. De zorgcapaciteit van het team staat echter door 

verschillende oorzaken onder druk en zal de komende tijd weer zorgvuldig in balans moeten komen. 

Het huisartsenteam van gc Lunetten heeft een bijzonder concreet en compleet ingericht kwaliteitssysteem waarbij plannen, nieuwe werkwijze en 

protocollen en resultaten daarvan zorgvuldig worden bijgehouden en opgevolgd. Net als in deze audit, hadden de opmerkingen uit de vorige audit 

meer het karakter van waarnemingen over besproken onderwerpen. De praktijk toont een grote beheersing van de noodzakelijke primaire en 

ondersteunende processen van de huisartsenzorg.

Conclusie: Het aantal normafwijkingen dat tijdens de audit is vastgesteld en na afloop nog open staat is 0. Het aantal opmerkingen dat tijdens de 

audit is vastgesteld en na afloop nog open staat is 1. 

Opmerking: betreft triage bij de afspraken gemaakt door patiënt zelf in patiënten portaal. Dagelijks worden ‘s morgens deze afspraken nagekeken 

of het geen acute klachten betreft. Deze triage van web-afspraken wordt gespecificeerd, besproken en toegevoegd aan werkafspraken.

Klachten
Er zijn 5 officiële klachten binnengekomen over het volgende:

• Afspraak niet in agenda van huisarts -> excuses aangeboden aan patiënt -> besproken in assistente team hoe belangrijk het is afspraken 

nauwkeurig te noteren en te bevestigen aan patiënt.

• Niet eens met behandeling aandoening (Poh GGZ) -> poh GGZ heeft gesprek gehad met patiënt -> probleem besproken in overleg 

huisartsen/poh ggz.

• Onzorgvuldig omgegaan met laboratorium uitslag door assistente -> patiënt heeft gesprek gehad met eigen huisarts -> besproken in assistente 

team hoe om te gaan met doorgeven uitslagen.

• Niet eens met beleid huisarts (klacht 2017) -> mevrouw heeft klacht ingediend bij SKG -> klacht is afgewezen

• Patiënt voelt zich niet serieus genomen door huisarts, niet eens met verwijzing POH GGZ, stelt praktijk aansprakelijk voor zijn financiële positie  

-> meneer is uitgenodigd voor gesprek, hij is hier niet op in gegaan -> Komt wel op afspraken die hij zelf maakt met poh GGZ, behandeling 

gericht op structuur brengen in eigen leven.



Doelen 2019
• Kwalitatief hoogstaande zorg blijven leveren volgens de beroepsnormen en behouden van NHG accreditatie

• Ruim voldoende patiënttevredenheid tav. wachttijden, privacy, kwaliteit van de zorg/medewerkers en informatievoorziening

• Gezonde, haalbare financiële begroting met ieder kwartaal evaluatie door de coördinator met de financiële staf/MT

• Versterken en borgen van de interne en externe samenwerking. Procedureel vs inhoud. 

• Stabiele samenstelling van het team in Q1 formatie op orde  

• Verandertraject met als hoofddoel taakherschikking:  in Q2 VS, in Q3 VS/POH-B, in Q4 borgen 

• Hanteerbare werkdruk voor alle disciplines, kunnen werken in een prettige en veilige werkomgeving met een open feedbackcultuur 

Patientenportaal
Eind 2018 is er door Pharmeon een nieuw systeem in werking genomen. Hierdoor zijn alle gegevens van 2018 komen te vervallen. In 

het jaarverslag 2019 zal de vergelijking met 2017 gemaakt worden.

Scholing en opleiding
De huisartsen, assistentes en poh’s hebben de scholingen gevolgd volgens de eisen van de beroepsgroep. 

Intern hebben alle medewerkers van de huisartsendiscipline een coachingstraject doorlopen, om interne communicatie en 

samenwerking te versterken, bij een hoge werkdruk.  Persoonlijkheidsprofielen zijn opgesteld voor alle medewerkers (Lumina Spark

methode) met als doel ieders kwaliteiten en valkuilen in de onderlinge samenwerking en onder hoge werkdruk te laten zien. 

De assistentes en de huisartsen zijn opgeleid volgens de Slaapstraat methodiek, waarmee behalve diagnostiek ook gerichte 

interventies kunnen worden toegepast bij chronische slaapproblematiek. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats. 

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 assistentes hebben een vaardigheden carrousel gehouden en gevolgd om hun medische vaardigheden als injecteren, cerumen 

verwijderen en zwachtelen aan te tonen.  

Yvonne Roest, assistente, heeft een cursus CVRM gevolgd en om een zelfstandig spreekuur te kunnen gaan uitvoeren, helaas heeft 

zij mediom 2018 een andere baan aangenomen.

ICT-ladder

Eind 2018 hebben we de ICT-ladder ingevuld, een model dat meet wat de ICT-hulpmiddelen in de huisartsenpraktijk meet. In 5 treden wordt 

gemeten en aangegeven waar de praktijk staat. In de eindconclusie geeft een overzicht van de sterke punten in de praktijk, de korte termijn 

verbeterpunten en lange termijn verbeterpunten. Waarbij het advies is vanaf de laagste trede eerst de 100% score te realiseren

Gc Lunetten had een totaalscore van 0,71 punten, verdeeld over de 5 treden is deze score als volgt verdeeld:

• Trede 1 basis 89% 

• Trede 2 dossier 85%

• Trede 3 data 45%

• Trede 4 kwaliteit 46%

• Trede 5 gebruik 46%





Wie zijn wij - Fysiotherapie

Praktijken

De afdeling fysiotherapie is gevestigd in Lunetten en 

in Het Zand. 

Een aantal fysiotherapeuten werken op beide 

locaties.

In 2018 hebben er geen personele veranderingen 

plaatsgevonden. 

Doelen in 2018

• Patiënt tevredenheid: van 8,19 naar >8,4 

• Medewerkerstevredenheid: hoger dan een 8 

• Financieel: begroting behalen 

• Accreditatie: behoud hoogste accreditatie Zilveren Kruis

• Concretiseren samenwerking binnen SGU

Toekomst verwachting fysiotherapie

• Beleid zorgverzekeraars loopt steeds verder uiteen

• Indexatie bekostiging fysiotherapie blijft achter bij stijging loonkosten

• Uitbreiding basispakket → verbetering toegankelijkheid fysiotherapie

• Gemeten resultaten worden belangrijker.

• GEZ / O&I onzeker

• Samenwerking binnen en buiten SGU wordt belangrijker

Doelen in 2019

• Patiënt tevredenheid: behoud 8,4 

• Medewerkerstevredenheid behoud >8 

• Financieel begroting behalen 

• Behouden hoogste accreditatie Zilveren Kruis

• Concretiseren samenwerking binnen SGU

Klachten 2018

Er zijn in 2018 geen officiële klachten geregistreerd. 



Wie zijn wij – Fitlunetten 

Speerpunten

Persoonlijke aandacht

Professionele begeleiding 

Toegankelijk en wijkgericht 

Onderscheidend door resultaat gericht begeleiden

Ledenbehoud strategie 750 leden

Ledengroei digitale strategie

Groei Bedrijfsfitness NL deelname 

Groei gebruik en instroom Bewegen op Recept

Groei groepsles aanbod en bezetting 

Groei omzet (sinds 2014)

Hoofd Strategieën 

Klanten enquête & kwaliteit verbetering 

Wijk evenementen sterke aanwezigheid (Actie)

Betrokkenheid leden en wijk vergroten

Samenwerking Fysiotherapie verbeteren 

Digitale samenwerking: Intramed

Voldoen AVG wetgeving 

Scholing personeel in POP 

Stabiliteit bedrijfsvoering door delegeren en 

opleiden 

Samenwerking SGU

Doelen in 2018

• Klanttevredenheid: 8 in 2014 (7,5 geworden)

• Medewerkerstevredenheid: hoger dan een 8 

• Resultaat: Leden 750 behouden (720 gemiddeld) 

• Financieel: 3% omzet groei (6 % bereikt – 4 % wanbetaling) 

• Invalkosten terug dringen: (23 % bereikt) 

• Samenwerking met Fysiotherapie & SGU verbeteren 

Toekomst verwachting Fitlunetten 

• Preventie beleid zorgverzekeraars, Fitness gedeeltelijk vergoed.

• Groei potentie in groepslessen in een grotere zaal

• Samenwerking binnen en buiten SGU wordt belangrijker

Doelen in 2019

• Klant tevredenheid: 8

• Medewerkerstevredenheid behoud >8 

• Bedrijfsfitness uitbreiden

• Bijzondere doelgroepen: Diabetes, Lister 

• Behouden kwaliteit van werken 

• Concretiseren samenwerking binnen SGU

• Marketing elke maand ledenbehoud en nieuwe leden

Erik de Rooij Manager Fitlunetten

Rolvin Rijkaard           Assistent Manager

Strahinja Kosanovic   Trainer 

Weiliang Kok Trainer 

Laurens Visser          Pilates Docent 

Eline van der Veen    Yogalates Docent 

Suzanne Kok             Yoga Docent 

Anne Elberse Yoga Docent 

Anne Wilms                HIIT Docent 

Femke van Brakel      HIIT Docent 





Apothekers Apothekers assistente

Mevr. H.R. Schuckman-Epping
( Beherend apotheker)

Mevr. S. Abarkan

Mevr. M.J.J. Vos –Mingels (2de apotheker) Mevr. S.N. Abdoelkarim

Mevr. P.J. van Impelen

Mevr. K.J.M.  van Kerkhof

Mevr. L. Mars (tot  sept 2019)

Mevr. M. Vastenhout

Mevr. N.E. van Vuuren

Mevr. H. Busslinger
(apotheekmedewerker)

Mevr. G. Zitouni (BBL-er)

Realisatie doelstellingen 2018:
Per april 2018 hebben de beide apothekers een halve dag per week aan formatie ingeleverd 
zoals afgesproken was in de reorganisatie van 2017.
Speerpunten  voor 2018 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. Door de inzet van alle medewerkers is het in eind 2018 gelukt 
om voor 3 zorgverzekeraars de hoogste tarieven de scoren voor 2019. Ook zijn de 
polyfarmaciegesprekken en de longchecks in 2018 goed opgepakt. Door omstandigheden bij de 
huisartsenpraktijk is het inzetten van een andere manier van verwerking van de herhaal 
verwerking met jaarrecepten niet doorgegaan. Dit is doorgeschoven naar 2019. Verder is de 
samenwerking met het Buurtteam van de gemeente van start gegaan.

.

Track and trace uitgebreid met ophaalcode
In 2018 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. De berichtgeving richting de klant verloopt sinds medio 2018 via SMS berichten.

HKZ-Certificering Openbare Apotheken 2009, upgrade naar nieuwe norm

Eind 2017 is de  externe audit uitgevoerd door DEKRA waarbij de omzetting naar HKZ-
ISO 9001:2015 met succes is afgerond. De auditor merkte op dat de 
Functioneringsgesprekken in 2017 niet waren uitgevoerd. Dit is veroorzaakt door de 
langdurige uitval van de beherend apotheker en dit is begin 2018 opgepakt. 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, het koppelen van de Track&Trace met het 
nummertjesapparaat en de aandacht voor het voorkomen van datalekken)

Herhaalservice uitbreiden.
De herhaalservice is in de loop van het jaar uitgebreid van 700 naar 1200 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 2018  gestegen van  83% naar 98%.  Door hier zo actief naar te 
vragen blijven de dossiers van onze cliënten beter op orde.

Scholing personeel via Bedrijfsopleidingsplan
Voor de scholing is ook dit jaar een BOP gebruikt, en de assistenten houden de scholing bij in 
KABIZ. De assistentes volgen vooral online nascholing via CME-online, AMP-net en de KNMP 
kennistoetsen. Alle assistentes zijn betrokken bij het zelfstandig afhandelen van eenvoudige 
check’s in WeCare. In 2018 is het door Samenspraak begeleide teamtraject rond 
communicatie en klantgerichtheid afgesloten.  apothekers volgen cursussen  i.v.m. de 
herregistratie als Openbaar Apotheker, en nemen deel aan intervisie-groepen. Er zijn 3 
werkoverleggen geweest in 2018.

Onderzoeksprogramma kwaliteit apotheken (OKA) en klanttevredenheid
Bij mystery-guest onderzoek is de apotheek op plaats 530 van de 932 geëindigd, bij de beste 
60%, een gunstige positie voor de contractering bij een aantal zorgverzekeraars. Cliënten 
waarderen ons in de Qualiview klantentevredenheidsonderzoeken met een 7,4, hetgeen 0,4 

punt beter is dan de score in 2017. Er zijn in 2018  25 klachten, 114  fouten, 41 fouten 
door derden, 12 interne afwijkingen, 1 incident gegevensbeveiliging, 7 klachten over 
leveranciers en 9 complimenten  genoteerd in Qlink. 

Verbeterplan 2019
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 in samenwerking 
met de huisartsen.

BAXTEREN 
Het starten van een medicijnrol gebeurt op verzoek van of in 
overleg met de arts, waar mogelijk meerwekelijks. Het aantal 
Baxtercliënten  blijft rond de 210 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.
. 

Farmacotherapeutisch Overleg
Er zijn 5 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:
- Fractuurpreventie 
- Medicinale Cannabis 
- DOAC’s
- Biosimilars
- Medisch Farmaceutische Beslisregels


