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1. Inleiding 
 

Voor u ligt het beleidsplan van de huisartsen van Gezondheidscentrum Hazenkamp. Dit 

document beschrijft onder andere de praktijk, onze werkwijze bij onze missie en visie 

alsmede ons kwaliteitssysteem.  

 

Onze doelstellingen stellen we elke drie jaar opnieuw vast. In deze versie beschrijven we 

de doelen voor 2019-2022. Het is mogelijk dat we naast de hier vermeldde doelstellingen 

de komende jaren onze praktijk op andere punten door ontwikkelen.  

 

 

2. Missie en visie 
 

Huisartsenpraktijk Hazenkamp:  

• zorgvuldig en beschikbaar voor patiënten en hun naasten; 

• als één team met vrij denkende mensen; 

• dat sterk is door de verschillen te koesteren; 

• maar uniform in de uitvoering; 

• met een vanzelfsprekend kritische blik op de ontwikkelingen. 

 

Missie (waar we voor staan): 
Onze huisartsenpraktijk bestaat omdat wij onze patiënten en hun naasten die zorg en 
begeleiding geven, die binnen de reguliere geneeskunde nodig is en waar we in geloven. 
Beschikbaar en bereikbaar voor patiënten in de wijk, servicegericht en slagvaardig.  
 
Visie (waar we voor gaan en hoe we werken):  
We werken op een manier die bij onze karakters past; zo autonoom mogelijk. We zijn 
sterk als team en hebben oog voor de verschillende kwaliteiten. Die koesteren we omdat 
juist onze diversiteit ons sterk maakt.  
 
Ons team ís onze praktijk. Iedereen die bij ons werkzaam is deelt de uitgangspunten. 
Dat merk je door de manier waarop we het werk van alledag uitvoeren. We willen leren 
en geven daarvoor ruimte aan elkaar. We zijn daarom kritisch op de uitvoering van de 
werkzaamheden door ons zelf en door de ander. We spreken elkaar aan als daar vragen 
of opmerkingen over zijn. We werken daarbij volgens het principe ‘eerst begrijpen en dan 
begrepen worden’. Dus eerst vragen en begrijpen en dan pas een oordeel. We erkennen 
fouten die we maken en bespreken hoe deze te voorkomen.  
 
We streven ernaar goed bereikbaar te zijn. Hierbij gaat het om onze telefonisch 
bereikbaarheid maar ook om onze digitale mogelijkheden. We maken gebruik van ons 
online patiëntportaal MijnGezondheidnet (MGn) en stimuleren onze patiënten deze te 
gebruiken. Het biedt de patiënt de mogelijkheid om: 

- een afspraak in te plannen met de huisarts;  
- herhaalrecepten aan te vragen;  
- uitslagen van het laboratorium in te zien;   
- veilig online, via e-consult, te communiceren met de huisarts.  

Daarnaast is het mogelijk om op verzoek gebruik te maken van beeldbellen als een 
alternatief voor een consult op de praktijk. Voor urgente zaken is patiëntportaal MGn 
vanzelfsprekend niet geschikt, de telefoon blijft dan de snelste oplossing om ons te 
bereiken. 
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We zijn ons bewust van onze plaats binnen de zorg. We participeren in een 
gezondheidscentrum en zijn ons bewust van onze plaats in de wijk. We leggen actief 
verbindingen die nodig zijn om onze patiënten de beste zorg en begeleiding te geven. 
We maken daarom actief deel uit van de netwerken (ziekenhuizen, huisartsenkring, 
paramedici, thuiszorg, specialisten ouderzorg, etc.) die daarvoor bestaan binnen de stad 
Nijmegen en de regio. Hierbij maken we gebruik van de beschikbare beveiligde digitale 
communicatiemiddelen.  
 
We vinden dat patiënten een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun gezondheid 
en willen hen hiervan ook bewust maken. We verwachten bijvoorbeeld dat patiënten zelf 
contact opnemen voor het opvragen of inzien van uitslagen van onderzoeken. Dit kan  
handig en veilig via onze website met het patiëntportaal MGn. Bij ernstige afwijkingen 
doen wij er alles aan om zo snel mogelijk in contact te komen. 
 
We bezoeken patiënten op aanvraag thuis als dit medisch noodzakelijk is door ziekte, 
handicap of beperking.  
 
In het verbeteren van onze kwaliteit laten wij ons mede leiden door de feedback van 
patiënten. Dit gebeurt middels patiënten enquêtes.  
 
We staan voor verantwoord en veilig medicijngebruik. Dit houdt in dat wij met de 
apotheek in het gezondheidscentrum afspraken hebben over controle van medicijnen bij 
voorschrijven, herhaling, aflevering en gebruik. Om dit te bewerkstelligen werken wij met 
een gekoppeld medicatiesysteem met de Zuider Apotheken (Hazenkamp, Jacobslaan,  
Malvert en Brakkenstein). 
Daarnaast kijken we kritisch naar het voorschrijven van medicatie. Zo zijn wij 
terughoudend in het voorschrijven van onder andere slaap- en rustgevende medicatie.  
 
We hebben geen gewetensbezwaar tegen euthanasie en handelen conform de wet. Het 
is goed om te realiseren dat euthanasie geen recht van de patiënt is en geen verplichting 
voor de dokter. Er zal per keer gekeken moeten worden wat de mogelijkheden zijn.  
 
We hebben geen gewetensbezwaar tegen abortus. 
 
We zijn een opleidingspraktijk omdat we goed opgeleide mensen in de zorg belangrijk 
vinden. We leiden onder andere huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners 
en coassistenten op.  
 
 

3.  Beleid en doelstellingen 
 

In de periode 2019 – 2022 hebben we als praktijk de volgende prioriteiten: 

• Streven naar een hoger percentage patiënten uit de wijk;  

• Observatie en individuele begeleiding van de assistenten; 

• Professionalisering van onze handelingswijze bij agressie; 

• Uitbreiding zorgaanbod middels POH GGZ Jeugd en POH Ouderen onderzoeken; 

• Bevorderen patiëntvriendelijkheid en triage door doktersassistenten;  

• LEAN, effectief, efficiënt werken; 

• Laaggeletterdheid;  

• Actieve rol bij de ontwikkelingen van het regioplan. 
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Streven naar een hoger percentage patiënten uit de wijk: 
Doel: vergroten van onze patiëntenpopulatie woonachtig binnen het postcodegebied 
6531 en 6532. 
Plan: inschrijving van nieuwe patiënten is op basis van de woonachtige postcode. Buiten 
de twee bovengenoemde postcodegebieden nemen wij geen nieuwe patiënten meer 
aan. Jaarlijks wordt dit geëvalueerd. Vanaf 2019 tot aan januari 2021 is een stijging van 
4% te zien van het aantal patiënten die woonachtig zijn in adherentiegebied van het 
gezondheidscentrum.    
 
Observatie en individuele begeleiding van de assistenten: 
Doel: op een persoonlijke manier feedback kunnen geven aan het personeel. 
Plan: in 2019-2020 en in 2021 en 2022 wordt iedere huisarts een aantal dagdelen vrij 
gepland om het personeel te kunnen observeren en van elkaar te leren. Er wordt 
beoordeeld op bekwaamheid. Waar nodig is extra nascholing in te zetten. Door tijdens 
de COVID-19 pandemie (2020 en 2021) te werken met regiearts in de ruimte van de 
doktersassistenten bood dit ook een mogelijkheid om te observeren en op individueel 
niveau feedback te geven.  
 
Professionalisering van onze handelingswijze bij agressie 
Doel: We protocolleren onze handelingswijze en maken ons personeel hiermee eigen. 
We streven naar duidelijkheid, eenduidigheid en integriteit voor ons team en onze 
patiënten.  
Plan: We stellen een agressieprotocol op en bespreken dit met ons team. We 
documenteren incidenten en we hebben oog voor nazorg. Incidenten worden met 
betrokkenen besproken. Waar nodig worden maatregelen getroffen. In 2022 wordt een 
nascholing op dit thema herhaald.  
 
Uitbreiding zorgaanbod middels POH GGZ Jeugd en POH Ouderenzorg  
Doel: starten met een POH GGZ Jeugd en POH Ouderenzorg 
Plan: in 2019 verkennen we de voorwaarden om ons zorgaanbod uit te breiden met een 
POH GGZ Jeugd en in 2020 wordt afweging gemaakt om via pilot een POH 
Ouderenzorg te laten komen werken We verwachten hiermee onze patiënten op een 
effectievere manier de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden. In 2021 is de POH 
GGZ Jeugd en zijn 2 POH Ouderenzorg bij ons komen werken. 1 POH Somatiek heeft 
haar opleiding afgerond en is een deel van haar uren werkzaam als POH Ouderenzorg. 
De inzet van de POH GGZ Jeugd en de andere POH Ouderzorg is gefaciliteerd door 
zorggroep OCE Nijmegen. De inzet POH Ouderenzorg is bijvoorbeeld mogelijk gemaakt 
door deel te nemen aan een pilot dat onderdeel is van het regioplan. In 2022 continueren 
we de inzet van POH Ouderenzorg door uitbreiding van contracturen voor deze functie 
De inzet POH GGZ Jeugd is zowel in 2021 als  in 2022 mogelijk door een project van de 
gemeente Nijmegen waar zorggroep OCE Nijmegen afspraken mee heeft gemaakt.  
 
Bevorderen patiëntvriendelijkheid en triage door de doktersassistenten: 
Doel: adequaat geschoolde assistenten aan de telefoon. Er wordt patiëntvriendelijk 
gehandeld en er wordt een adequate triage aan de telefoon en balie gevoerd.  
Plan: in 2019 volgen al onze assistenten nascholing over triage en communicatie. 
Assistenten leren werken met de NHG-triagewijzer. Daarnaast geven de huisartsen 
direct feedback en wordt het handelen van de assistenten periodiek door de huisartsen 
geobserveerd.  
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LEAN:  
Doel: plezieriger en efficiënter werken. 
Plan: in 2018 is een start gemaakt met het gebruik van het ‘kanban-systeem’ om het 
voorraadbeheer efficiënter te laten zijn. In 2019 implementeren we dit systeem in onze 
gehele praktijk. Hierna volgt implementatie van lean-werken ten aanzien van andere 
werkprocessen in onze praktijk. In 2021 en 2022 werken we bijvoorbeeld aan het 
verbeteren van de bereikbaarheid (telefonisch, bij de balie, via patiëntportaal 
MijnGezondheidnet (MGn) van de praktijk door de processen en werkwijzen onder de 
loep te nemen. We maken steeds meer gebruik van de mogelijkheden van het online 
patiëntportaal MGn. Bovendien stimuleren we onze patiënten steeds meer om dit 
patiëntportaal te gebruiken. Om op deze manier de telefoondruk te verlagen en de 
bereikbaarheid te verbeteren.   
 
Laaggeletterdheid: 
Doel: onze huisartsenpraktijk is toegankelijk voor onze laaggeletterde patiënten.  
Plan: Een externe organisatie heeft in 2019 onze bewegwijzering, folders en website 
beoordeeld en dit heeft tot aanpassingen geleid.    
 
Actieve rol bij de ontwikkelingen van het regioplan:  
Doel: Het regioplan is te zien als een huis waar kennis vanuit de 
wijk wordt gedeeld en  geïntegreerde zorg wordt geleverd. Vanuit 
de regio worden nieuwe initiatieven voor de wijken ontwikkeld en 
geïmplementeerd. De verschillende pijlers geven de doelgroepen 
aan waar de regio in 2020-2023 op inzet (zie afbeelding).   
Plan: Samen met drie andere gezondheidscentra in de regio en 
zorggroep OCE Nijmegen werken we aan het regioplan. We 
nemen deel aan de werkgroep ‘kwetsbare ouderen’ en de 
werkgroep ‘mensen met GGZ-problematiek’. Daarnaast werken 
we de invulling van wijkmanagement verder uit. 
 
Initiatieven en projecten die we met ketenpartners oppakken zijn bijvoorbeeld: 
 

- Het project Advanced Care Planning  

Pro actieve zorgplanning is een proces waarbij de patiënt met zijn of haar behandelend 

arts zijn wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt en 

eventueel vastlegt, vooruitlopend op het moment dat de patiënt zelf niet meer in staat is 

om beslissingen te nemen. In het project worden met huisartspraktijken een regionaal 

model ontwikkeld om invulling te geven aan pro actieve zorgplanning.  

 

- Herstelcirkel Psychische kracht 
Dit is voor mensen met chronische angst- en depressieklachten tussen de 40 en 70 jaar. 
Door anderen te ontmoeten in een groep (14-16 mensen) ontstaat er zelfvertrouwen, 
contact en groei naar gezonde patronen. Bijvoorbeeld beter eten, vaker bewegen, beter 
slapen en ontspannen. De deelnemers in de groep kunnen elkaar helpen en hierbij 
stimuleren. De leefkrachtcoach begeleidt de groep en stelt met elke deelnemer een plan 
op. Aanmelding voor deelname aan de Herstelcirkel verloopt via Huisarts of 
Praktijkondersteuner GGZ.   
 
- Welzijn op recept of Cultuur op recept  
Dit is een aanpak, waarbij een huisarts, een praktijkondersteuner of een andere 
zorgprofessional mensen met psychosociale klachten verwijst naar een welzijnscoach 
van Bindkracht 10. Een geïnteresseerde kan natuurlijk ook zelf contact opnemen met de 
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welzijnscoach. Het doel van dit initiatief is om sociale contacten te versterken en te helpen dat 

de deelnemer weer beter in haar/zijn vel gaat zitten. Samen met de welzijnscoach gaat de 
deelnemer op zoek naar wat hij/zij wilt en of er een geschikte activiteit of initiatief in de 
eigen wijk is. Bijvoorbeeld een maatje, vrijwilligerswerk, samen eten, meedoen aan een 
wandelgroepje of creatieve activiteiten oppakken.  
 
- Project Valanalyse 
Op initiatief van de ergotherapeut in het gezondheidscentrum zijn we in 2021 gestart met 
dit project. Met de valanalyse brengen we in kaart welke factoren aangepakt moeten 
worden om valrisico’s met name bij kwetsbare ouderen te verlagen. Op die manier geven 
we met ergotherapie, fysiotherapie en diëtiste invulling aan valpreventie.  
 
- Sociaal Arrangeren 
Vanaf 2022 nemen we deel aan de pilot “Sociaal Arrangeren”. Dit is een initiatief van 
‘Sterker sociaal werk’. Het doel is om meer afstemming tussen welzijn en zorg te 
realiseren zodat het gewone leven van de 65-plusser zo lang mogelijk in stand blijft. 
Hierbij gaat het om het versterken van  het sociaal netwerk, het ondersteunen van 
mantelzorgers, het verwijzen naar voorzieningen in de wijk en de inzet van passende 
ondersteuning.   
 

 

4. Profiel van de praktijk en patiënten 
 

Gezondheidscentrum Hazenkamp biedt eerstelijnszorg aan ruim 9.100 bewoners van de 

stad Nijmegen, met name woonachtig in de wijk Hazenkamp. 

 

De huisartsengroep (Hagro Hazenkamp), waarin de huisartsen participeren, stelt de 

grenzen van het kerngebied en de randgebieden waarbinnen we patiënten behandelen 

vast. Dat gebeurt overeenkomstig het beleid van de LHV en NEO Huisartsenzorg (LHV 

Kring Nijmegen e.o.).  

 

We beschouwen postcodegebied 6531 en 6532 als ons adherentiegebied. Op 02-01-
2019 woonde 42% van de patiënten in ons adherentiegebied. Op 08-01-2021 woont in 
totaal 46% van onze patiëntenpopulatie in dit gebied. 
 
Patiëntpopulatie van huisartsenpraktijk Hazenkamp 

Op 1 januari 2021 is het totaal aantal patiënten, ingeschreven bij onze huisartspraktijk 

9128  
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Op basis van postcode is, in onderstaande afbeelding, de verdeling van ingeschreven 
patiënten naar inkomen te zien. Afgezet tegen het landelijk gemiddelde is het percentage 
met een hoog inkomen hoger in onze praktijk. Het percentage met laag inkomen is 
afgezet tegen het landelijk gemiddelde iets lager in onze praktijk.  
 

 
Praktijkspiegel Vektis, 2019 
 

Uit het overzicht van Stichting Achterstandswijken Nijmegen (SAN) is te halen dat 10% 
van de patiënten in onze praktijk in 2019 ‘een achterstandspostcode’ hebben. Patiënten 
uit achterstandswijken hebben vaak extra zorg en aandacht nodig.  
 

In onderstaande afbeelding is te zien hoe vaak per leeftijdscategorie een beroep wordt 
gedaan op de huisartspraktijk in 2019. Naar voren komt dat de doelgroep van 75 jaar en 
ouder naar verhouding per jaar intensiever contact (9 keer of meer) heeft met de 
huisartspraktijk dan de andere leeftijdscategorieën. In de leeftijdscategorie van 5-17 jaar 
is te zien dat deze doelgroep naar verhouding hoger scoort op dat er geen of incidenteel 
(1 of 2 contacten) is met de huisartspraktijk.    
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Praktijkspiegel Vektis, 2019 

 
 

5. Zorgaanbod 
 

Ons zorgaanbod bestaat uit de basishuisartsenzorg, aanvullende zorg en bijzondere 

transmurale zorg. 

 

Basis huisartsenzorg 

Onze basis huisartsenzorg is medisch generalistische persoonsgerichte zorg. Patiënten 

kunnen van maandag tot en met vrijdag van 08.00-17.00 uur met al hun vragen bij ons 

terecht. Er wordt zo veel mogelijk gewerkt conform de richtlijnen van het Nederlandse 

Huisartsen Genootschap (de NHG-richtlijnen). 

 
Aanvullend zorgaanbod 
Urineonderzoek met behulp van een microscoop;  
Bloedafname; 
Sneltesten: CRP, Hb en glucose; 
ECG-registratie;  
Audiometrie; 
Kleine chirurgie; 
Therapeutische injecties met corticosteroïden; 
Plaatsing anticonceptiespiraal; 
Longfunctieonderzoeken; 
Implanon plaatsen en verwijderen; 
Echo-doppler voor enkel-arm index.  
Door de COVID-19 maatregelen kunnen sommige aanvullende onderzoeken of 

handelingen niet altijd doorgaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bloedafname, het 

longfunctieonderzoek en de bepaling van de enkel-arm index.   

 

Transmuraal en bijzonder zorgaanbod 

Ketenzorg via de OCE Nijmegen (Organisatie voor Chronische Eerstelijnszorg), 
dochteronderneming van de NEO Huisartsenzorg: 

• Diabetes Mellitus;  

• COPD;  

• Astma; 

• HVZ (Cardio Vasculair Risico Management); 

• VVR (Verhoogd Vasculair Risico). 



Beleidsplan 2019-2022 Maatschap Huisartsen Hazenkamp, versie december 2021   10/14 

 

Overige zorgprogramma’s: 

• Dementie; 

• Kwetsbare ouderen. 
Polyfarmaciebesprekingen met de apotheker, ieder kwartaal.  
Oogonderzoek met behulp van een spleetlamp. 
Dermatologisch onderzoek met behulp van dermatoscopie. 
Psychosociaal overleg met o.a. een psychiater en psychologen uit ons 
gezondheidscentrum. 
Consultatie psychiater: gezamenlijk consult van huisarts, psychiater en patiënt. 
Deelname in de wijkbijeenkomsten en overleg met sociaal wijkteam.  
 
Doorverwijzing naar medische specialistische zorg 
Patiënten worden doorverwezen in volgende situaties: 

• Met spoed als er sprake is van acute, levensbedreigende situaties en medisch 
specialistisch zorg is direct noodzakelijk; 

• Er bestaat het vermoeden op ernstige problematiek waarvoor specialistische 
diagnostiek of behandeling nodig is; 

• Als het voor behandeling door de huisarts nodig is als eerst ernstige zaken 
uitgesloten worden. 

 
Vormen van contact 
Er kan op meerdere manieren contact plaatsvinden: 

• Consult tijdens een bezoek aan de praktijk; 

• Consult tijdens een visite; 

• Telefonisch contact; 

• E-consult via patiëntportaal MijnGezondheid.net (MGn);  

• Via de website, doorklik naar interne e-mailadres:  
o Voor algemene en niet medische vragen: info@ghc-hazenkamp.nl en/of  
o Voor klachten en/of tips: klik door naar mail van de klachtenbemiddelaar.  

• Per post. 
 

 

6. Personeelsbeleid 

 
In onze praktijk zijn werkzaam: 
 
6 vaste huisartsen; 
1 vaste waarnemend huisarts;  
2 poh’s somatiek; 
2 poh ggz; 
1 poh ggz-jeugd; 
2 poh ouderenzorg;  
8 doktersassistenten;  
1 secretaresse; 
1 administratief medewerkster; 
1 praktijkmanager. 
 
Doktersassistenten (DA)  

Voor het goed functioneren van de praktijk vinden we het belangrijk dat alle DA allround 

kunnen functioneren. Dit houdt in dat alle DA het uitvoeren van basistaken beheersen. 

De basistaken zijn (of zullen) geprotocolleerd (worden). Dit geldt voor de meeste 

mailto:info@ghc-hazenkamp.nl
about:blank
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basistaken (ook te lezen in het document algemene werkafspraken). Voor de werkwijze 

rondom bepaalde handelingen wordt verwezen naar het betreffende protocol. Daarnaast 

worden er neventaken in het DA-overleg vastgesteld en toebedeeld in koppels, waarbij 

over het algemeen één DA de hoofdverantwoordelijke is.   

 
Praktijkondersteuner Huisarts Somatiek (POH-S)  

De huisartsen stellen de indicatie voor het opnemen van een patiënt in een 

ketenzorgprogramma. De huisarts verzoekt vervolgens de patiënt een afspraak te maken 

bij de POH-S. De patiënt kan via de assistente aan de balie of telefonisch via de DA een 

afspraak bij de POH-S maken. Bij de eerste afspraak met de POH-S wordt patiënt 

aangemeld voor het betreffende ketenzorgprogramma. De POH-S heeft wekelijks een 

overleg met de huisarts. Voorstellen tot beleidswijzigingen worden tijdens dit overleg 

besproken. Elk voorstel tot wijziging van medicatie vindt plaats in overleg met de 

huisarts. Na overleg kan de POH-S een recept voorschrijven, waarna deze in de 

receptenbuffer komt. De huisarts is verantwoordelijk voor de controle van het recept 

alsmede de autorisatie ervan.   

In het geval patiënten (medische) vragen stellen die buiten de zorgprogramma’s vallen 

verwijst de POH-S patiënt naar de DA. De DA handelt de vraag af: geeft advies, verwijst 

naar het spreekuur, stelt de vraag in de agenda van de huisarts of plant een telefonisch 

consult in.   

 

Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)  

De huisartsen stellen de indicatie voor consultatie van de POH-GGZ. De DA of POH-

GGZ zelf plannen patiënten in het spreekuur van de POH-GGZ. De huisartsen hebben 

maandelijks overleg met de POH-GGZ. Indien de situatie dit vraagt vindt er ad hoc 

overleg plaats tussen huisarts en POH-GGZ.  

 

Praktijkondersteuner Ouderenzorg  

De twee POH-Ouderenzorg hebben een verdeling voor welke huisartsen ze taken 

uitvoeren. De huisartsen hebben maandelijks overleg met POH-Ouderenzorg. Zo nodig 

vindt er tussentijds nog afstemming of overleg plaats.  

 

Secretarieel/administratief medewerkers  

De maatschap huisartsen wordt ondersteund door secretarieel medewerkers. Zij 

verzorgen de boekhouding en verschillende administratieve zaken met externe partijen 

alsmede interne samenwerkingspartners.   

 

Praktijkmanager 

De praktijkmanager ondersteunt en ontlast de huisartsen op het gebied van het 

regioplan, het kwaliteitsbeleid en diverse (personele) beleidstaken. De praktijkmanager 

neemt deel aan de vergaderingen van de huisartsenmaatschap en onderhoudt contacten 

met externe ketenpartners binnen en buiten het gezondheidscentrum.    

 

Kwaliteit van zorg 

Om kwaliteit van zorg te kunnen leveren is duidelijkheid omtrent handelingswijzen 
wenselijk. Hieronder noemen we de basisafspraken die we als werkgever, de huisartsen, 
belangrijk vinden voor het functioneren van de praktijk en het individuele personeelslid. 
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Binnen de praktijk stellen we de volgende omgangsnormen:   

• Respectvolle omgang, waarbij respect wordt getoond voor eenieders afkomst, religie, 
overtuigingen, kwaliteiten en leerpunten. Discriminatie, uitsluiting of pestgedrag in 
welke vorm ook, wordt niet geaccepteerd.    

• Er is een open cultuur waarbij elkaar hulp geboden wordt wanneer een collega 
hierom nadrukkelijk vraagt of wanneer een andere collega ziet dat zijn/haar collega 
hulp nodig heeft.   

• Eenieder is zich er bewust van dat zorgvuldige en kwalitatieve huisartsenzorg 
geleverd moet worden. Hiertoe stelt ieder zich leerbaar op. Dit houdt onder andere in 
bereidzijn te reflecteren op het eigen handelen en waar nodig het functioneren te 
verbeteren.    

• Eenieder voelt zich veilig op de werkplek en tijdens hun werkzaamheden. Hiertoe 
vraagt ieder feedback aan, of worden directe collega’s, de huisartsen of andere 
medewerkers aangesproken, opdat deze veiligheid voor hen en de patiëntenzorg 
gewaarborgd blijft. Hierbij moeten onwenselijke zaken bespreekbaar zijn, maar moet 
ook aandacht zijn voor wenselijk gedrag. Benoemen van dit laatste, eventueel als 
compliment moet merkbaar gedrag blijven. De procedure Veilig Incidenten Melden 
(VIM) dient als hulpmiddel ten gunste van de kwaliteit in de breedste zin en wordt 
door iedere medewerker toegepast.   

• Geen enkele vorm van agressie wordt geaccepteerd. Incidenten worden besproken 
met betrokkenen. We handelen hierbij conform ons VIM en agressie protocol. 

• Eenieder neemt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het 
functioneren en uitvoering van zijn/haar taken. Hieronder wordt verstaan dat hulp 
gevraagd wordt in die gevallen dat iemand zich niet bekwaam acht. Daarnaast draagt 
eenieder zorg voor goede afronding van werk en waar nodig overdracht ervan aan 
een collega.    

• Personeel stelt zich binnen de redelijkheid van hun contractuele afspraken flexibel op 
ten aanzien van inzetbaarheid en maken waar nodig belemmeringen hieromtrent 
bespreekbaar.    

• Personeel draagt zorg voor tijdige aanwezigheid, zodat de praktijk in de ochtend om 
08.00 uur operationeel is.    

 
Jaarlijks wordt met elk personeelslid een functioneringsgesprek gevoerd. Dit gesprek 

wordt gevoerd door twee huisartsen met het betreffende personeelslid.  

 

 

7. Kwaliteitsbeleid 
 

De huisartsen vinden kwaliteit en veiligheid voor patiënten en personeel van groot 

belang. Hieronder staat uitgewerkt hoe we invulling geven aan het kwaliteitsbeleid om te 

zorgen voor kwaliteit en veiligheid.    

 

Richtlijnen en accreditatie 

We leveren huisartsenzorg binnen de reguliere geneeskunde. We volgen waar mogelijk 

de NHG-richtlijnen en schrijven medicatie voor conform het NHG-formularium. 

Voor samenwerking met andere eerste- en tweede-lijnsvoorzieningen wordt zoveel 

mogelijk gewerkt volgens de Landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraken (LESA) en 

de Landelijke transmurale afspraken (LTA). 

 

De praktijk is geaccrediteerd door de NHG Praktijk Accreditering B.V. (NPA). Hiervoor 

vindt elke drie jaar een audit plaats door een externe auditor. Elk personeelslid is bereid 
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hieraan zijn/haar bijdrage te leveren. Intern wordt daarnaast gebruik gemaakt van de 

methode Veilig Incidenten Melden (VIM).   

Aan een plan voor interne audits/evaluatie van bekwaamheden wordt gewerkt en in 2019 

geïmplementeerd en in 2021 en 2022 herhaald.   

 

Werkafspraken en protocollen in de Huisartsmonitor  

Intern hebben we onze eigen werkafspraken en protocollen. Deze documenten worden 

periodiek geëvalueerd en waar nodig aangepast. Vanaf 2021 is bijvoorbeeld de 

werkgroep protocollen bezig met de inrichting van ‘de Huisartsmonitor'. Dit is een digitaal 

systeem waar we alle kwaliteitsdocumenten in zetten en kunnen beheren. Daarnaast 

biedt de Huisartsmonitor de mogelijkheid om incidenten te melden. De komende jaren 

vraagt het daadwerkelijk gebruik van de Huisartsmonitor door huisartsen, 

doktersassistenten en praktijkondersteuners verdere aandacht.   

 

Patiënttevredenheidsmeting 

Een patiënttevredenheidsmeting is in 2021 uitgevoerd. De uitkomsten zijn besproken 

met de huisartsen en teruggekoppeld aan de praktijkondersteuners POH-S. In algemene 

zin is er grote waardering van de patiënten voor de ketenzorg. Om de zorg te verbeteren 

zijn een paar verbeterpunten geformuleerd waar we in 2021 en 2022 mee aan de slag 

gaan. Bijvoorbeeld het  tonen van het filmpje ‘begin een goed gesprek’ op het 

wachtkamerscherm om patiënten te helpen het consult voor te bereiden. Daarnaast 

willen de huisartsen en praktijkondersteuners aan de hand van het gespreksmodel van 

“Ziekte & Zorg naar Gedrag & Gezondheid” de patiënt stimuleren om aan te geven wat  

ze zelf belangrijk vinden. Hiervoor zijn in 2021 trainingen gevolgd. Waarbij valt op te 

merken dat niet elk consult en gesprek zich hiervoor leent. Een ander verbeterpunt is om 

duidelijker aan de patiënt te communiceren over de aanwezigheid van het zorgplan in 

VIPlive (keteninformatiesysteem).    

 

Privacy en datalek 

In navolging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, privacy 

wetgeving) worden er geen medisch inhoudelijke informatie en persoonsgegevens via 

onbeveiligde mail verstuurd. Vertrouwelijke informatie die weg kan, wordt in speciale 

papiercontainers verzameld en door een gespecialiseerd bedrijf vernietigd. Om zo te 

voorkomen dat privacy gevoelige informatie ergens komt waar het niet hoort. Datalekken 

worden digitaal via het formulier ‘‘Veilig Incidenten Melden (VIM)” gemeld en 

geregistreerd. Vervolgens door VIM-werkgroep geanalyseerd en oplossing gezocht. 

Deze werkwijze is binnen de praktijk te verbeteren door de Huisartsmonitor hier beter 

voor te gebruiken. Belangrijk is dat we zeer ernstige datalekken binnen 72 uur melden bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

 

8. Communicatie 
 

We streven naar eenduidige communicatie vanuit het collectief, de huisartsenmaat-

schap, en vanuit het gezondheidscentrum. We zetten als huisartsenmaatschap de grote 

lijnen uit, maar proberen zoveel mogelijk draagvlak te creëren bij ons personeel. 

Derhalve vindt er frequent intern overleg plaats.  
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Interne overlegstructuur 

Dagelijks is er om 11.00 uur een gezamenlijke koffiepauze. Daarnaast is er dagelijks per 

dagdeel een kort overleg aan het bureau tussen de individuele DA en HA die dat 

dagdeel samenwerken. Dit overleg vindt plaats na de koffiepauze en na 16.00 uur.   

Telefonisch overleg vindt zo nodig tijdens het spreekuur plaats in het kader van triage. 

Niet urgente vragen worden via de agenda in het HIS of Beepeep-chat gesteld.   

 

Wekelijks is er een overleg van het DA-team met de verantwoordelijk huisarts (Martine 

Vermeulen), waarin lopende zaken worden besproken alsmede er terugkoppeling vanuit 

de huisartsenmaatschap plaatsvindt. Maandelijks vindt er een groot overleg plaats 

binnen het DA-team. 

Tweemaandelijks is er op dinsdag een lunchoverleg voor het gehele DA-team en alle 

huisartsen. Dit overleg dient als platform om gezamenlijk beleid vorm te geven en de 

teamgeest te bevorderen.  

 

De huisartsen hebben maandelijks een overleg over de uitvoering van, en nieuwe 

ontwikkelingen binnen de lopende zorgprogramma’s. Voor 2022 is het plan om de 

inhoud en opzet van dit overleg te verbeteren. Daarnaast is er maandelijks een 

psychosociaal overleg en zesmaal per jaar een MDO ouderen.  

Wekelijks hebben de individuele huisartsen met afwisselende disciplines van ons 

centrum een overleg om de individuele patiëntenzorg goed op elkaar af te stemmen.  

Tweemaandelijks vindt in ons centrum een overleg plaats met vertegenwoordigers van 

het sociaal wijkteam dat vanaf 2021 ‘buurtteam Volwassenen’ is gaan heten.  

 

Twee keer per maand vergaderen de huisartsen over de bedrijfsvoering. 

Tweemaandelijks vindt een (digitaal) overleg plaats met de andere disciplines in het 

gezondheidscentrum, ons centrumoverleg. In dit overleg wordt zowel gesproken over 

zorginhoudelijke kwesties als organisatorische punten.   

 

Jaarlijks wordt een centrum-uitje georganiseerd.  

 

Externe overlegstructuur 

We zijn ons bewust van onze positie in de wijk, regio en maatschappij. We vinden het 

belangrijk op de hoogte te blijven van veranderingen in ons netwerk en in de zorg. 

Hiervoor nemen we actief deel aan vergaderingen met samenwerkingspartners en 

belangenorganisaties. We zijn aangesloten bij de volgende organisaties: NEO 

Huisartsenzorg waaronder valt zorggroep OCE Nijmegen en LHV Kring Nijmegen e.o., 

Gezondheidscentra Zuid Nederland en InEen. Daarnaast hebben we contact met diverse 

hulpverleners van wijkteam Nijmegen Midden en zijn we betrokken bij DementieNet. 


