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Jaarbericht van Huisartsenpraktijk 
Thermion Lent 2020

Met trots presenteren wij u ons jaarbericht 2020. Een jaar waarin we te maken 
kregen met de wereldwijde Coronapandemie, welke een groot effect had op onze 
samenleving en daarmee ook op de organisatie van de huisartsenzorg. Elke dag 
kon ineens anders zijn; ons Coronaprotocol kende wel 40 versies en we hebben 
zelfs een “Coronacommissie” in het leven geroepen bestaande uit twee huisartsen, 
de praktijkmanager en een doktersassistente om minimaal wekelijks ons beleid te 
bepalen en te communiceren op basis van de laatste nieuwsberichten en richtlijnen. 
Onze assistentes hebben zeer veel Corona gerelateerde telefoontjes gehad en er is 
door diverse disciplines regelmatig vanuit huis gewerkt. Kortom een veelbewogen 
jaar waarin er veel gevraagd is van onze flexibiliteit. 

Collega’s waren soms onverwacht afwezig en de patiëntenstromen moesten worden 
gescheiden in “rode” en “groene” spreekuren.  Patiënten op de rode spreekuren 
konden de zorgvuldig ingepakte dokter vaak nauwelijks herkennen.  

Ondanks de maatregelen en beperkingen hebben we met ons hele team weer heel 
wat zorg verleend, zij het soms wat meer op afstand, zoals u ook terug kunt zien in 
onze cijfers. 

We wensen u veel leesplezier. 

Jaarbericht van Huisartsenpraktijk Thermion Lent 2020
Veel informatie over onze praktijk is te vinden op www.huisartsenthermion.nl
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Persoonlijk contact en het bieden van goede zorg vinden wij belangrijk. Wij werken 
intensief samen met andere zorgverleners binnen en buiten Thermion. Daarnaast 
zijn we een academische praktijk wat inhoudt dat we regelmatig meewerken aan 
onderzoek om de huisartsenzorg verder te verbeteren. Ook vinden we het belang-
rijk om nieuwe zorgverleners op te leiden en bieden continu voor diverse discipli-
nes binnen de huisartsenzorg opleidingsplaatsen aan. Wij proberen als praktijk te 
streven naar een praktijk waar onze patiënten zich thuis voelen. Zorg dichtbij huis 
in een vertrouwde omgeving. We bieden huisartsenzorg aan mensen woonachtig in 
Lent (Nijmegen Noord). 
In 2020 hebben zich 780 nieuwe patiënten ingeschreven en zijn 434 patiënten 
uitgeschreven (verhuisd / overig).  In juli 2020 waren er 11.243 patiënten bij ons 
ingeschreven. Na jaren van groei verwachten we dat onze praktijk medio 2021 “vol” 
zal zitten. Dit betekent dat we onze maximale capaciteit voor het leveren van goede 
zorg bereikt zullen hebben en de praktijk moeten sluiten voor nieuwe inschrijvingen.  
Nieuwe inwoners van Nijmegen Noord kunnen dan terecht bij “Gezondheidsplein 
Nijmegen Noord”. 

Populatie 
1 Patiëntenzorg in cijfers

Leeftijds-geslachtsverdeling ingeschreven patienten 2020
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Top 10 nieuwe diagnose Aantal episoden
2019

Aantal episoden
2020

1.    Preventieve activiteit (uitstrijkje,  
borstonderzoek, griepspuit)

1871 2080

2.    Luchtweginfectie bovenste 
luchtwegen

1003 797

3.   Oorsmeer 500 501

4.   Hoge bloeddruk 475 463

5.   Blaasontsteking 426 433

6.   Andere luchtweginfectie 6 360

7.   Moeheid 400 344

8.   Huidaandoening 387 340

9.   Allergische rhinitus 284 327

10. Buikpijn 344 319

Hieronder ziet u de top 10 van redenen waarvoor patiënten bij de huisarts kwamen 
in 2020 en ter vergelijking 2019.

Opvallend in de bovenstaande tabel is dat er ondanks Corona toch nog veel 
preventieconsulten geweest zijn zoals de griepprik, pneumokokken en het 
bevolkingsonderzoek. Een reden hiervoor kan zijn de pneumokokkenvaccinatie die 
we per 2020 voor de eerste maal hebben uitgevoerd. Daarnaast zien we een daling 
van 20%  in het aantal gevallen van gediagnosticeerde  bovenste luchtweginfecties. 
Overall zijn minder infecties gezien in de huisartsenpraktijk wat we verklaren door 
de genomen Coroanmaatregelen (1,5 meter afstand, mondkapjes).

Onder de diagnose “andere luchtweginfectie” zien we een enorme toename. 
We schatten in dat dit voor 95% de diagnose COVID-19 betreft.

Opvallend in bovenstaande tabel is dat de consulten < 5 minuten bijna gehalveerd 
zijn ten op zichte van 2019. Ook het aantal visites is met ruim 25% afgenomen. Een 
verklaring hiervoor kan zijn dat de visites vooral plaatsvinden bij onze ouderen en 
zij in de Coronaperiode alleen bezocht zijn indien strikt noodzakelijk. De reguliere 
comsulten zijn juist met 16% toegenomen. Dit kunnen zowel consulten op de prak-
tijk zijn als telefonische consulten. 

Aantal contacten
Tijdens de eerste Coronagolf ervaarden we terughoudendheid van patiënten om 
naar de praktijk te komen. Daaraan heeft ook ons beleid, gericht op het leveren van 
zorg op afstand, bijgedragen. Kijkend naar de cijfers over 2020 waren per ingeschre-
ven patiënt gemiddeld 4,2 contacten met de huisartsenpraktijk ten opzichte van 4,4 
in 2019. Dit waren contacten met de huisarts, praktijkondersteuner GGZ, praktijk-
ondersteuner somatiek, een (M&I) verrichting of contacten met de huisartsenpost 
gedurende avond, nacht en weekend. 
Het gemiddeld aantal contacten in onze praktijk zit iets onder het landelijk gemid-
delde van 5,0 contacten (bron Nivel, 2019) en kan samenhangen met onze relatief 
jonge populatie.

Verdeling van type huisartsen consulten 2019-2020 
(consulten in het kader van de chronische zorg geleverd door onze praktijkondersteuner 

somatiek en consulten van de huisartsenpost zijn hierin niet meegenomen). 
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Zorg op afstand
Ons Coronabeleid was erop gericht om zorg waar mogelijk op afstand te bieden 
zodat we de drukte en het besmettingsgevaar in de praktijk zoveel mogelijk konden 
beperken. Het aanbieden van zorg op afstand is ook terug te zien in onze cijfers.  In 
2020 zijn er door de huisartsen 2875 e-mailconsulten gedaan. Dit zijn 2,5 keer zoveel 
e-mailconsulten als in 2019. Ook het aantal telefonische consulten is met 70% geste-
gen ten opzichte van 2019. 

98

Chronische aandoening Aantal patienten 2020

Hart- en vaatziekte 230

Hart- en vaatziekte preventie 411

Diabetes mellitus type 2 255

COPD 50

Tabel: Aantal patienten in zorgprogramma’s in 2020

Zorg door onze praktijkondersteuners somatiek
Onze praktijkondersteuners somatiek Marije van Ooijen, Jolanda van Hilten en 
Brigitte Peters hebben een belangrijke rol in het bieden van zorg en begeleiding aan 
mensen met diabetes type 2, COPD en mensen die een hart- en vaatziekte hebben 
doorgemaakt of hierop een verhoogd risico hebben. Daarnaast hebben zij ook een 
rol in de zorg aan ouderen. Tijdens de Corona pandemie hebben zij een Corona 
belcirkel opgezet voor de kwetsbare ouderen zodat er regelmatig contact was met 
een van de betrokken zorgverleners.

Onze praktijkondersteuners vormen ook een belangrijke verbinding naar andere 
zorgverleners zoals diëtisten, pedicures en podotherapeuten. Zij hebben ook 
regelmatig casuïstiekoverleg met een diabetesverpleegkundige via tele-consultaties. 
In het begin van de Coronaperiode hebben onze praktijkondersteuners veel vanuit 
huis gewerkt en consulten voornamelijk telefonisch afgehandeld. Dit was wennen 
voor hen maar ook voor de patiënten. Fysieke controles konden niet uitgevoerd 
worden. Een groot aantal patiënten heeft in deze periode zelf bijvoorbeeld een 
bloeddrukmeter aangeschaft en gaven telefonisch zelf hun meetwaardes door. Dit 
werkte heel goed.
  
Daarnaast zijn we onze patiënten de mogelijkheid gaan aanbieden om met onze 
praktijkondersteuners te communiceren via een beveiligde omgeving; het e-consult. 
Het blijven continueren van de chronische zorg in Coronatijd was een mooie 
uitdaging, toch waren onze praktijkondersteuners blij toen zij op een gegeven 
moment weer patiënten mochten gaan zien. Leefstijladvisering werkt voor hen toch 
prettiger met een face-to-face contact.

Floris van de Laar, huisarts
“ Geweldig om te merken hoe na een simpele oproep per mail 
we door zoveel patiënten geholpen werden aan mondmaskers 
toen daar een tekort aan was. Omdat ik de meeste patiënten 
best goed ken bleek het vaak ook mogelijk om per telefoon of 
per mail mensen te helpen”. 

Esmee Valk, doktersassistente
“ Het was een leuke uitdaging om in de COVID pandemie de 
juiste zorg te leveren voor onze patiënten. Iedere dag hadden 
we te maken met gewijzigd beleid van de minister en onze 
protocollen. Gaan we nou een mondkapje dragen of hoeft 
het toch niet? Er werd van ons verwacht onszelf overal over in 
te lezen en een dag later was alles weer anders. We hebben 
veel zorg per telefoon geleverd. Daardoor was het rustiger op 
de praktijk.  Ik vond het fijn toen de patiënten weer naar de 
praktijk kwamen”. 
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Zorg door onze praktijkondersteuners GGZ
Onze praktijkondersteuners GGZ Laura van Keijsteren en Merijn de Ruijter, zijn voor 
onze praktijk onmisbaar in de ondersteuning van onze patiënten in de geestelijke 
gezondheidszorg. Voor veel mensen is het prettig om niet (meteen) doorverwezen 
te worden naar een psycholoog of de GGZ. De POH-GGZ biedt het voordeel dat 
mensen met psychische vragen op een makkelijke manier naar een deskundige 
binnen de huisartsenpraktijk kunnen worden verwezen. Naast persoonlijke contac-
ten bieden wij ook steeds meer ondersteuning aan via eHealth. Hiervoor gebruiken 
wij de programma’s MindDistrict en het Act guide programma. Van het programma 
MindDistrict hebben ongeveer 40 patiënten gebruik gemaakt en de ACT app is aan 
ongeveer 100 patiënten aangeboden. Beide praktijkondersteuners zijn geschoold in 
het gebruik van deze programma’s. Binnen het poh-ggz team hebben we begin 2020 
afscheid genomen van onze ervaren poh-ggz Tine Algera, nadat zij ongeveer 15 jaar 
voor onze huisartsenpraktijk werkzaam is geweest. 

Merijn de Ruijter, poh-ggz
“ Gedurende de coronaperiode is vooral de vorm van de 
contacten met mijn patiënten veranderd; van fysieke 
contacten naar (beeld)belconsulten. Vooral in de eerste en 
tweede golf heb ik heel veel contacten op afstand gehad. 
Hoewel mijn verwachting was dat het moeilijk zou zijn om 
goed contact met patiënten op afstand te hebben, bleek 
dat zeker niet bij iedereen het geval. Een aantal patiënten 
heb ik nooit ‘live’ gezien, maar wel een goed traject mee 
kunnen doorlopen. Voordelen van het beeldbellen die ik 
van patiënten heb gehoord waren; het houdt me flexibeler 
doordat ik de gesprekken vanaf verschillende locaties kan 
voeren (thuis, werk). Ook geven sommige mensen aan het 
juist fijn te vinden vanuit hun eigen vertrouwde omgeving 
over problemen, zorgen te kunnen spreken. Uiteraard zijn er 
ook patiënten bij wie beeldbellen zeker minder goed werkt 
dan fysieke contacten. Sommige mensen ervaren het als 
onpersoonlijk. Gedurende de coronaperiode is het gebruik 
van ehealth nog belangrijker geworden. Ik heb vooral het 
ACT-guide programma veel gebruikt, ter ondersteuning 
van de gesprekken. Veel patiënten geven aan dat het fijn 
te vinden, buiten de gesprekken om, informatie te kunnen 
lezen/bekijken. Dit maakt het soms gemakkelijker dingen te 
onthouden of echt te gaan toepassen in de eigen omgeving.
Al met al was de corona-periode een periode van schakelen 
en flexibel zijn. Van de corona-periode heb ik geleerd dat zorg 
op afstand, via beeldbellen, een goed alternatief kan zijn. Dit 
maakt het in de toekomst nog beter mogelijk om aan te sluiten 
bij de behoeften/wensen van de patiënten.”

10
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Oogheelkundige zorg
Sinds de zomer van 2020 is Charles Verhoeff, huisarts met specialisatie oogheelkun-
de, elke donderdagochtend in onze praktijk aanwezig om patiënten met oogheel-
kundige klachten te zien.  Doel van zijn aanwezigheid is het snel beoordelen van pa-
tiënten met oogklachten die anders veelal direct naar de oogarts verwezen zouden 
zijn. Door zijn expertise is uiteindelijk slecht 1/3 alsnog verwezen naar de oogarts. 
De meeste patiënten zijn tevreden; zij kunnen snel beoordeeld worden en als een 
verwijzing naar de oogarts niet nodig blijkt, bespaarden zij op hun eigen risico. 

Mijn Huisarts app
Met deze app kunnen onze patiënten afspraken maken, hun medisch dossier inzien 
en herhaalmedicatie aanvragen. Eind 2020 gebruikten 11% van onze patiënten deze 
app. Ons doel om in 2020 meer promotie te geven aan de app en daarmee meer 
app gebruikers te realiseren hebben we niet gehaald. Het maken van afspraken via 
de app is vanaf maart 2020 ook niet meer mogelijk geweest doordat we de triage 
om naar de praktijk te komen hebben aangescherpt. Mede daardoor en door ande-
re prioritieten hebben we de app in 2020 niet actief gepromoot. Ons doel is dit na 
de Coronapandemie weer actief op te pakken.  

Website
Onze website www.huisartsenthermion.nl  wordt vaak bezocht. Via de website 
kunnen patiënten gebruik maken van eConsulten in een beveiligde omgeving 
en herhaalrecepten aanvragen. Ook plaatsen we regelmatig nieuwsberichten op 
onze website zoals ons meest recente Coronabeleid en diverse praktijknieuwtjes. 
Daarnaast verwijzen we patiënten naar betrouwbare websites waarop ze informatie 
kunnen vinden alvorens ze contact met ons zoeken. Gemiddeld werd onze website 
in 2020 ruim 2300 keer per maand bezocht ten opzichte van 1900 in 2019, met een 
duidelijke piek in de maand maart 2020 van 3300 bezoekers. 

De top vijf van meest bezochte pagina’s:
1 Homepage
2 Team
3 Herhaalrecepten
4 E-mailconsult
5 Afspraak maken 

Samenwerking 
Samenwerking vinden we belangrijk. We werken o.a. samen met:
•  Andere eerstelijnsdisciplines en welzijnsorganisaties in Thermion en in de wijk 

www.thermion.nl 
•  Verschillende tweedelijns zorgorganisaties waaronder de ziekenhuizen CWZ,  

Radboudumc en de Sint Maartenskliniek. 
•  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het Radboudumc op het gebied 

van innovatie, onderzoek, opleiding en onderwijs. 
•  Zorggroep STIELO. De organisatie en inhoud van onze aandachtspunten 

innovatie en programmatische chronische zorg  voor mensen met diabetes, 
COPD en hart- en vaatziekten regelen we in onze multidisciplinaire zorggroep 
voor Nijmegen Noord (www.stielo.nl). Ook wijkgerichte samenwerkingsprojecten 
worden vanuit deze zorggroep georganiseerd. 

•  De collega’s uit de huisartspraktijk Oosterhout en het Gezondheidsplein 
Nijmegen Noord. Samen vormen we voor de regio Nijmegen Noord 
Huisartsengroep “Hagro de Grift”.  Binnen deze Hagro stemmen we het beleid en 
de beschikbaarheid van huisartsenzorg af voor het gebied Nijmegen Noord. 

Daarnaast hebben we ons de afgelopen jaren bijzonder ingespannen om afspraken 
op wijkniveau te maken. Denk daarbij aan afspraken met het Sociaal Wijkteam, de 
specialist ouderenzorg en de jeugdgezondheidszorg.
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Kwaliteit 
Ons kwaliteitsbeleid wordt getoetst door een onafhankelijke instantie, de NPA. Al 
jarenlang hebben wij het keurmerk van onze beroepsgroep: de NHG accreditering. 
Eenmaal per 3 jaar vindt er ook een audit plaats. Deze staat gepland voor het voor-
jaar van 2021. 
Een huisartsenpraktijk met een NHG keurmerk moet voldoen aan de thema’s: de 
patiënt centraal, een deskundig team, het bieden van veilige zorg, goede samenwer-
king en contact met andere zorgverleners en open staan voor ideeën en klachten 
van patiënten. 
Onderdelen van ons kwaliteitsbeleid zijn o.a. het op orde houden van protocollen, 
diverse werkoverleggen, een VIM procedure, eigen klachtenprocedure, continu wer-
ken aan verbeterplannen, periodiek afnemen van een RI&E, periodieke patiëntraad-
pleging, het opstellen en evalueren van een beleidsplan en het houden van jaarlijkse 
functionerings- en ontwikkelgesprekken met het personeel in loondienst. 

Binnengekomen klachten en VIMMen
We hebben een eigen klachtenprocedure welke kenbaar wordt gemaakt op onze 
website. Voor de interne kwaliteitsverbetering maken we gebruik van de VIM (veilig 
melden incidenten) procedure waarin alle medewerkers worden uitgenodigd (bijna) 
incidenten te melden met als doel hier samen van te leren. Deze meldingen worden 
eenmaal per kwartaal besproken met de VIM coördinator en per VIM wordt beoor-
deeld of verbeteracties nodig zijn.  In 2020 zijn 57 VIM meldingen gedaan, veelal 
eenmalige incidenten. Meerdere keren is een VIM gedaan over een verkeerd geplan-
de patiënt in de agenda, een verkeerde dosis medicatie welke was voorgeschreven 
en een urine onderzoek welke moest worden ingezet maar waarover niet goed 
gecommuniceerd werd. Deze vaker voorkomende incidenten worden extra onder 
de aandacht gebracht om herhaling te voorkomen bij assistentes en huisartsen. 

In 2020 zijn zeven klachten binnengekomen bij de klachtenfunctionaris van de 
praktijk. Deze klachten betroffen 1) onvrede communicatie en risico’s littekenvor-
ming na verwijderen plekje. Naar aanleiding van deze onvrede is de werkafspraak 
gemaakt dat men duidelijk de gegeven uitleg en risico’s bespreekt voorafgaand aan 
een ingreepje en dit ook wordt genoteerd in het dossier van de patiënt. 2) onvrede 
rondom bestellen zalf en communicatie hierover met apotheek en huisarts. Naar 
aanleiding hiervan is bij de assistentes de werkafspraak gemaakt dat ze alert zijn op 
afbestellen uitgeschreven medicatie en dit communiceren aan de apotheek of de 
patiënt zelf vragen dit aan de apotheek te melden. Eenmaal uitgeleverde medicatie 
door de apotheek wordt niet meer ingenomen en dient dus betaald te worden. 
3) onvrede continuïteit huisarts en inzage afgesproken beleid. Patiënt is geïnfor-
meerd over dossierinzage via de app waarvan ze nog niet wist. Plannen bij dezelfde 
huisarts bij terugkerende klacht is onderdeel van ons verbeterplan continuïteit van 
zorg en daarmee een aandachtspunt. 4) niet gehoord voelen door huisarts (2x) en 
onvrede rondom verwijzing. In de afhandeling van deze klachten is alsnog de juiste 
verwijzing in orde gemaakt en in beide gevallen zijn patiënten naar een andere huis-
arts binnen onze praktijk overgestapt. 5) onvrede over diverse zaken; patiënt gebeld 
door huisarts en samen naar tevredenheid besproken. 6) onvrede over beleid. Geen 
acties op benodigd. 
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2 Praktijk en personeel

In 2020 hebben we ons team uitgebreid met een tiende doktersassistente, Nellie 
van de Water. Daarnaast hebben we afscheid genomen van onze vaste waarnemend 
huisarts Jolien van der Zande en onze poh-ggz Tine Algera. 
We hebben een jubilea gevierd: praktijkmanager Marloes van Rossum was op 1 
december 12,5 jaar in dienst. 

16

Discipline Aantal FTE op 31-12-2020

Huisartsen in maatschap 6 3.7

Huisartsen waarneming 2 1.1

Doktersassistente 10 6.3

Praktijkondersteuner somatiek 3 1.5

Praktijkondersteuner ggz 2 1.3

Praktijkmanager 1 0.7

Medewerker Financiën en 
praktijkzaken

1 0.7

Marloes van Rossum, praktijkmanager
“ Er is veel gevraagd van ons team. Bij elk nieuwsbericht stond 
de telefoon roodgloeiend. Het was continu het nieuws en de 
richtlijnen volgen om deze vervolgens weer zo snel mogelijk 
te communiceren aan het hele team.  Daarnaast moesten we 
soms alle zeilen bijzetten om de personele bezetting rond te 
krijgen.”

Door de landelijke Coronamaatregelen hadden we regelmatig te maken met 
kortdurend verzuim, afwezigheid van collega’s met verkoudheidsklachten of zieke 
huisgenoten. We hebben dit waar mogelijk opgevangen door fysieke consulten te 
vervangen door telefonische- of beeldbelconsulten. Ook hebben we voor iedereen 
een thuiswerkverbinding in orde gemaakt zodat er zoveel mogelijk kon worden 
doorgewerkt en zelfs de patiëntenlijn vanuit huis kon worden aangenomen. Helaas 
hebben ook een aantal collega’s Corona gehad. Gelukkig heeft dit bij niemand tot 
langdurige uitval geleid. 
In 2020 was 1 assistente langdurig ziek. Het is niet gelukt om structurele vervan-
ging voor deze collega te organiseren. Deze uitval heeft daarmee een extra beroep 
gedaan op de rest van het assistententeam. 

2020 was een jaar waarin veel werd gevraagd van onze flexibiliteit door steeds 
wisselende richtlijnen, protocollen en uitval van collega’s. Ook landelijke nieuwsbe-
richten leiden direct tot veel telefoontjes. 

Publicaties en nevenfuncties huisartsen
Onze huisartsen hebben diverse academische aandachtsgebieden en nevenfuncties. 
In Bijlage 1 vindt u een overzicht van deze nevenfuncties en hun wetenschappelijke 
publicaties in 2020. 

Corona en personeelsbeleid
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3 Onderwijs & Opleiding

We zijn een academische opleidingspraktijk en werken op structurele wijze samen 
met het Radboudumc en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Een aantal 
huisartsen heeft een vaste aanstelling bij het Radboudumc en ook de anderen zijn 
betrokken bij academische activiteiten zoals Postacademisch Onderwijs (PAOG), 
bachelor en master geneeskunde, en de huisartsopleiding.

Om ook voor de toekomst goed gekwalificeerd personeel te kunnen aantrekken 
vinden we het belangrijk om een aandeel te leveren in het opleiden van nieuwe 
professionals. In 2020 hebben we opnieuw een aantal opleidingsplaatsen 
aangeboden:
•  huisarts in opleiding (1.3 FTE) 
•  co-assistent (1 FTE)
•  doktersassistent in opleiding (1 FTE)
•  sportarts in opleiding (0,2 FTE)
•  poh-s in opleiding (0,4 FTE).

Diverse geplande onderwijsvormen zijn na maart 2020 geannuleerd. Dit 
betrof vooral het kortdurend onderwijs zoals meeloopochtenden voor 
geneeskundestudenten en projecten van HAN studenten. 

Maxime Ariens, huisarts in opleiding
“ In Coronatijd heb ik als AIOS (huisarts in opleiding) ervaren 
dat de eerstelijn/huisartsenzorg erg flexibel is en gemakkelijk 
inspeelt op verandering en nieuwe ‘problemen’. En ondanks 
de relatieve rust die andere AIOS hebben ervaren, heb ik zeker 
genoeg aanbod en leerzame momenten gehad.”

De Huisartsenpraktijk Thermion is onderdeel van het Family Medicine 
Netwerk (FaMeNet), een wetenschappelijk onderzoeksnetwerk waarvoor wij 
onderzoeksregistratiedata aanleveren aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde 
van het Radboudumc. Daarnaast is de onze praktijk onderdeel van het 
Radboudumc Academisch Huisartsen Netwerk (AHN). Dit netwerk bestaat uit 
16 huisartsenpraktijken uit de regio die intensief samenwerken met de afdeling 
Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Speerpunten in deze samenwerking 
zijn registratie, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en innovatie. 

Samen met onze partners in Thermion vormen wij een SPARKcentre, een 
leerwerkplaats in samenwerking met de HAN. Hierin integreren we onderwijs, 
onderzoek, werkveld en de wijk.  Zo creëren we een innovatief zorgnetwerk- en 
leerlandschap  met als doel het functioneren, participeren en de gezondheid van 
onze bewoners in de wijk te verbeteren..

In 2020 hebben we meegewerkt aan de volgende (wetenschappelijke) 
onderzoeks- en innovatieprojecten;
•  Prisma, een vervolgonderzoek naar ervaringen Prisma-app.  Een innovatieproject 

waarin alle voorgenomen verwijzingen naar de orthopeed eerst voorgelegd 
worden aan een virtueel panel van orthopeden, reumatologen, sportartsen en 
revalidatieartsen. In een beveiligde Whatsapp groep (Siilo) beschrijft de huisarts 
de casus kort en krijgt van minimaal 2-3 specialisten een antwoord, cq advies. 
Op basis daarvan nemen huisarts en patiënt samen een beslissing over het 
vervolgbeleid. De verwachting is dat dit leidt tot minder onnodige verwijzingen, 
tot kwalitatief betere verwijzingen, en tot verwijzingen direct naar de meest 
geschikte plek (of specialist).

•   Chantal 2.0; een vervolgonderzoek naar de ervaringen van werken met een 
digitale doktersassistente. 

•   Statineonderzoek; onderzoek naar spierpijn en cholesterolverlagers; onze 
praktijk onderzoekt samen met het Radboudumc óf en hoe vaak mensen die 
cholesterolverlagers gebruiken spierklachten hebben. 

•   Belief studie; onderzoek in samenwerking met het Radboudumc en de Sint 
Maartenskliniek met als doel te onderzoeken hoe patiënten en artsen denken 
over het gebruik van jichtmedicatie.

4 Onderzoek en Innovatie
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•   Tool studie; In samenwerking met het Radboudumc en Amsterdamumc. 
Onderzoek van een toolkit gericht op verbetering van persoonlijke continuïteit bij 
ouderen in de huisartsenpraktijk.

•   Covid-19 studie; In samenwerking met het Radboudumc en FameNet praktijken. 
Een studie naar de lange termijn effecten van Covid19.

•   BCG-PRIME studie; Dit is een landelijk onderzoek naar het effect van BCG-
vaccinatie op COVID en luchtweginfecties bij kwetsbare ouderen.

•   FAntasTIGUE studie, onderzoek naar vermoeidheid bij COPD patiënten.  Het 
uiteindelijke doel van dit onderzoek is om op basis van deze kennis handvatten 
aan hulpverleners aan te reiken waarmee vermoeidheid kan worden verminderd. 
De kennis uit dit onderzoek zal gebruikt worden om de zorg voor patiënten met 
COPD die last hebben van vermoeidheid verder te verbeteren.

•   In samenwerking met het Radboudumc en Amsterdam UMC. Een onderzoek naar 
antidepressiva gebruik bij depressie. Het doel van het OPERA-monitor onderzoek 
is om bij mensen die antidepressiva slikken vanwege hun depressie, nauwkeurig 
in kaart te brengen hoe het herstel gaat. Hiermee kunnen we in de toekomst 
patiënten beter voorlichten over het slikken van antidepressiva.

Transmurale zorg
In onze huisartsenpraktijk bieden we diverse vormen van transmurale zorg.

•  Aanwezigheid psychiatrisch consulent: tweewekelijks is een psychiater in de 
praktijk aanwezig met als doel het verbeteren van de psychiatrische zorg in de 
eerste lijn. 

•   Consultaties kinderpsychiater van Karakter (Radboudumc) in onze 
huisartsenpraktijk. 

•  Regelmatig overleg met de specialist Ouderengeneeskunde.

Beleidsplan 2020 – 2021

Hieronder leest u de gerealiseerde doelstellingen in 2020 en onze plannen op de 
verschillende aandachtsgebieden voor 2021.

Patiëntenzorg 
•   Aandacht voor continuïteit van zorg. Onze aios Lisanne Lemmens heeft rond dit 

thema samen met Franca Ruikes een verbeterplan opgesteld. Binnen dit verbe-
terplan is onder andere aandacht geweest voor het plannen van consulten bij de 
eigen huisarts, het onderzoeken van redenen waarom dit soms niet gebeurde, 
aandacht voor consulten  inplannen bij dezelfde huisarts voor een terugkerend 
probleem, het openhouden van een consultplek per dag voor patiënten die 
dezelfde dag door eigen huisarts gezien moeten worden i.v.m. complexe proble-
matiek.  

•   Binnen de GGZ projectgroep is in Nijmegen Noord gewerkt aan het vormgeven 
van de multidisciplinaire GGZ zorg. 

•   In het najaar van 2020 hebben we de pneumokokken vaccinatie georganiseerd 
gecombineerd met de jaarlijkse griepvaccinatie rekening houdend met alle gel-
dende Coronamaatregelen. 

•   Vanuit alle disciplines binnen het team is nascholing gevolgd over het OPEN 
project. Dit is een landelijk project waarmee online dossierinzage mogelijk wordt 
gemaakt via een portaal of persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).  

•  Door de wereldwijde Coronapandemie hebben we in 2020 continu voor de uitda-
ging gestaan de patiëntenzorg zo goed mogelijk te blijven organiseren op basis 
van de geldende Corona maatregelen. 

Personeel en praktijk
•   Door de Coronapandemie zijn binnen het hele team minder nascholingen 

gevolgd. Ook onze jaarlijkse Reanimatietraining heeft niet plaatsgevonden. We 
hopen in 2021 met zijn allen weer volop te kunnen nascholen. De jaarlijkse functi-
oneringsgesprekken hebben wel plaatsgevonden. 

•  Wederom hebben we ervaren dat het lastig is gediplomeerde doktersassistentes 
en invallers aan te trekken binnen de huidige markt van arbeidskrapte. Hierdoor 
was het assistententeam op sommige dagen minder goed bezet.

•  Er hebben gedurende 2020 regelmatig werkgroepbijeenkomsten plaatsgevonden 
voor de thema’s: aandacht en betrokkenheid, fysieke werkomgeving en werkdruk 
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werkgeluk. Resultaten van deze werkgroepen zijn onder andere de verbouwing 
van het callcenter en de balie met geluidswerende schermen en meer afge-
schermde werkplekken, de aanschaf van zit-stabureau’s, een healthbonus en een 
digitale kerstborrel met quiz. 

•  Het opstarten van een SOA screening spreekuur door een deel van onze assisten-
tes heeft niet plaatsgevonden in 2020. Dit wijten we aan de Coronapandemie die 
veel van het team heeft gevraagd in flexibiliteit, opvang bij verzuim en het feit dat 
dergelijke spreekuren met de huidige maatregelen niet georganiseerd konden 
worden. 

Onderwijs en opleiding
•  In 2020 hebben we de opleidingsplaatsen voor twee huisartsen in opleiding, de 

co- assistent en de doktersassistentes kunnen continueren.  Het aanbieden van 
diverse meeloopochtenden en ander kort praktijkonderwijs voor geneeskunde-
studenten heeft niet kunnen plaatsvinden. 

Innovatie en kwaliteit
•  We hebben begin 2020 geëxperimenteerd met onze digitale doktersassistente 

Chantal 2.0 Na de eerste fase van het project hebben we het project in de tweede 
helft van 2020 tijdelijk gepauzeerd maar wel meegedacht aan het door ontwikke-
len van het product.

•   Onze praktijkondersteuners somatiek zijn geschoold en gaan werken met een 
nieuw informatiesysteem voor de chronische zorg (Vip live). 

•  Het promoten van de app MijnHuisarts is niet geslaagd. Hier hebben we in 2020 
geen energie in gestoken.  

•   We werken binnen onze praktijk continu aan kwaliteit. Er is veel aandacht be-
steed aan het continu up to date houden van de geldende Coronaprotocollen. We 
hebben een nieuwe medicijnkoelkast aangeschaft voor het kunnen garanderen 
van de kwaliteit van de griep- en pneumokokkenvaccins en daarmee de kwaliteit 
van de koude keten. Daarnaast hebben we ons voorbereid op de driejaarlijkse 
kwaliteitsaudit die begin 2021 zal plaatsvinden. 

•   In het kader van de drie jaarlijkse kwaliteitsaudit hebben we in het najaar van 
2020 een patiëntraadpleging georganiseerd waarin diverse patiënten benaderd 
zijn om een digitale vragenlijst over hun huisarts in te vullen. 

Ook voor 2021 hebben we weer genoeg plannen om mee aan de slag te gaan. Onze 
belangrijkste beleidsdoelstellingen leest u hieronder. 

Patiëntenzorg 
•   Uitvoeren verbeterplannen in het kader van continuïteit van zorg / TOOL studie in 

team, persoon en informatie.
 -  Post verwerken units.
 -   Plannen afspraken bij juiste dokter en inplannen dagelijkse spoedplek voor 

complexe patiënten die door eigen huisarts gezien moeten worden.
 -  Duodokters hebben periodieke overlegmomenten.
 -   Medicatie: Beter zicht op medicatiegebruik eigen patiënten. Minder onnodig 

voorschrijven van medicatie (denk aan opiaten, benzo’s).
•   Actualiseren van onze samenwerkingsafspraken met de specialist ouderenzorg, 

het SWT en de Jeugdgezondheidszorg. 
•   Aansluiten bij de nieuwe fusie zorggroep NEO voor de chronische patientenzorg.
•  Praktijkafspraken continu aanpassen en communiceren aan nieuw Coronabeleid 

en mogelijk COVID-19 vaccinatie organiseren voor onze kwetsbare patiënten.

Personeel en praktijk
•   Continueren van aanbieden voldoende scholingsmogelijkheden voor al onze 

medewerkers en functioneringscyclus. 
•  In het kader van gezond werken op de werkvloer zijn in 2020 drie werkgroepen 

opgericht: Aandacht en betrokkenheid, Fysieke werkomgeving en Werkdruk 
Werkgeluk. Binnen deze werkgroep zijn in 2020 diverse initiatieven opgezet. Om 
deze thema’s onder de aandacht te houden zullen de werkgroepen in 2021 wor-
den gecontinueerd.

•  Werven nieuwe vaste waarnemer HIDHA i.v.m. vertrek Jolien van der Zanden.
•  Werven nieuwe maat en organiseren communicatie en afscheid vertrek Hilde 

Luijks. 
•  Aandacht voor begeleiden en coachen van de diverse groepen: huisartsen, Poh-s, 

poh-ggz, management & financiën en doktersassistentes.



2524

Onderwijs en opleiding
•  Continueren van aanbieden van opleidingsplaatsen aan twee huisartsen, dokter-

sassistentes, co- assistenten. Daarnaast het aanbieden van diverse meeloopoch-
tenden en onderwijsblokken aan diverse geneeskundestudenten. 

Innovatie en kwaliteit
•  Continueren van onze bijdrage aan diverse (wetenschappelijke) projecten vanuit 

Fieldlab, zorggroep STIELO, FAME Net,  en het Radboudumc. 
• Voorbereiden en uitvoeren van 3-jaarlijkse Kwaliteitsaudit cyclus NPA
•  Implementeren Chantal 2.0 met online afspraken maken, herhaalmedicatie en 

uitslagen opvragen. 
• Verder experimenteren met uitbreiding van mogelijkheden PGO, project OPEN. 

Wij hopen u met dit korte jaarbericht een inzage te hebben gegeven in onze belang-
rijkste activiteiten in 2020 en onze plannen voor 2021.

Nevenfuncties & Publicaties Huisartsen Thermion Lent  2020

Nevenfuncties
Dhr. drs. R. Jaspers 
• Lid kwaliteitsteam zorggroep STIELO
• Afgevaardigde Kringvergadering LHV namens HAGRO
• Zorgmanager COPD zorggroep STIELO
• Opleider co-assistenten
• Lid werkgroep chronische pijn zorggroep STIELO
• Lid werkgroep HCIW, zorggroep STIELO
• Bestuurslid netwerk Family Medicine (FAME)

Dhr. drs. J. Kiers
• Calamiteiten arts Regio Nijmegen Noord
• Werkgroep zorgdomein cardiologie namens Hagro
• Huisartsopleider
• Voorzitter Maatschap Huisartsen Thermion
• Voorzitter Hometeam Ouderen Lent

Dhr. dr. F. van de Laar
• Consultatiebureau arts
• Huisartsopleider
• Senior-onderzoeker afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc
• Principal Lecturer afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc 
• Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid CIHN
• Hoofdredacteur Accredidact
• Voorzitter Zorgcluster Thermion
• Lid Didactische Adviesraad Accredidact
• Namens Hagro lid postcommissie huisartsenpost Nijmegen
• Zorgmanager GGZ, zorggroep STIELO
• Afgevaardigde Hagro Postcommissie CIHN
• Lid autorisatiecommissie Nederlands Huisartsen Genootschap

Bijlage 1 
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Mw. dr. H. Luijks
• Consultatiebureau arts
• Onderzoeker afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc
• Geregistreerd arts in het CHBB register als Erkend Kwaliteit Consulent
• Zorgmanager CVRM Zorggroep STIELO
• Namens HAGRO verantwoordelijk voor het Farmacotherapie overleg
•  Voorzitter Radboudumc Health Academy scholingscyclus ‘Zorg voor het kind’, 

nascholingen voor huisartsen en jeugdartsen

Mw. dr. F. Ruikes
• Huisartsopleider 
•  Coördinator ouderenzorgprogramma en voorzitter HOMEteam Ouderen 

Thermion
• Kaderarts Ouderenzorg Zorggroep NEO
• Lid Ouderenzorgprogramma zorggroep STIELO 
• Coördinator Spark Centre Thermion
•  Coördinator Student-Meets-Patient onderwijs bachelor Geneeskunde 

Radboudumc

Mw. dr. N. Scherpbier- de Haan
• Opleidingsdirecteur extramurale vervolgopleidingen Radboudumc
• Council member EURACT (European academy of teachers in general practice)
• Voorzitter programmaraad interprofessioneel opleiden in Radboudumc en HAN
• Lid bestuur Centrale Opleidings Commissie Radboudumc
• Lid Raad van Toezicht Sensire, voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid
• Voorzitter scientific committee EURACT conference Budapest 2021 
• Lid commissie Interprofessioneel opleiden Federatie Medisch Specialisten
• Lid Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde, ad interim
• Lid capaciteitsorgaan
• Member editorial board Education for Primary Care

Dhr. dr. H. Schers 
• Huisarts en (senior)onderzoeker afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc
• Principal Clinician, predicaat Radboudumc
• ReShape fellow Radboudumc 
• Voorzitter Verenigingsraad Nederlands Huisartsen Genootschap
• Huisartsopleider
• Lid Project Board (research en innovatieprojecten bachelor geneeskunde)
• Lid Landelijk Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde Netwerken (IOH-N)
• Voorzitter Radboudumc Academisch Huisartsennetwerk (AHN)
• Lid Commissie Transmurale Samenwerking Radboudumc
• Lid Regiegroep Transmurale Zorg
• Voorzitter netwerk Regio Nijmegen op één lijn (www.regionijmegenopenlijn.nl) 
• Projectleider Field Lab Eerstelijnszorg Thermion (www.fieldlabeerstelijn.nl)  
• Bestuurslid zorggroep STIELO (Lent-Oosterhout)
• Voorzitter Frans Huygen Stichting
• Lid adviesraad NIVEL Zorgregistraties Eerstelijn

• Voorzitter Radboudumc Academisch Huisartsennetwerk (AHN)
• Lid Commissie Transmurale Samenwerking Radboudumc
• Lid Regiegroep Transmurale Zorg
• Voorzitter netwerk Regio Nijmegen op één lijn (www.regionijmegenopenlijn.nl) 
• Projectleider Field Lab Eerstelijnszorg Thermion (www.fieldlabeerstelijn.nl)  
• Bestuurslid zorggroep STIELO (Lent-Oosterhout)
• Voorzitter Frans Huygen Stichting
• Lid adviesraad NIVEL Zorgregistraties Eerstelijn
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Publicaties 2020

Dhr. dr. F.A. Van de Laar
van Strien T, Konttinen HM, Ouwens MA, van de Laar FA, Winkens LHH. Mediation 
of emotional and external eating between dieting and food intake or BMI gain in 
women. Appetite. 2020;145:104493.

van Sleeuwen D, van de Laar F, Geense W, van den Boogaard M, Zegers M. Health 
problems among family caregivers of former intensive care unit (ICU) patients: an 
interview study. BJGP Open. 2020;4(4).

Tack CJ, van de Laar FA. Geen insuline of toch wel? En welke dan? Ned Tijdschr 
Geneeskd. 2020;164:D4583.

Marra E, van Rijsingen MCJ, Alkemade JAC, Groenewoud JMM, Hueskes KF, Nij 
Bijvank CHM, Van de Laar FA, Lubeek SFK. The effect of a dermato-oncological 
training programme on the diagnostic skills and quality of referrals for suspicious 
skin lesions by general practitioners. Br J Dermatol. 2020.

Van de Laar FA. Golf, vloed, of tsunami? lentse Lucht. 2020;23(9):11.

Van de Laar FA. De preventieparadox. Lentse Lucht. 2020;23(7):11.

Van de Laar FA. Thermion in coronastand. Lentse Lucht. 2020;23(5):16-7.

Van de Laar FA. Corona- en andere virussen. Lentse Lucht. 2020;23(3):11.

Van de Laar FA. Terugblikken en vooruitkijken. Lentse Lucht. 2020;23(1):7.

Mw. Dr. N. Scherpbier
Janssen M, Fluit C, Sagasser M, Kusters L, de Graaf J, Scherpbier-de Haan N. 
Competencies for intraprofessional collaboration between primary and secondary 
care physicians; a qualitative study of the patients’ perspective. BMJ Open 2020;10

Natasja Looman, Nynke Scherpbier-de Haan, Marielle van Wijngaarden, Esther de 
Groot, Patrick Dielissen, Dieneke van Asselt, Jacqueline de Graaf, Lia Fluit. Chances 
for learning intraprofessional collaboration between residents in hospitals. Med 
Educ. 2020 Jun 21

Barry M, Kuijer W, Nieuwenhuizen L., Scherpbier N. Professional development 
arising from multiple-site workplace learning: boundary crossing between the 
education and clinical contexts. BMC Medical Education (2020) 20:327

Marijn Janssen, Margaretha H. Sagasser, Cornelia R.M.G. Fluit, Willem J.J. Assendelft, 
Jacqueline de Graaf, Nynke D. Scherpbier. Competencies to promote collaboration 
between primary and secondary care doctors: an integrative review. BMC Family 
Practice (2020) 21: 179

R. van der Gulden, N.D. Scherpbier-de Haan, C.M. Greijn, N. Looman, F. Tromp, 
P.W. Dielissen. Interprofessional education and collaboration between general 
practitioner trainees and practice nurses in providing chronic care in the 
Netherlands; a qualitative study. BMC Med Educ. 2020 Sep 3;20(1):290

Van der Gulden M, Heeneman S, Laan R, Kramer A, Scherpbier N, Thoonen B. How 
is Self-Regulated Learning represented in e-portfolios of postgraduate trainees? A 
content analysis. (BMC Medical Education, (2020) 20:205)

Grol SM, Molleman GRM, Wensing M, Kuijpers A, Scholte JK, van den Muijsenbergh 
MTC, Scherpbier ND, Schers HJ. Professional Care Networks of Frail Older People: 
An Explorative Survey Study from the Patient Perspective. International Journal of 
Integrated Care, 2020; 20(1): 12, 1–13.

Jasmijn Faber, Nynke Scherpbier, Hans Peter, Annemarie Uijen. Risicomedicatie bij 
uitdroging. Huisarts en Wetenschap, september  2020
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Nynke Scherpbier, Jacqueline de Graaf en Loes Meijer. Van e-meedenkconsult naar 
e-samenwerkconsult, NTvG 2020;164:D4555.

Natasja Looman, Fedde Scheele, Nynke Scherpbier. Leer transmuraal 
samenwerken, ook in de opleiding! Huisarts en Wetenschap, juni 2020.

Sarah de Bever, Jettie Bont en Nynke Scherpbier-de Haan. Verlenging van de 
huisartsopleiding: is dat nodig? Huisarts en Wetenschap, januari 2020.

Dhr. dr. H.J. Schers
van den Borst B, Peters JB, Brink M, Schoon Y, Bleeker-Rovers CP, Schers H, van 
Hees HWH, van Helvoort H, van den Boogaard M, van der Hoeven H, Reijers MH, 
Prokop M, Vercoulen J, van den Heuvel M. Comprehensive health assessment three 
months after recovery from acute COVID-19. Clin Infect Dis. 2020 Nov 21:ciaa1750. 
doi: 10.1093/cid/ciaa1750. Epub ahead of print. PMID: 33220049; PMCID: 
PMC7717214.

Grol SM, Molleman GRM, Wensing M, Kuijpers A, Scholte JK, van den Muijsenbergh 
MTC, Scherpbier ND, Schers HJ. Professional Care Networks of Frail Older People: 
An Explorative Survey Study from the Patient Perspective. Int J Integr Care. 2020 Apr 
1;20(1):12. doi: 10.5334/ijic.4721. PMID: 32292310; PMCID: PMC7147679.
Postma SAE, Schers H, Ellis JL, van Boven K, Napel HT, Stappers H, Olde Hartman 
TC, Gerritsen DL. Primary care functioning scale showed validity and reliability 
in patients with chronic conditions: a psychometric study. J Clin Epidemiol. 2020 
Sep;125:130-137. doi: 10.1016/j.jclinepi.2020.05.018. Epub 2020 May 29. PMID: 
32479791.

Tilburgs B, Koopmans R, Schers H, Smits C, Vernooij-Dassen M, Perry M, Engels 
Y. Advance care planning with people with dementia: a process evaluation of 
an educational intervention for general practitioners. BMC Fam Pract. 2020 
Sep 23;21(1):199. doi: 10.1186/s12875-020-01265-z. PMID: 32967619; PMCID: 
PMC7513545.

Claassen AAOM, Schers HJ, Busch VJJF, Heesterbeek PJC, van den Hoogen FHJ, 
Vliet Vlieland TPM, van den Ende CHM. Preparing for an orthopedic consultation 
using an eHealth tool: a randomized controlled trial in patients with hip and knee 
osteoarthritis. BMC Med Inform Decis Mak. 2020 May 15;20(1):92. doi: 10.1186/
s12911-020-01130-0. PMID: 32414368; PMCID: PMC7229631.
Wang Q, Runhaar J, Kloppenburg M, Boers M, Bijlsma JWJ, Bierma-Zeinstra SMA; 
The CREDO Expert Group. The Added Value of Radiographs in Diagnosing Knee  
Osteoarthritis Is Similar for General Practitioners and Secondary Care Physicians; 
Data from the CHECK Early Osteoarthritis Cohort. J Clin Med. 2020 Oct 21;9(10):3374. 
doi: 10.3390/jcm9103374. PMID: 33096821; PMCID: PMC7594082.

Tilburgs B, Koopmans R, Vernooij-Dassen M, Adang E, Schers H, Teerenstra S, van de 
Pol M, Smits C, Engels Y, Perry M. Educating Dutch General Practitioners in Dementia 
Advance Care Planning: A Cluster Randomized Controlled Trial. J Am Med Dir Assoc. 
2020 Jun;21(6):837-842.e4. doi: 10.1016/j.jamda.2019.09.010. Epub 2019 Nov 20. 
PMID: 31759901.

Schers HJ, Olde Hartman TOH, Boven van, C. Vragen over covid 19 in de 
huisartsenpraktijk. Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5015
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