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Met dit jaarverslag geven wij u inzage in onze cijfers en activiteiten van 2019. 2019
was een jaar van verandering mede omdat we afscheid hebben genomen van twee
huisartsen; Harriët Vreugdenhil en Noortje van Laanen. Gelukkig hebben we voor
hen beiden een geschikte opvolger kunnen vinden.
Ook binnen het assistententeam en het team van praktijkondersteuners zijn
personele wisselingen geweest. De laatste jaren is het lastiger gebleken om nieuwe
assistentes te werven. Vandaar dat we vol enthousiaste hebben meegewerkt
aan de productontwikkeling van een digitale assistente. Deze digitale assistente
kan patiënten in de nabije toekomst helpen met triagevragen, afspraken maken,
herhaalrecepten en uitslagen opvragen. In 2020 zullen we gaan experimenteren met
de digitale assistente 2.0.
De maximaal wenselijke omvang van onze huisartsenpraktijk is in 2019 bijna
bereikt. Medio 2021/2022 verwachten we geen nieuwe patiënten meer te kunnen
aannemen.
Op de academische kerntaken: onderwijs, opleiding, onderzoek en innovatie hebben
we meegewerkt aan tal van andere (wetenschappelijke) projecten met als doel de
patiëntenzorg verder te verbeteren. Wederom hebben we diverse opleidingsplekken
aangeboden omdat we het belangrijk vinden een bijdrage te leveren aan
gekwalificeerd zorgpersoneel van de toekomst.
We zien dat patiënten in de afgelopen jaren steeds vaker gebruik zijn gaan
maken van onze digitale diensten. Ook zien we dat onze patiënten de afgelopen
jaren gemiddeld een steeds groter beroep op ons zijn gaan doen. Dit zou
kunnen voortkomen uit de landelijke trends waarbij steeds meer zorg en
verantwoordelijkheid bij de huisarts wordt neergelegd. In sommige situaties kan dit
ertoe leiden dat er een spanningsveld ontstaat tussen de wensen van de patiënt
en onze mogelijkheden. Laagdrempelige en persoonlijke zorg vinden we belangrijk.
Binnen de mogelijkheden die we hebben zullen we daarom altijd samen met de
patiënt kijken naar de meest passende zorg.

Jaarbericht van Huisartsenpraktijk Thermion Lent 2019
Veel informatie over onze praktijk is te vinden op www.huisartsenthermion.nl
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We wensen u veel leesplezier.
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1 Visie en Patiëntenzorg
Visie
12000

We leveren excellente huisartsenzorg in een multidisciplinaire omgeving met andere
professionals uit zorg en welzijn. We zijn populatie- en wijkgericht en proberen ons

10000

aanbod af te stemmen op de behoeftes van de mensen in de wijk Lent en Nijmegen
Noord. We zijn gericht op eigen regie voor de patiënt en maximale patiëntparticipa-

2009

8000

tie. Onze kernwaarden zijn laagdrempeligheid en toegankelijkheid, zorg in de context van de patiënt en persoonsgerichte zorg op maat voor de individuele patiënt.

2011

6000

We willen een uithangbord zijn voor eerstelijnszorg in Nederland. We zijn flexibel in

2013
2015

4000

openingstijden. Ondanks de part time aanwezigheid hechten we erg aan persoon-

2017

lijke continuïteit (patiënt heeft twee huisartsen als vaste aanspreekpunten, en we

2000

zetten ons in voor die persoonlijke continuïteit). We leveren zinnige en zuinige zorg,
en streven ernaar die zorg te verlenen in de directe leefomgeving van de patiënt.

2019

0

Aantal ingeschreven patiënten in de afgelopen 10 jaar

We proberen zoveel mogelijk zorg in het centrum zelf vorm te geven, indien nodig
met de inzet van specialistische expertise (op afstand). We zijn steeds op zoek naar
verbetering en vernieuwing van dat zorgaanbod, en willen daarmee experimenteren. Noblesse oblige, we voelen de ambitie om voorop te lopen in patiëntenzorg,

Leeftijdsverdeling en geslachtsverdeling op 31-12-2019

innovatie en het uitvoeren van academische taken. Deels doen we dit met onze
eigen (ambitieuze) zorggroep STIELO.
800

Patiëntenzorg
In 2019 hebben zich 375 nieuwe patiënten ingeschreven. Op dit moment zijn ruim
11.000 patiënten ingeschreven bij onze praktijk. Medio 2021-2022 verwachten we

700
600

dat onze praktijk “vol” zit. Inmiddels is een nieuwe huisartsenpraktijk geopend in

500

man

Nijmegen Noord “Gezondheidsplein Nijmegen Noord”. Zij zullen een groot deel van
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In vergelijking met de landelijke leeftijds- en geslachtsverdeling hebben we een
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leeftijdsgroep 50-60 jarigen het grootst (bron CBS 2019).
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relatief jonge populatie met veel 0-5 jarigen en 30-40 jarigen. Landelijk gezien is de

0-

de nieuwe inwoners van Nijmegen Noord gaan bedienen.

Hieronder ziet u de top 10 van redenen waarvoor patiënten bij de huisarts kwamen

Aantal contacten

in 2019. Patiënten kwamen verreweg het vaaks bij de huisarts voor preventieve

In 2019 waren per ingeschreven patiënt gemiddeld 4,1 contacten met de huisart-

activiteiten en luchtwegklachten.

senpraktijk. Dit waren contacten met de huisarts, praktijkondersteuner GGZ of een
(M&I) verrichting. In deze cijfers zijn contacten met de praktijkondersteuner soma-

Top 10 nieuwe diagnose

Aantal episoden

1. P
 reventieve activiteit (uitstrijkje,

1983

tiek in het kader van de chronische zorg (diabetes, COPD en Hart en vaatziekten)
niet meegenomen. Ook herhaalrecepten zitten niet in deze cijfers. Het gemiddeld
aantal contacten in onze praktijk zit iets onder het landelijk gemiddelde van 4,5 contacten (bron Nivel, 2018) en kan samenhangen met onze relatief jonge populatie.

borstonderzoek, griepspuit)
2. Luchtweginfectie

1051

3. Oorsmeer

524

4. Hoge bloeddruk

490

5. Blaasontsteking

471

6. Moeheid

427

7. Huidaandoening

390

8. Buikpijn

370

9. Hoesten

354

8. Pees of slijmbeursontsteking

319

Wat ons opvalt is dat het gemiddeld aantal contacten per patiënt gestegen is in de
afgelopen jaren. Vijf jaar geleden waren er nog gemiddeld 2,9 contacten per ingeschreven patiënt tegen 4,1 in 2019. Deze toename zou te maken kunnen hebben
met de landelijke trend dat steeds meer zorg vanuit de ziekenhuizen bij de huisarts
komt te liggen, GGZ problematiek steeds vaker bij de huisarts komt en het feit dat
ouderen steeds langer thuis blijven wonen.
Zorg door onze praktijkondersteuners somatiek
In de zorg voor onze chronische patientengroepen (diabetes, hart-en vaatziekten
en COPD) spelen onze praktijkondersteuners somatiek Jolanda van Hilten, Marije
van Ooijen en Brigitte Welling, een belangrijke rol. Daarnaast hebben zij ook een
rol in de zorg voor ouderen. Ook zijn zij bekwaam in het maken van fundusfoto’s bij

In onderstaande tabel is het aantal consulten per type te zien. M&I verrichtingen

diabetici. De praktijkondersteuners vormen een belangrijke verbinding naar andere

zijn verrichtingen die plaatsvinden in de huisartsenpraktijk zoals chirurgische ingre-

zorgverleners zoals diëtisten, pedicures en podotherapeuten. Onze praktijkonder-

pen, audiometrie, 24-uur bloeddrukmeter, ECG, doppler diagnostiek etc.

steuners worden continu bijgeschoold en volgen de ontwikkelingen op hun vakgebied.

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

Zorggroep Coöperatie STIELO

somatiek en consulten van de huisartsenpost zijn hierin niet meegenomen).

Voor de organisatie van de chronische ketenzorg werken we sinds 2009 samen met
de multidisciplinaire Zorggroep Coöperatie STIELO waar inmiddels dertien verschillende disciplines lid van zijn. STIELO staat voor het bevorderen van een optimale ge-

M&I verrichting

zondheid voor de bewoners van ons werkgebied. Vanuit STIELO initiëren we diverse

Visite

innovatieve, wijkgerichte projecten, waaronder de digitale doktersassistente Chantal
en Herstelcirkel in de wijk voor diabetes en psychische klachten.
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Tabel: Aantal patienten in zorgprogramma’s in 2019
van positieve psychologie, die niet gericht is op het bestrijden van klachten. Wat wel

Chronische aandoening

Aantal patienten 2019

Hart- en vaatziekte

174

Hart- en vaatziekte preventie

321

De praktijkondersteuners houden hun kennis verder op pijl door deelname aan

Diabetes mellitus type 2

262

een intervisie groep, het bezoeken van het POH-GGZ congres en hebben regelmatig

COPD

52

inhoudelijk overleg met de POH-GGZ uit onze collega praktijk Oosterhout waarmee

Kwetsbare ouderen

90

centraal staat is mensen leren op een handige/zachtaardige manier om te kunnen
gaan met gedachten, gevoelens en omstandigheden en hen te ondersteunen/
begeleiden in het vormgeven van hun leven aan de hand van belangrijke waarden.

we nauw samenwerken.

Service en dienstverlening
Zorg door onze praktijkondersteuners GGZ

Wij bieden verschillende e-health producten aan:

Onze praktijkondersteuners GGZ, Tine Algera, Laura van Keijsteren en Merijn de
Ruijter, zijn voor onze praktijk onmisbaar in de ondersteuning van onze patiënten

Mijn Huisarts app

in de geestelijke gezondheidszorg. Voor veel mensen is het prettig om niet (meteen)

Met deze app kunnen onze patiënten afspraken maken, hun medisch dossier inzien

doorverwezen te worden naar een psycholoog of de GGZ. De POH-GGZ biedt het

en herhaalmedicatie aanvragen. Eind 2019 gebruikte 11% van onze patiënten deze

voordeel dat mensen met psychische vragen op een makkelijke manier naar een

dienst, in 2018 was dit 10%. Hier ligt voor onze praktijk een mooie uitdaging om

deskundige binnen de huisartsenpraktijk kunnen worden verwezen.

het gebruik van deze app in 2020 verder te promoten. Het aantal aangevraagde
herhaalrecepten via de app is met 70% toegenomen ten opzichte van 2018. Ook

In samenwerking met de Gemeente Nijmegen hebben we in 2019 meegewerkt

het aantal patiënten wat de app gebruikt is met 40% toegenomen. Er werden 230

aan een project voor de doorontwikkeling en versterking van de positie van de

afspraken via de app gemaakt tegen 269 in 2018. Dit kan te verklaren zijn doordat

praktijkondersteuner ggz jeugd binnen de huisartsenpraktijk. Dit houdt o.a. in dat

we zelf minder mogelijkheden open hebben gezet in de agenda. We willen hier in de

we een actievere samenwerking zijn aangegaan met de POH-jeugd die werken

toekomst verandering in brengen en steeds meer patiënten enthousiast maken voor

vanuit zorggroep de OCE. Merijn de Ruijter is hierbij, als onze poh-ggz met een

het plannen van een afspraak via de app.

achtergrond als orthopedagoog, nauw betrokken. Ze sluit regelmatig aan bij
MindDistrict

werkoverleggen en casuïstiekmomenten.

Dit is een online programma voor de behandeling van GGZ problematiek. Het
Naar aanleiding van eerdere positieve ervaringen met de herstelcirkel diabetes, is

programma biedt een aanvulling op de poh-ggz consulten door patiënten, ook

er in 2019 een proefproject gestart voor herstelcirkel “psychische kracht”. Met de

tussen de consulten door, te ondersteunen. Het programma helpt mensen zelf meer

vraag: “Maakt de coöperatieve aanpak ook het verschil voor mensen met chronische

grip te krijgen op hun gezondheid. Er is door 68 patiënten gebruik gemaakt van deze

angst- en depressieklachten?”

online ondersteuning in 2019.

Laura van Keijsteren is nauw betrokken bij dit project.
E-consulten
In 2019 heeft Laura van Keijsteren de opleiding Mindfullness voor professionals

Al jarenlang bieden we onze patiënten de mogelijkheid tot beveiligd e-mailcontact

afgerond. Merijn de Ruijter heeft in 2019 de basis & vervolgopleiding acceptance &

met onze huisartsen. Dit is voor de patiënt een laagdrempelige manier om, op

commitment therapy (ACT) afgerond. ACT is een verzameling technieken die tot doel

elk gewenst moment van de dag, contact te zoeken met de huisarts zonder in de

hebben om de psychologische flexibiliteit van mensen te vergroten. Het is een vorm

telefonische wachtrij te hoeven staan.

8

9

Er zijn in 2019 979 e-mailconsulten afgehandeld. De stijging in de afgelopen jaren

Noord. Hierin worden o.a. ieders zorgaanbod, rol en expertise benoemd en

van het aantal e-mailconsulten zet daarmee door. In vergelijking met 2018 zien we

zijn afspraken gemaakt over afstemming van zorg. Daarnaast hebben we onze

een toename van 21%. Per 1000 ingeschreven patiënten werden in onze praktijk 89

afspraken met de specialisten ouderenzorg geactualiseerd en hebben we onze

e-consulten aangevraagd. Hiermee zitten we ruim boven het landelijk gemiddelde

werkafspraken met het Sociaal Wijkteam Nijmegen Noord opnieuw geëvalueerd

van 44 e-mailconsulten per 1000 ingeschreven patiënten (bron Nivel.nl).

waarbij de privacy afspraken zijn aangescherpt.

Herhaalmedicatie

Kwaliteit

Via onze website kunnen onze patiënten binnen een beveiligde omgeving hun

Sinds 2007 gebruiken we het keurmerk van onze beroepsgroep, de NHG

herhaalmedicatie aanvragen. Hier wordt veel gebruik van gemaakt.

accreditering, als cyclus om continu aan ons kwaliteitsbeleid te werken. Eerder werd
deze kwaliteitscyclus jaarlijks getoetst door middel van een audit. Inmiddels vindt

Bezoekers website

deze audit eenmaal per 3 jaar plaats.

Gemiddeld werd onze website in 2019 ongeveer 1900 keer per maand bezocht, een

Onderdelen van ons kwaliteitsbeleid zijn o.a. het op orde houden van protocollen,

stijging van 20% ten opzichte van 2018.

diverse werkoverleggen, een VIM procedure, eigen klachtenprocedure, continu
werken aan verbeterplannen, periodieke patiëntraadpleging, het opstellen en

Samenwerking

evalueren van een beleidsplan en het houden van jaarlijkse functionerings- en

Samenwerking vinden we belangrijk. We werken o.a. samen met:

ontwikkelgesprekken met het personeel in loondienst.

• Andere eerstelijnsdisciplines en welzijnsorganisaties in Thermion en in de wijk
www.thermion.nl

Onze huisartsenpraktijk heeft een eigen klachtenprocedure welke o.a. kenbaar

• Instanties vanuit het gemeentelijke domein zoals het Sociaal Wijkteam en STIP.

wordt gemaakt op onze website. In 2019 zijn veertien klachten bij onze

• Verschillende, multidisciplinaire, gestructureerde overleggen in Thermion zoals

klachtenfunctionaris binnengekomen. Deze klachten gingen over organisatorische

“Thermijong” voor de jeugd en het “Hometeam” voor de ouderenzorg.
• Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het Radboudumc op het gebied

zaken/beleid (3), foutieve herhaalmedicatie (1) en bejegening/communicatie (10).
Alle binnengekomen klachten zijn via onze interne klachtenprocedure afgehandeld.

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

Voor de interne kwaliteitsverbetering maken we gebruik van de procedure VIM

en programmatische chronische zorg voor mensen met diabetes, COPD en hart-

(veilig melden incidenten) waarin alle medewerkers worden uitgenodigd (bijna)

en vaatziekten regelen we in onze multidisciplinaire zorggroep voor Nijmegen

incidenten te melden met als doel hier samen van te leren. Deze meldingen worden

Noord (www.stielo.nl). Ook wijkgerichte samenwerkingsprojecten worden vanuit

besproken en waar nodig maken we verbeterplannen. In 2019 zijn 49 interne

deze zorggroep georganiseerd.

meldingen gedaan.

• 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.
Regionale samenwerkingsafspraken
In 2019 hebben we, gezien het grote aantal jeugdigen in onze praktijk,
samenwerkingsafspraken gemaakt met de Jeugdgezondheidszorg in Nijmegen

10
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2 Praktijk en personeel

We hadden te maken met drie langdurige verzuimgevallen onder medewerkers in
loondienst waarvan een huisarts en twee doktersassistentes. Dit heeft de nodige
flexibiliteit gevraagd van het huisartsen- en assistententeam waardoor we vaker

In 2019 is ons team met twee collega’s uitgebreid. Er is voor het eerst een huisarts

waarnemend huisartsen en assistentes van buiten ons team hebben moeten

in loondienst gekomen en het assistententeam is met een medewerker uitgebreid.

inzetten. Er was daarentegen nauwelijks kortdurend verzuim onder het personeel in

Ook zijn er verschillende personele wisselingen geweest. In het voorjaar hebben

loondienst.

we afscheid genomen van huisarts Harriët Vreugdenhil die elders in het land een
nieuwe uitdaging is aangegaan. Franca Ruikes heeft haar op 1 april 2019 opgevolgd.

Er is aandacht besteed aan de nieuwe wetgeving Wet Arbeidsmarkt in Balans, zodat

In het najaar van 2019 hebben we afscheid genomen van huisarts Noortje van

we klaar zijn voor de inwerkingtreding van deze wet per 1 januari 2020.

Laanen. Zij is opgevolgd door Jolien van der Zande. Jolien van der Zande heeft een
deel van haar opleiding tot huisarts bij ons gevolgd.

Discipline

Aantal

FTE op 31-12-2019

Binnen het assistententeam is Veerle Berns als nieuwe collega aangenomen. Zij was

Huisartsen in maatschap

6

3.7

Huisartsen in loondienst

2

1.0

Doktersassistente

9

5.3

Praktijkondersteuner somatiek

3

1.5

Praktijkondersteuner ggz

3

1.0

financiën en beheer Sacha Arends waren beiden 12,5 jaar in dienst. Een mooie

Praktijkmanager

1

0.7

mijlpaal!

Medewerker Financiën en

1

0.7

al een bekend gezicht binnen ons team gezien haar stageperiode bij ons tijdens haar
opleiding.
In het team praktijkondersteuners somatiek hebben we afscheid genomen van
Britt Ariens en hebben we Brigitte Welling aangenomen als nieuwe collega.
We hebben twee jubilea gevierd: assistente Aniek van den Heuvel en medewerker

praktijkzaken

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 2019.
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3 Onderwijs & Opleiding

4 Onderzoek en Innovatie

We zijn een academische opleidingspraktijk en werken op structurele wijze samen

De Huisartsenpraktijk Thermion is onderdeel van het Family Medicine

met het Radboudumc en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Een aantal

Netwerk (FaMe-net), een wetenschappelijk onderzoeksnetwerk waarvoor wij

huisartsen heeft een vaste aanstelling bij het Radboudumc en ook de anderen zij

onderzoeksregistratiedata aanleveren aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

betrokken bij academische activiteiten zoals Postacademisch Onderwijs (PAOG),

van het Radboudumc. Daarnaast is de onze praktijk onderdeel van het

bachelor en master geneeskunde, en de huisartsopleiding.

Radboudumc Academisch Huisartsen Netwerk (AHN). Dit netwerk bestaat uit
16 huisartsenpraktijken uit de regio die intensief samenwerken met de afdeling

Om ook voor de toekomst goed gekwalificeerd personeel te kunnen aantrekken

Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Speerpunten in deze samenwerking

vinden we het belangrijk om een aandeel te leveren in het opleiden van nieuwe

zijn registratie, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en innovatie.

professionals. In 2019 hebben we opnieuw een groot aantal opleidingsplaatsen
aangeboden:

Voor innovaties werken we samen met het Field Lab Eerstelijnszorg (https://

• Huisarts in opleiding (1.3 FTE)

fieldlabeerstelijn.nl/) Het Field Lab Eerstelijnszorg ondersteund zorgondernemers

• Co-assistent (1 FTE)

om hun innovaties in de eerstelijnszorg te laten slagen. In 2019 hebben we

• Doktersassistent in opleiding (1 FTE)

meegewerkt aan diverse projecten geïnitieerd vanuit het Field Lab zoals het

• Sportarts in opleiding (0,2 FTE)

project met een digitale assistente en Medimate, een onderzoek naar het snel en

• Poh-s in opleiding (0,4 FTE).

betrouwbaar bepalen van de nierfunctie.

• Meeloopochtenden eerstejaars geneeskundestudenten.
• Student Meets Patient voor eerstejaars geneeskundestudenten waarin zij actief
deelnemen aan een consult met een patiënt (wekelijks onderwijsblok).
• Interprofessioneel onderwijs voor geneeskunde en HBO studenten waarin zij een
uitgebreid consult voeren met een patiënt.

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 2019 zijn de volgende (wetenschappelijke) onderzoeks- en innovatieprojecten
gestart of voortgezet.
• Chatbot Chantal; eind 2019 hebben we meegewerkt aan de verdere
doorontwikkeling van een digitale doktersassistente “Chantal”. Deze assistente
was op elk moment van de dag via een link op onze website te bereiken om een
eerste triage met de patiënt te doorlopen en adviezen te geven. Ook bood het
een live chat met onze assistentes gedurende een deel van de werkdag en kon
herhaalmedicatie worden aangevraagd. De door ons opgedane ervaringen zullen
in 2020 gebruikt worden om het product verder te ontwikkelen.
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• STEPWISE-HTN studie; vanuit het Radboudumc Academisch huisartsennetwerk en

Transmurale zorg

in samenwerking met het UMC Utrecht: Onderzoeken of een concreet stappenplan

In onze huisartsenpraktijk bieden we diverse vormen van transmurale zorg.

toegepast bij patiënten met ongecontroleerde hypertensie leidt tot een betere

• Aanwezigheid psychiatrisch consulent: tweewekelijks is een psychiater in de

bloeddrukcontrole dan reguliere zorg in de huisartsenpraktijk.
• Arbeidsgerelateerde zorg in Thermion; in samenwerking met TNO en het
Radboudumc zijn we een praktijkonderzoek gestart naar de implementatie van
een arbeidsgerelateerde interventie in de eerstelijnsgezondheidszorg. Doel van dit
project is de doorontwikkeling van de interventie op basis van praktijkbevindingen.
• CORPUS studie; in samenwerking met het Radboudumc en Amsterdam UMC. Een
studie naar psychosomatische therapie voor langdurig bestaande lichamelijke
klachten. In het onderzoek werd gekeken of een speciaal opgeleide fysio- of
oefentherapeut kan helpen om minder last van de klachten te hebben in het
dagelijks leven.

praktijk aanwezig met als doel het verbeteren van de psychiatrische zorg in de
eerste lijn.
• Gezamenlijke consultaties tussen de huisarts in opleiding samen met de
gynaecoloog in opleiding in de huisartsenpraktijk.
• Consultaties kinderpsychiater van Karakter (Radboudumc) in onze
huisartsenpraktijk.
• Interne Geneeskunde (Radboudumc); patiëntbesprekingen diabetes met
een internist in onze huisartsenpraktijk samen met de patiënt, huisarts en
praktijkondersteuner.
• Longziekten (Radboudumc); patiëntbesprekingen COPD met een longarts uit het

• Medimate project; een project in samenwerking met het Radboudumc en Field
Lab Nijmegen Noord. Onderzoek om te kijken of een point-of-care test voor

Radboudumc in onze huisartsenpraktijk, samen met de patiënt, huisarts en de
praktijkondersteuner somatiek.

het bepalen van de nierfunctie kan worden ingepast in de workflow van de
huisartsenpraktijk.
• OPERA studie; in samenwerking met het Radboudumc en Amsterdam UMC. Een
onderzoek naar antidepressiva gebruik bij depressie. Het doel van het OPERAmonitor onderzoek is om bij mensen die antidepressiva slikken vanwege hun
depressie, nauwkeurig in kaart te brengen hoe het herstel gaat. Ook willen we
onderzoeken hoe lang het duurt voordat iemand herstelt, en of er kenmerken
zijn die bepalen of mensen beter of sneller herstellen. Hiermee kunnen we in de
toekomst patiënten beter voorlichten over het slikken van antidepressiva.
• Virtuele orthopeed in de spreekkamer; 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).
• Herstelcirkel in de wijk; mensen met een chronische aandoening (diabetes) nemen
zelf de regie in groepsverband en stellen hun eigen doelen en bewandelen hun
eigen gekozen weg. Daarnaast zijn we in 2019 een Herstelcircel voor psychische
klachten gestart.
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4 Beleidsplan 2019 – 2020

• Door ontwikkelen van het project Herstelcirkel in de wijk voor mensen met
psychische klachten.
• Organiseren pneumokken vaccinatie programma in combinatie met de jaarlijkse

Hieronder leest u de gerealiseerde doelstellingen in 2019 en onze plannen op de
verschillende aandachtsgebieden voor 2020.

griepvaccinatie.
• Oriënteren op een mogelijke nauwere samenwerking / fusie voor de chronische
zorg van onze multidisciplinaire zorggroep STIELO met de regionale zorggroep

Patiëntenzorg

OCE.

Gerealiseerd in 2019
• Gezien onze grote jeugdige populatie hebben we samenwerkingsafspraken met

Personeel en praktijk

partners rondom de jeugdzorg geformaliseerd. We hebben o.a. beschreven wat

Gerealiseerd in 2019

ieders rol en expertise is en er zijn afspraken gemaakt over het afstemmen van

• Werving nieuwe huisarts Franca Ruikes i.v.m. vertrek huisarts Harriët Vreugdenhil.

zorg.

• We hebben een heidag georganiseerd om voor 2020 beleid te bepalen rondom het

• Onze huisarts in opleiding, Jolien van der Zande, heeft de organisatie van de

thema “gezond werken op de werkvloer”

spoedzorg in onze praktijk geëvalueerd en een nieuwe spoedprotocol inclusief

• Het assistententeam is uitgebreid met een nieuwe collega.

inrichting spoedkamer opgesteld.

• Het poh-s team heeft een nieuwe collega

• Samenwerking sociaal domein verder geïntensiveerd. Onze praktijkondersteuner
ggz is aanspreekpunt en afgevaardigde namens de huisartsenpraktijk in
het Sociaal Wijkteam Nijmegen Noord. Elk jaar komen we bij elkaar om de
samenwerkingsafspraken opnieuw af te stemmen.
• De programmatische zorg voor chronische patiëntengroepen als COPD,
diabetes type 2 en patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten

• Aanpassingen wet BIG doorgevoerd waarbij we bij elke BIG geregistreerde
zorgverlener het BIG nummer vermeld hebben op onze website.
• Voorbereiding Wet Arbeidsmarkt in Balans welke per 1 januari 2020 in werking
treedt.
• Er is voldoende nascholing georganiseerd en gevolgd door alle medewerkers uit
het team.

is gecontinueerd en de kwaliteitswerkgroepen zijn meerdere malen per jaar

Speerpunten 2020

samengekomen.
• Er is vanuit de huisartsenpraktijk actief meegedacht aan het verbeteren van de
GGZ zorg in Nijmegen Noord.

• Continueren van aanbieden voldoende scholingsmogelijkheden voor al onze
medewerkers en functioneringscyclus.

• We zijn gestart met het sturen van een afspraakherinnering per e-mail, welke goed
ontvangen is.

• Het besteden van aandacht aan gezond werken op de werkvloer voor het hele
team waarbij we aandacht besteden aan drie thema’s: werkdruk & werkgeluk,
fysieke werkomgeving en aandacht & betrokkenheid.

Het is helaas niet gelukt om meer digitale afspraken aan te bieden voor onze
patiënten via de app MijnHuisarts. Er bleek onvoldoende draagvlak onder de
aanbieders van deze app, om hierin te investeren.

• Opstarten van een SOA screening spreekuur door een deel van onze assistentes.

Onderwijs en opleiding
Gerealiseerd in 2019

Speerpunten 2020

• Diverse opleidingsplaatsen aangeboden aan verschillende disciplines binnen de

• Opstellen van een verbeterplan voor de continuïteit van zorg door onze aios en
onze deelname aan de TOOL studie.

huisartsenzorg en geneeskunde studenten, waarvan twee huisartsen in opleiding.
• Medewerking verleend aan diverse studentenprojecten binnen de Leerwerkplaats

• Huidige werkafspraken met diverse samenwerkingspartners zoals specialist

van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) in Thermion

ouderenzorg, jeugdgezondheidszorg en Sociaal Wijkteam actualiseren.
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• Aanbieden onderwijsblok interprofessioneel onderwijs waarbij geneeskundestudenten en HAN studenten samen onderwijs volgen.

Bijlage 1

Speerpunten 2020
• Continueren van aanbieden van opleidingsplaatsen aan twee huisartsen,

Nevenfuncties & Publicaties Huisartsen Thermion Lent 2019

doktersassistentes, co- assistenten. Daarnaast het aanbieden van diverse
meeloopochtenden en onderwijsblokken aan diverse geneeskundestudenten.

Nevenfuncties
Dhr. drs. R. Jaspers

Innovatie en kwaliteit

• Lid kwaliteitsteam zorggroep STIELO

Gerealiseerd in 2019

• Afgevaardigde Kringvergadering LHV namens HAGRO

• Deelname aan diverse (wetenschappelijke) projecten geïnitieerd door zorggroep

• Zorgmanager COPD zorggroep STIELO

STIELO, Field Lab, FaMe-net en Radboudumc.

• Opleider co-assistenten

• Efficiënter voorraadbeheer door toepassen scanner.

• Lid werkgroep chronische pijn zorggroep STIELO

• Mede vormgegeven aan productontwikkeling en testen van een digitale

• Lid werkgroep HCIW, zorggroep STIELO

doktersassistente.

• Bestuurslid netwerk Family Medicine (FAME)

• Voorbereiden overgang naar een nieuw keteninformatiesysteem voor de chronische
Dhr. drs. J. Kiers

zorg per 1 januari 2020.

• Calamiteiten arts Regio Nijmegen Noord

Speerpunten 2020

• Werkgroep zorgdomein cardiologie namens Hagro

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

• Huisartsenopleider

het Field Lab, FaMe-net, zorggroep STIELO en het Radboudumc.
• Experimenteren met een project vanuit het Field Lab, de digitale doktersassistente 2.0.

• Voorzitter Maatschap Huisartsen Thermion
• Voorzitter Hometeam Ouderen Lent

• Werken met een nieuw informatiesysteem voor de chronische zorg (Vip live).
• Voorbereiden en informeren van onze patiënten over het landelijke OPEN project

Dhr. dr. F. van de Laar

voor online inzage van het huisartsendossier door de patiënt. In dit kader wordt onze

• Consultatiebureau arts

app Mijn Huisarts verder doorontwikkeld.

• Huisartsopleider

• Voorbereiden driejaarlijkse kwaliteitsaudit die begin 2021 zal plaatsvinden.

• Senior-onderzoeker afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc
• Jr Principal Lecturer afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc

Wij hopen u met dit korte jaarbericht een inzage te hebben gegeven in onze

• Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid CIHN

belangrijkste activiteiten in 2019 en onze plannen voor 2020.

• Hoofdredacteur Accredidact
• Voorzitter Zorgcluster Thermion
• Coördinator Spark Centre Thermion (namens zorgverleners en Radboudumc)
• Lid Didactische Adviesraad Accredidact
• Namens Hagro lid postcommissie huisartsenpost Nijmegen
• Zorgmanager GGZ, zorggroep STIELO
• Afgevaardigde Hagro Postcommissie CIHN
• Lid werkgroep chronische pijn, zorggroep STIELO
• Lid autorisatiecommissie Nederlands Huisartsen Genootschap

20

21

Mw. dr. H. Luijks

• Voorzitter Radboudumc Academisch Huisartsennetwerk (AHN)

• Consultatiebureau arts

• Lid Commissie Transmurale Samenwerking Radboudumc

• Onderzoeker afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc

• Lid Regiegroep Transmurale Zorg

• Geregistreerd arts in het CHBB register als Erkend Kwaliteit Consulent

• Voorzitter netwerk Regio Nijmegen op één lijn (www.regionijmegenopenlijn.nl)

• Zorgmanager CVRM Zorggroep STIELO

• Projectleider Field Lab Eerstelijnszorg Thermion (www.fieldlabeerstelijn.nl)

• Namens HAGRO verantwoordelijk voor het Farmacotherapie overleg

• Bestuurslid zorggroep STIELO (Lent-Oosterhout)

• Voorzitter Radboudumc Health Academy scholingscyclus ‘Zorg voor het kind’,

• Voorzitter Frans Huygen Stichting

nascholingen voor huisartsen en jeugdartsen

• Lid adviesraad NIVEL Zorgregistraties Eerstelijn

Mw. dr. F. Ruikes
• Huisartsenopleider
• Docent-mentor masterfase geneeskundeopleiding Radboudumc
• Coördinator ouderenzorgprogramma Thermion inclusief home-team
• Lid ouderenzorgprogramma zorggroep STIELO (Lent-Oosterhout)
• Coördinator Spark Centre Thermion
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)
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Publicaties 2019

Mw. dr. N. Scherpbier-de Haan
de Bever S, Bont J, Scherpbier N. Strengthening general practice by extending
specialty training? Editorial in Br J Gen Pract. 2019 May;69(682):222-223.

Dhr. dr. F.A. Van de Laar
Van de Laar F, Moons M, Meerhoff G. Begrijpen van systematische

Marie-Louise Bartelink, Yvette Baggen, Diede Stevens, Martin Smalbrugge, Nynke

literatuurreviews, een praktische introductie. Physios. 2019;11(3):38-48.
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Oct 4;20:e138 Q4.

Van de Laar F. Vertrouwen. Lentse Lucht. 2019;22(1):7.
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Huisartsenpraktijk Thermion
Thermionpark 9
6663 MM Lent
024-30 94 500
(Afspraken, informatie en spoed)
0900-8880
(Spoed buiten kantooruren )
Fax: 024-30 94 598
E-mail: huisartsen@thermion.nl
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