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Praktijkhistorie  
De praktijk is gevestigd aan De Egge 52 in Varsseveld en maakt samen met huisartsenpraktijk “Van 

Weel”, gevestigd aan De Egge 50, onderdeel uit van een HOED (Huisartsen Onder Een Dak). Samen 

vormen zij “Huisartsencentrum De Egge”.   

De praktijk is in juni 2001 door dhr. M.F. van Dijk overgenomen van de Stichting Continuering 

Huisartsenzorg, die tijdelijk het beheer heeft gevoerd over de voormalige praktijk van collega    

J. Lekkerkerker, die tot 2000 praktijk hield aan de Spoorstraat 41 in Varsseveld.   

Bij de praktijkovername in 2001 was deze gevestigd in een noodgebouw aan De Egge 65. Samen met 

de duopraktijk “De Blok en Meijer” werden, vrijwel vanaf de vestiging, voorbereidingen getroffen 

voor de realisatie van de HOED. Het voormalig praktijkgebouw van de collega’s werd tussen 2003 en 

2005 verbouwd en uitgebreid en in juni 2005 werd het nieuwe praktijkpand aan De Egge 50-52 te 

Varsseveld geopend. In 2010 heeft de heer Matthijs van Weel de praktijk overgenomen van de heer 

A. Meijer en vanaf april 2014 is ook de heer A. de Blok  met pensioen gegaan en heeft  mevrouw 

Anne Oosterloo zijn praktijk overgenomen. De buurpraktijk gaat verder onder de naam “Oosterloo 

en Van Weel”. In 2018 besluiten Anne Oosterloo en Matthijs van Weel de samenwerking te 

beëindigen en zetten beiden vanaf 1 januari 2019 apart van elkaar hun praktijk voort. Anne Oosterloo 

vestigt zich elders in Varsseveld en Matthijs van Weel blijft zijn praktijk voeren aan de Egge nr. 50. 

Anne Oosterloo maakt vanaf dat moment geen deel meer uit van de HOED. 

 

Vanaf de praktijkovername is een start gemaakt met het volledig invoeren (en actueel houden) van 

de probleemlijsten in het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier). In september 2009 was dit proces 

voltooid.  

In 2008 is de praktijk gestart met de NHG-praktijkaccreditering en sinds januari 2009 is de praktijk 

geaccrediteerd.  

De praktijk maakt (samen met de buurpraktijk) onderdeel uit van de HAGRO “Dinxperlo-Varsseveld” 

en is sinds oktober 2001 aangesloten bij “Huisartsenzorg Oude IJssel” te Doetinchem.  

In 2008 heeft de praktijk zich aangesloten bij de “BV Diabetes Zorggroep Oude IJssel”, ten behoeve 

van de coördinatie van de zorg voor patiënten met diabetes mellitus en het contracteren van deze 

zorg met de ziektekostenverzekeraar (Menzis), middels een DBC. In 2013 is de praktijk ook 

aangesloten bij de “BV Longzorg Oude IJssel” inzake de chronische zorg voor COPD patiënten en in 

2014 is de praktijk aangesloten bij “BV Hart & Vaatzorg Oude IJssel”. In 2015 is aangesloten bij de 

zorggroep “Innovatie in Zorg”, waar vanuit zorgvernieuwingsprojecten worden ontwikkeld. Dit heeft 

o.a. geleid tot aansluiting bij Minddistrict, dat eHealth aanbiedt ter ondersteuning van de POH-GGZ, 

maar ook voor de doorontwikkeling  van de zorg voor kwetsbare ouderen binnen de regio. 

In 2017 is de rechtsvorm van de praktijk van een eenmanszaak naar besloten vennootschap 

gewijzigd. De nieuwe tenaamstelling van de praktijk is “Huisartsenpraktijk M.F. van Dijk Varsseveld 

B.V. “ 

De praktijk is te karakteriseren als een dorps- en (verstedelijkte) plattelandspraktijk. Voor medisch 

specialistische zorg wordt vooral verwezen naar de lokale ziekenhuizen, te weten het “Slingeland 

Ziekenhuis” in Doetinchem en het “Streekziekenhuis Koningin Beatrix” in Winterswijk, die elk op zo’n 

15 km afstand van de praktijk liggen.   
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Praktijkpopulatie  
De praktijk telde in 2021 gemiddeld 3.694 ingeschreven patiënten (1,7x norm) waarvan 1.054 ouder 

dan 65 jaar (28,53%), waarmee het gemiddelde aantal ouderen hoger is dan landelijk (19,5%) en 

regionaal (23,8%)1.    

De geslachten zijn nagenoeg gelijk verdeeld. Van oudsher waren er weinig allochtonen ingeschreven 

in de praktijk, maar sinds 2016 is dit aantal aan het groeien. Er is afgesproken met Vluchtelingenwerk 

dat we (in samenspraak met de andere huisartsen in de regio) open staan voor inschrijving van 

vluchtelingen in onze praktijk. Doordat er in 2019 een aantal wijken zijn toegevoegd aan de 

postcodetabel achterstandswijken telt de praktijk in 2021 gemiddeld 20 patiënten woonachtig in een 

achterstandswijk. Voorheen was dit nul. 

Onderstaande grafieken laten de leeftijdsopbouw zien van de patiëntenpopulatie2. 

Verdeling per leeftijd en geslacht op peildatum  
Mannen Vrouwen Totaal 

Leeftijdcluster Aantal % Praktijk Aantal % Praktijk Aantal % Praktijk 

0-4 jaar 81 2,2 54 1,5 135 3,7 

5-14 jaar 194 5,3 174 4,7 368 10,0 

15-24 jaar 233 6,3 202 5,5 435 11,8 

25-44 jaar 357 9,7 324 8,8 681 18,4 

45-64 jaar 548 14,8 473 12,8 1.021 27,6 

65-74 jaar 257 7,0 273 7,4 530 14,3 

75-84 jaar 185 5,0 221 6,0 406 11,0 

≥85 jaar 37 1,0 81 2,2 118 3,2 

Totaal 1.892 51% 1.802 49% 3.694 100% 

 

 

1 https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/bevolking/regionaal-

internationaal/leeftijdsopbouw#node-65-plussers-gemeente 

2 Gegevens overgenomen uit VipLive   
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Mutaties 

In onderstaande grafieken is af te lezen hoeveel patiënten zich hebben ingeschreven en hoeveel 

uitschrijvingen er hebben plaatsgevonden. Tevens zijn de uitschrijfredenen vermeld.   

In- en uitschrijvingen in 2021 2021 2020 

 Aantal 

praktijk 

% 

Praktijk 

Aantal  

Praktijk 

% 

Praktijk 

Patiënten ingeschreven in 2021 128 3,2% 174 4,3% 

Patiënten uitgeschreven in 2021 216 5,2% 202 4,8% 

Uitschrijfreden:     

Overleden 51 23,6 39 19,3 

Verhuisd 77 35,6 63 31,2 

Andere praktijk 43 19,9 27 13,4 

Tijdelijk buiten praktijk 0 0,0 0 0,0 

Naar verpleeghuis/inrichting 10 4,6 14 6,9 

Overige redenen 33 15,3 51 25,2 

Onbekend 0 0,0 0 0,0 

Niet ingevuld 2 0,9 8 4,0 
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Praktijkruimte  
In 2020 hebben we een aantal vierkante meters van de praktijk van “Van Weel” overgenomen.  Er 

heeft een verbouwing plaatsgevonden, waardoor een nieuwe spreekkamer voor de praktijk kon 

worden gerealiseerd (11). Verder is een kamer die voorheen gezamenlijk eigendom van het 

huisartsencentrum was (12), onderdeel geworden van  onze huisartsenpraktijk. De 

praktijkoppervlakte beslaat nu 176 m2 en bestaat uit een wachtkamer, een behandelkamer,  4 

spreekkamers, alsook een front- en backoffice.  

Naast de eigen praktijkruimten zijn er een aantal ruimten die de praktijk deelt met de praktijk van 

“Van Weel”, te weten:  voorportaal, de wandelgangen, patiëntentoilet, opslagruimte/server, 

invalidentoilet, koffiekamer/vergaderruimte, keuken, berging en laboratorium.   

Op de bijgevoegde plattegrond zijn de eigen ruimten aangegeven met geel en de gezamenlijke 

ruimten  met blauw. 

 

Plattegrond Huisartsencentrum “De Egge”   

 

 Gezamenlijke ruimte HOED 

 Praktijkruimte Van Dijk 
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Praktijkvoering en organisatie 
De praktijk richt zich op het verlenen van reguliere huisartsenzorg in zijn volledige omvang, waarbij 

voortdurende kwaliteitsverbetering en toetsing hoge prioriteit heeft. Dit vindt zijn weerslag in het 

streven naar een adequate dossiervorming van de ingeschreven patiënten, deelname aan de 

NHGpraktijkaccreditatie (sinds 2009) en verschillende zorg-vernieuwingsprojecten.   

De praktijk is op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur geopend. Op donderdagmiddag is de praktijk 

gesloten en neemt de praktijk van “Van Weel” waar. Op woensdagmiddag neemt de praktijk waar 

voor de praktijk van “Van Weel”.   

Alle werkdagen is er ’s morgens en ’s middags een spreekuur op afspraak. Daarnaast zijn er categorale 

spreekuren door de praktijkondersteuners voor patiënten met diabetes mellitus (LH), astma/COPD 

(LH), hart- en vaatziekten (PvD), ouderenzorg (PvD) en ongecompliceerde psychische problematiek 

(POH-GGZ). 

De doktersassistentes voeren (gedelegeerd) in eigen beheer een aantal taken uit. Hieronder vallen: 

bloeddrukmeting, oren uitspuiten, wondverzorging, ambulante compressietherapie, uitstrijkjes, 

vaccinaties,  injectie  van medicatie, stikstofbehandeling van wratten, spoedeisende eerste hulp en 

het opstarten van een reanimatie.   

Buiten de gebruikelijke huisartsenzorg beschikt de praktijk over de volgende diagnostische 

mogelijkheden: ECG, doppler, 24-uursbloeddrukmeting, holterregistratie, spirometrie, 

tympanometrie,  teledermatologie, CRP-meter, het afnemen van (stans)biopten en  MMSE (Mini 

Mental State Examination). Bijzondere verrichtingen: kleine chirurgische ingrepen, pessarium 

aanmeten/plaatsen, IUD plaatsen, echo-apparatuur. 

Samen met de buurpraktijk beschikt de praktijk over een AED en zuurstof (gasflessen).  

Om de 6 weken is er werkoverleg tussen de huisarts en praktijkassistenten. Hierbij wordt een agenda 

vastgelegd en genotuleerd. In dit overleg worden als vast agendapunt protocollen besproken.    

Dagelijks vindt er tussen assistente en huisarts overleg plaats en vrijwel dagelijks wordt er overlegd 

tussen huisarts en praktijkondersteuner over patiënten-casuïstiek; dit overleg is laagdrempelig en ad 

hoc. Wanneer er nieuwe richtlijnen of protocollen  worden geïmplementeerd worden deze vooraf 

besproken en achteraf geëvalueerd (en zo nodig bijgesteld).   

De praktijk neemt deel aan de BV “Diabetes zorggroep Oude IJssel”. Via deze zorggroep is er een DBC 

Diabetes afgesloten met de zorgverzekeraars. Deze zorg wordt geïmplementeerd d.m.v. 

geprotocolleerde diabeteszorg in zorgketenverband. De ketenpartners bestaan uit gecontracteerde 

zorgverleners, te weten internisten, oogartsen, POH en huisartsen. Binnen de praktijk is een 

diabetesspreekuur door Lydia Heijmans , POH-S (DM/COPD/CVRM).  

Sinds 2013 neemt de praktijk ook deel aan de BV “Longzorg Oude IJssel” voor de zorg voor patiënten 

met COPD. Het COPD spreekuur wordt verzorgd door Lydia Heijmans en als KIS wordt ook voor deze 

zorg CGM-IZ gebruikt. In 2014 is gestart met deelname aan de BV “Hart & Vaatzorg” voor de zorg 

voor patiënten met hart- en vaatziekten.  

 

In verband met het relatief hoge percentage ouderen in de praktijk is er op de praktijk sinds 2011 

een zorgtraject opgezet voor kwetsbare ouderen. Deze groep wordt maandelijks besproken in een 

eerstelijns (extramuraal) Multi Disciplinair Overleg, door een team bestaande uit de POH-
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ouderenzorg Petra van Dijk en de huisarts, in samenspraak met een specialist ouderengeneeskunde, 

een vertegenwoordiger van de thuiszorgorganisatie en evt. externe deskundigen. 

 

In 2019 is in samenspraak met de BV Huisartsenzorg Oude IJssel overgestapt op VIPLive van Calculus 

Software, waarmee overzichten gegenereerd kunnen worden van de door InEen gevraagde 

zorgindicatoren. Vanaf 2019 worden de ketenzorgdeclaraties ook via de BV Huisartsenzorg Oude 

IJssel ingediend bij de zorgverzekeraars. 

Met ingang van 2020 levert de praktijk ook huisartsenzorg voor bewoners van “Het Hovenhuis”, een 

kleinschalige woon-/zorginstelling voor dementerende ouderen in Varsseveld, dat onderdeel 

uitmaakt van “Dagelijks Leven”. 

De praktijk is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).    

Automatisering  
Sinds 2016 is de praktijk geautomatiseerd middels het huisartsinformatie (HIS)-systeem CGM 

Huisarts. In 2021 heeft Cumali Tekinerdogan van Compusell het beheer van het HIS overgenomen 

van Cobbler.  

Voor elektronische uitwisseling van patiëntengegevens met externe zorgverleners, wordt gebruik 

gemaakt van Zorgdomein (verwijzingen), Z-netwerken (Edifact berichten) en CGM-IZ (KIS t.b.v. de 

ketenzorg). Verder zijn we aangesloten op het Landelijk Schakel Punt (LSP). Alle medewerkers 

hebben een beveiligd zorgmailaccount om privacy-gevoelige informatie te kunnen mailen en wordt 

gebruik gemaakt van de app Siilo.  

In de wachtkamer hangt een beeldscherm dat beheerd wordt door eValue8. De praktijkwebsite en 

de elektronische dossierinzage via Uw Zorg Online wordt door Pharmeon beheerd.  

De financiële administratie wordt bijgehouden in het softwareprogramma Exact Online. Voor de 

declaratieverwerking gebruiken we VIP Calculus. Verder maken we gebruik van het Microsoft Office-

pakket.  

Samenwerking met externe zorgverleners en instellingen  

Huisartsen:  

• Met de praktijk van collega “Van Weel”, waarmee de praktijk een HOED vormt, is een 

samenwerkingsovereenkomst. De vergaderingen vinden 10x per jaar plaats  

• De praktijk is onderdeel van de huisartsengroep (HAGRO) “Dinxperlo-Varsseveld”, samen 

met de praktijken Van Weel (Varsseveld), Oosterloo (Varsseveld), De Boer en Martens 

(huisartsenpraktijk Whemerhof, Dinxperlo) en Schuurman & Teunissen (duopraktijk 

Dinxperlo). Met deze praktijken gezamenlijk is er een HAGRO-contract.  HAGRO-

vergaderingen vinden 10x per jaar plaats 

• Farmacotherapeutisch overleg (FTO) vindt eveneens plaats in HAGRO-verband in 

samenwerking met de apothekers uit Dinxperlo (BENU apotheek) en Varsseveld (BENU 

apotheek).   
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• De praktijk is aangesloten bij de “Huisartsenpost Oude IJssel” voor de waarneming tijdens 

avond, nacht en weekenden. In totaal nemen hier 66 praktijkhoudende huisartsen van 37 

huisartsenpraktijken aan deel. Hiertoe is een deelnemersovereenkomst gesloten.   

Apotheek:  

• Met de lokale apotheek Varsseveld (BENU Apotheek) is een vaste computerverbinding  ten 

behoeve van  de uitwisseling van medicatie afgifte en recepten. Er zijn afspraken gemaakt 

ten behoeve van de afstemming van zorgverlening.  De apotheker neemt deel aan het FTO 

van de HAGRO “Dinxperlo/Varsseveld”. Een paar keer per jaar vindt er overleg plaats tussen 

de assistentes van beide huisartsenpraktijken en de assistentes van de apotheek. De 

assistentes van de huisartsenpraktijk en de apotheek kunnen via een online chatverbinding 

snel met elkaar communiceren.  

Paramedische beroepsbeoefenaren:   

 

• De lokale fysiotherapeuten: Therapeutisch Centrum Varsseveld, praktijk Holtkamp 

(Varsseveld), Fysioveld in beweging (Varsseveld), praktijk FysioVars (Varsseveld) en praktijk 

Wynia/Tannemaat (Dinxperlo/Silvolde). Er is een samenwerkingscontract tussen deze 

praktijken en de HOED. Er vindt ad hoc en structureel jaarlijks overleg plaats.  

• De lokale Cesartherapeuten: praktijk Smeeten en Ringelings. Er is een samenwerkings-

contract en er vindt ad hoc - en structureel jaarlijks overleg plaats.  

• De lokale logopedisten:  praktijk Karin Gelinck en praktijk Linda Heusinkveld (beiden uit 

Varsseveld). Er is geen samenwerkingscontract, maar wel  ad hoc overleg.  

• Diëtisten: Sensire diëtetiek, diëtistenpraktijk Yvonne Schuurman (Varsseveld) en 

diëtistenpraktijk Lieke van Soest (Varsseveld). Er is geen samenwerkingscontract en ad hoc 

overleg.  

Zorggroepen:  

• BV Diabeteszorg Oude IJssel 

• BV Longzorg Oude IJssel 

• BV Hart & Vaatzorg Oude IJssel 

• BV Innovatie in Zorg Oude IJssel 

Thuiszorgorganisaties:    

• Sensire: Er is een samenwerkingscontract en maandelijks overleg over de eigen patiënten die 

thuiszorg via Sensire krijgen.  

• Azora: Er is een samenwerkingscontract en maandelijks overleg over de patiënten die 

thuiszorg via Azora krijgen.   
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• Buurtzorg: Er is een samenwerkingscontract en maandelijks overleg over patiënten die 

thuiszorg via Buurtzorg krijgen.  

 Zorginstellingen:  
• Azora: is een organisatie met een verzorgingshuis, verpleeghuis en revalidatiecentrum en 

een thuiszorgfunctie. In Varsseveld heeft zij verzorgingscentrum “De Bettekamp”, waarvan 

16 bewoners/sters in de praktijk zijn ingeschreven. Azora beschikt ook over een verpleeghuis 

PG,  “Den Es”. De bewoners van “Den Es” vallen voor wat betreft de medische zorg onder 

een specialist Ouderengeneeskunde. Dinsdagmiddag vinden structureel de geplande 

huisartsvisites plaats in “De Bettekamp”.   

Bewoners met een indicatie voor verpleeghuiszorg worden periodiek besproken in een MDO. 

Eén van de specialisten ouderengeneeskunde van Azora neemt deel aan dit overleg. Een 

andere specialist ouderengeneeskunde participeert in het EMDO (extramuraal MDO), dat 

10x per jaar op de praktijk wordt georganiseerd en waarbij de kwetsbare ouderen worden 

besproken.   

• Met ingang van 2019 moeten instellingen voor mensen met een indicatie verblijf en 

behandeling, die onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) vallen, een overeenkomst afsluiten 

met een huisarts voor het leveren van medische zorg. Wij hebben in 2018 hiertoe een 

overeenkomst voor huisartsenzorg afgesloten met Estinea, de zorginstelling waar een aantal 

van onze patiënten wonen. 

• Slingeland Ziekenhuis: voor medisch specialistische zorg wordt in de meeste gevallen 

verwezen naar het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem. Met vrijwel alle specialismen wordt 

buiten de verwijzingen om ook via e-mail gecommuniceerd. In het bijzonder moet hierbij de 

teledermatologie genoemd worden, waardoor verwijzing naar de polikliniek vaak niet meer 

noodzakelijk is.  

• Streekziekenhuis Koningin Beatrix: een deel van de verwijzingen voor medisch specialistische 

zorg gaat naar het SKB te Winterswijk.   

• Overige ziekenhuizen: een klein deel van de verwijzingen voor medisch specialistische zorg 

gaat naar andere ziekenhuizen in de regio, zoals Alysis (Arnhem) en het UMC St. Radboud 

(Nijmegen).  
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Praktijkmedewerkers 

Huisartsen:  
 

Maico van Dijk (1 FTE)  

 

Sinds 2001 in deze praktijk werkzaam als huisarts. Hij is iedere dag van de week 

werkzaam op de praktijk. Naast het runnen van de praktijk, houdt hij dagelijks 

spreekuur en voert hij ook bijzondere verrichtingen uit, onder andere 

chirurgische ingreepjes en echografie. 

   

 

 Sietske Bulten (0,6 FTE)  

 

Sietske Bulten is van mei 2020 tot oktober 2021 in de praktijk werkzaam geweest 

als huisarts waarnemer. In september 2021 heeft zij huisartsenpraktijk Halle 

overgenomen en per 1 oktober 2021 heeft zij onze praktijk verlaten. 

 

 Aniek Nieuwenhuis (0,6 FTE) 

Aniek Nieuwenhuis is de praktijk komen versterken vanaf 1 oktober 2021 als 

waarnemend huisarts voor 3 dagen per week. Zij houdt op deze dagen 

spreekuren en voert ook bijzondere verrichtingen  

 

 

Doktersassistentes:  

 
Renate Domhof-Reusen (0,34 FTE)  

Renate Domhof werkt al vanaf het begin in deze praktijk. Ook bij voorganger 

dokter Lekkerkerker was zij werkzaam als doktersassistente. Zij is 13 uur per week 

werkzaam op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend. Renate voert het 

assistentenspreekuur uit, met kleine medisch technische handelingen en houdt 

daarnaast ook spreekuur voor uitstrijkjes.  

 

Femke Slöetjes-van der Zee (0,63 FTE)  

 Femke Slöetjes is op 1 januari 2015 in dienst getreden en werkt in totaal 24 uur 

per week, op maandag, woensdag en vrijdag. Zij voert het assistentenspreekuur 

uit, met kleine medisch technische handelingen en houdt daarnaast ook spreekuur 

voor uitstrijkjes.  
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Rosiet Willemsen (0,57 FTE) 

 

Op 1 maart 2019 is Rosiet Willemsen voor 22 uur per week in dienst getreden als 

doktersassistente. Zij is werkzaam op de maandag-, donderdag- en vrijdagochtend 

en op de dinsdag (hele dag). Rosiet voert het assistentenspreekuur uit, met kleine 

medisch technische handelingen en uitstrijkjes. 

 

 

Marit Koskamp (0,63 FTE) 

 

Marit Koskamp is op 13 mei 2019 in dienst getreden in de praktijk. Zij werkt 24 

uur per week en is aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag. De overige dagen 

werkt zij bij Huisartsenpraktijk Halle. Marit voert het assistentenspreekuur uit, 

met kleine medisch technische handelingen en uitstrijkjes.  

 

 

Praktijkondersteuners:  

 

Petra van Dijk-Bakker (praktijkmanager en POH-S 0,8 FTE)  

Petra van Dijk is werkzaam als praktijkondersteuner (POH-S). Haar specialisatie is 

CVRM en ouderenzorg. Tevens begeleidt zij mensen die willen stoppen met roken 

en/of afvallen. Verder is zij werkzaam als personeelsmanager en is, samen met 

haar echtgenoot Maico van Dijk, betrokken bij het praktijkmanagement (beleid 

en strategie).   

 

Lydia Heijmans (POH-S 0,63 FTE)  

Lydia Heijmans is op 1 januari 2015 in dienst getreden als praktijkondersteuner  

(POH-S). Zij begeleidt patiënten op het gebied van astma/COPD, diabetes mellitus 

en CVRM. Zij begeleidt tevens mensen die willen stoppen met roken. Lydia werkt 

24 uur per week en is werkzaam op maandag, woensdag en vrijdag.  

 

  

Hanny Looman (POH-GGZ 0,31 FTE) 

Hanny Looman is sinds 7 mei 2020 werkzaam in de functie van POH-GGZ. Zij is 

werkt 12 uur per week en is aanwezig op de donderdag en op vrijdagochtend. Zij 

wordt gedetacheerd door BV Huisartsenzorg Oude IJssel (HZOIJ). 

 

 

 

  



 
12 

 

Administratief medewerker/kwaliteitscoördinator:  
 

Simone Veldkamp-Timmer (0,21 FTE)  

Simone Veldkamp werkt sinds oktober 2008 in de praktijk en is 8 uur werkzaam 

op de dinsdag. Zij voert de meest voorkomende administratieve handelingen uit 

voor de praktijk. Onder andere  het declareren en de financiële administratie. 

Daarnaast is zij sinds juli 2013 als kwaliteitsfunctionaris belast met de coördinatie 

van de kwaliteitszorg in het kader van  de praktijkaccreditering (NPA).  

  

Interieurverzorgster:  
 

Marga Jansen-Wenninkmeule (0,28 FTE)  

 

Marga Jansen is sinds 2010 werkzaam in de praktijk als interieurverzorgster. Tot   

1 januari 2013 was zij gedetacheerd vanuit de HOED. M.i.v. 2013 is zij 11 uur per 

week in dienst van de praktijk. Marga is aanwezig op de dinsdag- en vrijdagmiddag 

en zorgt ervoor dat ons interieur er schoon en netjes uitziet.  

 

 

 

Teamuitje in coronatijd, een lunchwandeling door de mooie Achterhoek 
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Stagekrachten  
De praktijk levert stageplekken voor de opleiding voor doktersassistente. Jaarlijks hebben we plaats 

voor gemiddeld twee stagiaires in het kader van de BPV opleiding voor doktersassistente. Meestal 

zijn deze stagiaires afkomstig van het ROC RijnIJssel in Arnhem. Een enkele keer van een andere 

school. Deze stagiaires komen 10 aaneengesloten weken dagelijks stage lopen.   

De stagiaires worden in onze praktijk begeleid door één van de assistentes in overleg met de andere 

assistentes, de personeelsmanager en de huisarts.  Regelmatig vindt er evaluatie plaats tussen de 

stagiaire en de stagebegeleider. Met de school vindt er een tussen- en een eindevaluatie plaats.  

De stagiaire en de stagegever ondertekenen een contract dat opgesteld is door onze praktijk en 

tevens wordt er een overeenkomst van school ondertekent. De stagiaire ontvangt een vergoeding 

vanuit de Cao SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg).   

Op 4 februari 2021 heeft Joann van Zanddijk haar 3e jaars stage afgerond, die zij begonnen was  op  

16 november 2020. Joann was 3e jaars stagiaire doktersassistente bij ROC Rijn IJssel. 

Kira Momberg heeft stage gelopen van 8 februari t/m 22 april. Zij was 3e jaars stagiaire en volgde de 

BOL-opleiding voor doktersassistente bij ROC Rijn IJssel. Jorien Arends heeft van 19 september t/m 

19 november haar 3e jaars stage voor doktersassistente via de BOL-opleiding bij ROC Rijn IJssel 

gevolgd in onze praktijk.  

Coassistent 
De praktijk is verbonden aan de opleiding tot basisarts aan het RadboudUMC en biedt als zodanig 

regelmatig een opleidingsplek aan coassistenten. Als gevolg van de coronapandemie waren de 

coschappen in de huisartsenpraktijk in 2020  opgeschort. In 2021 konden we weer coassistenten 

ontvangen. Dit waren achtereenvolgens Julia Govaerts (3 mei t/m 23 juni 2021), Sanne Tankink            

(2 augustus t/m 27 september 2021) en Susan Eringfeld (27 september t/m 19 november 2021). 

AIOS Huisartsgeneeskunde 
Daarnaast zijn we verbonden aan de huisartsenopleiding van het RadboudUMC. Van 1 maart 2020 tot 

1 maart 2021 was Chantal Franken in onze praktijk als huisarts i.o. en Vera Bloemen van 1 maart 2021 

tot 1 maart 2022. Maico van Dijk is huisartsopleider. 

Waarnemend huisartsen  
Vanaf mei 2020 was Sietske Bulten vaste waarnemer in onze praktijk. Totaal onverwacht overleed de 

praktijkhoudende huisarts in Halle, waardoor deze praktijk met spoed op zoek was naar een nieuwe 

praktijkhouder. In september 2021 heeft Sietske huisartsenpraktijk Halle overgenomen en vanaf 

oktober 2021 heeft zij om deze reden onze praktijk verlaten. Gelukkig konden wij vanaf oktober 2021 

Aniek Nieuwenhuis als vaste waarnemer in onze praktijk verwelkomen.  

Omdat huisartsen in de Achterhoek moeilijk waarnemers en opvolgers kunnen vinden is het 

RadboudUMC in 2021 gestart met de Adviesgroep Opleiden in de Achterhoek. Aniek maakt deel uit 

van deze adviesgroep. Onder de noemer ‘Onverwachte Hoek’ is De Achterhoek een campagne 

gestart om nieuwe, werkende inwoners naar de regio te lokken. In het bijbehorende magazine is een 

artikel over Aniek geschreven waarin wordt beschreven hoe mooi het is om huisarts te zijn in de 

Achterhoek. Het hele artikel is te vinden op https://onverwachtehoek.nl/mooi-om-huisarts-te-zijn-

in-de-achterhoek/ 

https://onverwachtehoek.nl/mooi-om-huisarts-te-zijn-in-de-achterhoek/
https://onverwachtehoek.nl/mooi-om-huisarts-te-zijn-in-de-achterhoek/
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Scholing 2021 

Ook in 2021 zijn door de coronapandemie nog veel (jaarlijks terugkerende) scholingen geannuleerd 

of omgezet naar online scholingen of bijeenkomsten. Onderstaande scholing is gevolgd in 2021.  

Huisarts (MvD):    

• Huisartsopleider – Radboud UMC, onderwijsprogramma HAIO – 20 accreditatiepunten 

• Huisartsopleider – Radboud UMC – themamiddag – 3 accreditatiepunten 

• Praktijkaccreditering – NPA – 5 accreditatiepunten 

• Advanced cursus small parts echografie – 7 accreditatiepunten 

• Blinde vlekken in de Ouderenzorg – 2 accrediatiepunten 

 

Het totaal aantal geaccrediteerde bijscholingspunten M. van Dijk in 2021 bedraagt 37.  

Per 1 september 2020 is de inschrijving van M. van Dijk in het (RGS) register voor medisch 

specialisten verlengd tot 1 september 2025.  

Per 14 mei 2019 is M. van Dijk ingeschreven in het CHBB-register Echografie (Register voor 

Echografisch Bekwame Huisartsen). Deze registratie is geldig tot 14 mei 2024. 

Per 1 september 2019 is M.van Dijk ingeschreven in het (RGS) register van huisarts opleiders. Deze 

registratie is in 2021 omgezet naar een erkenningstermijn voor onbepaalde tijd. 

  

Huisarts (AN):   

• Langerhans module 3 

• Online webinar Covid-19 NHG 

• LHV cursus Praktijkmanagement 

• Nieuwe NHG standaard Diabetes Mellitus – 2 accreditatiepunten 

• Triage training HZOIJ – 1 accreditatiepunt 

• Praktijkaccreditering – NPA –  8 accreditatiepunten 

 

Praktijkondersteuners:   

• Online webinar Covid-19 (Pvd, LH) 

• Online symposium Blinde vlekken in de ouderen zorg (PvD, LH) 

• E-learning Keer DM om (LH) 

• E-learning DM voet (LH) 

• E-learning DM de baas (LH) 

 

Doktersassistentes:   

• Online scholing Verdieping telefonische Triage (RD, MK, FS, RW) 

• Opleiding SOH, leerpunt KOEL (MK) 

 

Administratief medewerker: 

• Online webinar Covid-19 CGM (SV) 
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Bijzonderheden en verbeterplannen 2021 

Corona-pandemie 
Net als het jaar 2020 stond 2021 in het teken van de Corona-pandemie die de wereld nog steeds in zijn 

greep houdt. Naast de gebruikelijke hygiëne-maatregelen werden de  patiënten met Covid 

gerelateerde klachten zoveel mogelijk buiten de praktijk gehouden en vooral gezien in het Regionaal 

Coronacentrum (RCC) ingericht door het HZOIJ aan de Gezellenlaan in Doetinchem. Tijdens speciale 

spreekuren voor patiënten met verdenking op Covid-19 bemanden huisartsen en praktijkassistentes 

uit de regio om beurten de spreekuren. Per 12 juli 2021 is de RCC slapend.  

De vaccinatiecampagne voor de Covid-19 vaccinaties kwam op stoom en de huisartsen kregen het 

verzoek om de groep patiënten met Down, obesitas-patiënten, 64-65 jarigen, de thuiswonende 80 

plussers en de bewoners en het personeel van kleinschalige zorginstellingen zonder medische dienst 

te voorzien van de AstraZeneca vaccinatie. Daarnaast werden medische indicatielijsten opgesteld, 

zodat onze patiënten in de Bettekamp, het Hovenhuis en Estinea de vaccinatie vanuit de GGD konden 

krijgen. Onze praktijk heeft aan alle verzoeken gehoor gegeven.   

Er zijn vier COVID-19 vaccinatierondes in onze praktijk georganiseerd, waarbij de logistieke planning 

zodanig was aangepast dat patiënten zo min mogelijk contact met elkaar hadden er ruimte was voor 

15 minuten observatie na de vaccinatie. De registratie was elektronisch en patiënten ontvingen een 

vaccinatiebewijs. 

De frequente wijzigingen in de vaccinatiestrategie van de overheid zorgde voor veel onduidelijkheid 

en ongerustheid bij de patiënten. Hierdoor werden de assistentes belast met veel vragen hierover. De 

telefoonbeantwoorder werd daarom tijdelijk gewijzigd met de instructie dat men met vragen over 

corona of de vaccinatie contact kon opnemen met de GGD. 

Evenals in 2020 hebben de praktijkmedewerkers eind 2021 een bonus voor zorgprofessionals 

ontvangen.  

Personeel 
In het assistententeam zijn er geen wijzigingen geweest in 2021. Vanaf half januari keerde Femke 

Slöetjes weer terug na haar zwangerschapsverlof en was het vertrouwde assistententeam weer 

compleet.  

 

In de huisartsenbezetting heeft Aniek Nieuwenhuis vanaf 1 oktober de vaste waarneming 

overgenomen van Sietske Bulten die, zoals eerder genoemd, de praktijk had verlaten wegens 

overname van de huisartsenpraktijk in Halle. 

 

Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim onder de werknemers is nihil. Een verzuimanalyse 2021 op basis van kalenderdagen 

levert een totaal verzuimpercentage van 0,72% op.   

Functioneringsgesprekken 
In 2021 hebben alle praktijkmedewerkers een functioneringsgesprek gehad.   

NPA-praktijkaccreditering 
De praktijk is aangesloten bij de NPA en neemt deel aan de driejaarlijkse praktijkaccreditering. In het 

najaar van 2021 vond in onze praktijk het auditbezoek plaats door hoofdauditor Paul Giesen en Jan 

Fossen van NPA. Zij hebben onze praktijk grondig beoordeeld en we zijn wederom positief 
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beoordeeld in het kader van de NHG-praktijkaccreditering. De opmerkingen uit het auditrapport zijn 

besproken en verwerkt en het NHG-praktijkcertificaat is ontvangen, waarmee we voldoen aan de 

Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk NHG-praktijkaccreditering versie 3.0. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Vanaf 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG stelt 

eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Deze zijn er vooral op gericht om gegevens beter te 

beveiligen. Een van de verplichtingen is het sluiten van verwerkersovereenkomsten met externe 

organisaties die persoonsgegevens verwerken. We hebben in een verwerkingsregister genoteerd 

welke gegevens er worden vastgelegd en met welk doel. Tevens is er een privacyreglement 

gepubliceerd.  Mevrouw Erna Ruiter van BV Huisartsenzorg Oude IJssel is aangesteld als functionaris 

gegevensbescherming. 

Aansluiting op LSP 

Eind 2021 is 43% (1.636 dossiers) succesvol aangemeld op LSP.  

Protocollen 

Er wordt in de praktijk gewerkt  met een groot aantal protocollen en procedures. Deze zijn opgesteld 

om de kwaliteit van de werkzaamheden te borgen en ervoor te zorgen dat de medewerkers de 

werkzaamheden zoveel mogelijk op dezelfde wijze uitvoeren. Iedere werknemer heeft de 

verantwoordelijkheid om een aantal protocollen en procedures met regelmaat te controleren en zo 

nodig aan te passen. Dit werkt naar behoren. Er is in 2021 één nieuw protocol opgesteld, t.w. 

Pneumokokkenvaccinatie. Alle overige protocollen zijn gecontroleerd en waar nodig aangepast. 

Tevens observeren de assistentes met regelmaat elkaar tijdens medische handelingen, om zo van 

elkaar te leren. De bevindingen van deze observaties worden met elkaar besproken. 

Aanschaf middelen en materialen 

In 2021 zijn de volgende middelen aangeschaft: 

- Er zijn een aantal nieuwe bureaustoelen aangeschaft. 

- Er zijn extra beeldschermen aangeschaft waardoor iedere medewerker kan werken met dubbele 

beeldschermen. 

- Er is een nieuwe sensor voor de koelkast aangeschaft. 

- Er is een nieuwe printer tevens scanner en copier aangeschaft. Er wordt vanaf nu niet meer gefaxt. 

- Er is een broedstoof voor urinekweken aangeschaft.  

 

Wijziging (administratieve) processen/procedures 

- Om onderling snel te kunnen communiceren is er een online chatfunctie in het leven geroepen. 

- De assistentes zijn afwisselend verantwoordelijk voor de voorraadbeheer zodat iedereen goed 

vertrouwd is met het bestellen en op peil houden van de voorraden. Om de 3 maanden wordt  

gerouleerd. 

- Sinds juli 2020 hebben patiënten het recht op kosteloze elektronische inzage in hun 

patiëntendossier. Dit is met de patiënten gecommuniceerd door middel van een flyer. Alle 

praktijkmedewerkers zijn geïnformeerd en geïnstrueerd over de veranderingen c.q. de 

consequenties voor de verslaglegging. Er wordt zorg gedragen voor het up-to-date houden van de 

(chronische) medicatie. OPEN heeft de huisartsenpraktijk hierbij ondersteund en met ingang van 

juli 2020 kunnen patiënten via de website van de praktijk een inlogportaal aanmaken waarmee zij 

in hun eigen digitale patiëntenomgeving kunnen inloggen bij de twee platformen van “Uw Zorg 
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Online” (website en app). In 2021 is de app: “Arts op zak” door HZOIJ gelanceerd waarmee de 

patiënt online afspraken kan maken, herhaalrecepten kan aanvragen en zijn dossier kan inzien. 

Deze regionale app voor digitale zorg en toegang tot het patiëntendossier vervangt de app “Uw 

Zorg Online”.  

- Eind 2021 zijn er in totaal 297 actieve gekoppelde accounts.  

- In het kader van het programma OPEN heeft Pharos een praktijkcheck uitgevoerd om inzicht te 

krijgen in de toegankelijkheid van de praktijk en het elektronisch patiëntenportaal voor 

laaggeletterden. Samen met een taalambassadeur is een adviseur van Pharos langsgekomen om 

door de ogen van een minder taalvaardige patiënt het gebruik van digitale middelen de praktijk te 

bekijken. Hiervan is een adviesrapport opgesteld waarmee we aan het werk zijn gegaan. 

- Deelname aan Welzijn op recept; patiënten met psychosociale problemen kunnen worden 

doorverwezen naar een welzijnscoach. 

- Bij het aanvragen van een spoedvisite wordt voortaan ook de urgentiewijzer volgens de 

triagewijzer erbij vermeld. 

- NHG-triagewijzer (versie 2020) is geïnstalleerd en wordt bij iedere medewerker met een 

snelkoppeling op het bureaublad geplaatst. 

- Op alle werkplekken wordt een snelkoppeling naar de praktijkprotocollen geplaatst. 

- Vanuit HZOIJ is er een praktijkbezoek geweest om de inzichten en ervaringen op het gebied van 

ouderenzorg te delen. 

- In de praktijk worden nu ook D-dimeertesten uitgevoerd. 

- Digitaal aanvragen diagnostiek Slingeland Ziekenhuis kan nu met behulp van LabOnline. De 

huisartsenpraktijk kan via Viplive online röntgen- en laboratoriumaanvragen doen. 

- Om in de toekomst te voorkomen dat overleden patiënten ten onrechte worden uitgenodigd voor 

de vaccinatiecampagnes is het protocol voor de griep- en pneumokokkenvaccinatie aangepast. 

Opleidingen/onderzoek 

Sinds februari 2020 voert de huisarts een screening op aneurysma uit. Alle patiënten tussen de 65 en 

80 jaar worden uitgenodigd om zich te laten onderzoeken en patiënten jonger dan 65 jaar en bekend 

met hart- en vaatziekte of DM of als er bij naaste familieleden een aneurysma is vastgesteld mogen 

zich hiervoor aanmelden. Huisarts Van Dijk onderzoekt iedere donderdagmiddag met behulp van 

echografie de patiënten die zich hiervoor aanmelden. In 2021 zijn er in totaal 258 abdominale 

echografie onderzoeken uitgevoerd. 

Samenwerking met thuiszorgorganisaties 

Met betrekking tot de ouderenzorg is er maandelijks (EMDO) overleg geweest tussen de huisarts 

(Maico van Dijk), de praktijkondersteuner ouderenzorg (Petra van Dijk), een specialist 

ouderengeneeskunde (Carla Molthof, SO) en medewerkers van verschillende thuiszorgorganisaties 

(Sensire, Buurtzorg en Azora). In 2021 is er 8x keer vergaderd. 

OZO-verbindzorg 
We werken met OZO-verbindzorg, een netwerk rondom de cliënt, waarbij diverse partijen 

(mantelzorgers, familie en zorgverleners) die betrokken zijn bij de zorg en het welzijn van de cliënt, 

worden samengebracht.  
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Klachten, MIP en VIM 2021 

Alle klachten en VIM-meldingen voeren we digitaal in bij patiënt ‘OEPS’ in CGM. We hebben in 2021 

3 VIM-weken gehouden, waarin we proberen zoveel mogelijk VIM-meldingen te noteren welke we 

bespreken in het werkoverleg. In totaal hebben we in ‘OEPS’  29 meldingen ingevoerd, waarvan er 

10 betrekking hebben op de organisatie, 8 op procedures, 6 op medisch handelen, 1 op bejegening 

en 4 op professionaliteit. 

Conform het protocol ‘klachten- en MIP-procedure’ (nr.15) hebben we alle meldingen onderzocht en 

besproken met de betrokken medewerkers en/of patiënten. Alle meldingen zijn naar tevredenheid 

van de patiënten afgehandeld. 
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Verrichtingen en contacten 20213  
In de onderstaande tabellen staan de verrichtingen en contacten vermeld  

        

 Verrichtingen 
alle verrichtingen worden hierbij meegenomen, ook van 

passanten, militairen, poh-ggz 

2021 2020 +/- 

Consulten korter dan 5 minuten 4.275 4.504 -229 

Consulten 5 tot 20 minuten 6.727 6.436 +291 

Consulten langer dan 20 minuten 4.931 4.569 +362 

Visites korter dan 20 minuten 89 89 - 

Visites langer dan 20 minuten 1.199 992 +207 

 

  

Contacten 
telefonisch consult, e-mailconsult, visite, consult 

2021 2020 +/- 

Aantal contacten Aantal patiënten  

0 keer 837 872 -35 

1 – 5 keer 1.514 1.591 -77 

6 – 15 keer 976 921 +55 

16 – 30 keer 274 299 -25 

Meer dan 30 keer 93 81 +12 

 

 

Contacten naar leeftijd 2021 2020 
Per leeftijdscategorie Totaal 

contacten 

Aantal 

pat. 

Totaal 

contacten 

Aantal 

pat. 

0 – 4 jaar 399 135 366 150 

5 – 14 jaar 664 368 667 389 

15 – 24 jaar 1.466 435 1.275 435 

25 – 44 jaar 2.672 681 2.763 708 

45 – 64 jaar 5.787 1.021 5.477 1.018 

65 – 74 jaar 4.579 530 4.920 564 

75 – 84 jaar 5.170 406 4.656 372 

85 jaar en ouder 2.118 118 2.507 128 

 

  

 

3 Gegevens zijn overgenomen uit VIPLive, rapport NHG-jaarverslag.  
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Top 10 M&I-verrichtingen 2021 2020 +/- 
1. Intensieve thuiszorg < 20 minuten, dag 549 637 -88 

2. ECG-diagnostiek 505 495 +10 

3. Abdominale echografie 258 184 +74 

4. Kleine chirurgie 201 211 -10 

5. Cyriax injectie 200 186 +14 

6.  Intensieve thuiszorg < 20 minuten, anw 42 38 +4 

7. Tympanometrie 34 38 -4 

8. Doppler, enkel arm index 30 32 -2 

9. 24-uurs bloeddrukmeting  25 23 +2 

10. MMSE 25 30 -5 

 

 

Preventie 2021 2020 +/- 
Griepvaccinaties 985 938 +47 

Pneumokokkenvaccinaties* 251 227 +24 

*In 2020 voor het eerst toegediend aan patiënten tussen 73 en 79 jaar 

COVID-19-vaccinaties – AstraZeneca** 423 0 +423 

**In 2021 in de huisartsenpraktijk toegediend aan groep patiënten met Down, obesitas, 64-65 

jarigen, 80+ jarige thuiswonenden. 

 

Voorschriften 2021 2020 +/- 
Antibiotica 1.141 1.150 -9 

Smalspectrum antibiotica 530 533 -3 

Maagmiddelen 2.836 3.884 -1.048 

Protonpompremmers 2.754 3.768 -1.014 

 

Polyfarmacie 
Aantal verschillende, chronische medicaties 

2021 2020 +/- 

Polyfarmacie > =5 435 499 -64 

Polyfarmacie > =7 212 272 -60 
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Verrichtingen POH-GGZ 
alle verrichtingen in het afgelopen jaar, incl. verrichtingen 

met een nultarief, zijn meegenomen in de telling 

2021 2020 +/- 

Consulten van 5 tot 20 minuten 10 2 +8 

Consulten langer dan 20 minuten 655 461 +194 

Visites langer dan 20 minuten 11 7 +4 

Groepsconsult 0 0 - 

 

Contacten POH-GGZ 
telefonisch consult, e-mailconsult, visite, consult 

2021 2020 +/- 

Aantal contacten Aantal patiënten  

1 – 5 keer 93 233 -140 

6 – 15 keer 43 31 +8 

16 – 30 keer  4 6 -2 

Meer dan 30 keer 0 0 - 
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Zorggroepen 20214  

Zorggroep Diabetes Mellitus 2021 2020 +/- 
Aantal patiënten Diabetes Mellitus op peildatum 217 221 -4 

• DM type onbekend 

• DM type 1-patiënten 

• DM type 2-patiënten 

1 

14 

202 

2 

14 

205 

-1 

- 

-3 

Hoofdbehandelaars DM type 2-patiënten: 

• Hoofdbehandelaar huisarts 

• Hoofdbehandelaar specialist 

• Hoofdbehandelaar overig 

• Hoofdbehandelaar onbekend 

 

183 

12 

0 

7 

 

185 

12 

0 

8 

 

-2 

- 

- 

-1 

Aantal DM2 patiënten > 12 mnd in zorg 162 164 -2 

 

 

 

 

4 Gegevens van  zijn overgenomen uit VIPLive, rapport NHG-jaarverslag.  
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Zorggroep COPD 2021 2020 +/- 
Aantal COPD patiënten op peildatum 74 76 -2 

Hoofdbehandelaars: 

• Hoofdbehandelaar huisarts 

• Hoofdbehandelaar specialist 

• Hoofdbehandelaar overig 

Hoofdbehandelaar onbekend 
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9 
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+2 

COPD patiënten > 12 mnd in zorg 46 53 -7 
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Zorggroep HVZ 2021 2020 +/- 
Aantal HVZ patiënten op peildatum 242 240 +2 

Hoofdbehandelaars: 

• Hoofdbehandelaar huisarts 

• Hoofdbehandelaar specialist 

• Hoofdbehandelaar overig 

Hoofdbehandelaar onbekend 
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Aantal HVZ patiënten > 12 mnd in zorg 162 166 -4 
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VVR  Verhoogd Vasculair Risico 2021 2020 +/- 
Aantal VVR patiënten op peildatum 760 749 +11 

Hoofdbehandelaars: 

• Hoofdbehandelaar huisarts 

• Hoofdbehandelaar specialist 

• Hoofdbehandelaar overig 

Hoofdbehandelaar onbekend 

 

485 

34 

0 

241 

 

496 

38 

0 

215 

 

-11 

-4 

- 

+26 

Aantal VVR patiënten > 12 mnd in zorg 440 443 -3 
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Vooruitblik op de komende jaren 

  
Een nieuw hoofdstuk in het jaarverslag door een van de praktijkmedewerkers. Deze keer een bijdrage 

door Maico van Dijk. 

 

De gezondheidszorg en de positie van de huisarts daarin, is de afgelopen jaren erg veranderd en onze 

praktijk is daarin meegegroeid. Ik denk hierbij aan de automatisering en digitalisering van 

zorgprocessen, de betere afstemming van zorg tussen eerste en tweede lijn, maar ook veranderingen 

in het arts-patiënt contact door de toenemende kennis en mondigheid van patiënten en het expliciet 

meer betrekken van de patiënt bij medische beslissingen ten behoeve van zijn of haar zorg.  

Huisartsenzorg wordt steeds minder een vak van solisten en meer van samenwerkingsverbanden van 

meerdere huisartsen en zorgmanagers. In mijn laatste 5 jaren als praktijkhouder zal, ten behoeve van 

de continuïteit onze solopraktijk getransformeerd moeten worden naar een dergelijke vorm. 

Daar is allereerst extra praktijkruimte voor nodig en een up-to-date praktijkvoering. Hierin heeft onze 

praktijk de afgelopen paar jaar al geïnvesteerd door te investeren in ontwikkelingen en de overname 

van een deel van het praktijkpand. Jonge collega’s zullen moeten worden geënthousiasmeerd voor 

praktijkovername. Het streven is nauw contact te houden met nieuwkomers door participatie in de 

huisartsenopleiding. Met ingang van 2023 zullen in onze praktijk ook 3de jaars HAIO’s worden opgeleid 

die, bij een wederzijdse klik, een associatievoorstel kan worden gedaan.  

Onze nieuwe vaste waarnemer, Aniek Nieuwenhuis, is daarnaast ook ambassadeur  voor nieuwe 

huisartsen in de Achterhoek. Dit programma in samenwerking met de huisartsenopleiding, zet in op 

de mogelijkheid om de volledige 3 jarige huisartsenopleiding in de Achterhoek te volgen, waardoor 

het voor HAIO’s interessanter wordt om zich al tijdens de opleiding te vestigen in dit prachtige woon- 

en werkgebied. 

Ik ga met vertrouwen de komende jaren tegemoet en heb er zin in! 

 

Maico van Dijk. 
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Nawoord 
 

2021 werd net als 2020, voor een belangrijk deel bepaald door de Coronapandemie. In tegenstelling 

tot veel andere huisartsenpraktijken is onze praktijk wel voortdurend open gebleven.  

Patiënten met mogelijk Corona-gerelateerde klachten konden terecht op het Regionale Corona 

Centrum in Doetinchem, waar zij werden gezien door één van de regionale huisartsen en 

doktersassistente. Onder het personeel hebben zich geen infecties voorgedaan en (ondanks het 

quarantaine en testbeleid) was er weinig verzuim.   

 

Er was dit jaar ook weer een visitatie van het NPA. Paul Giesen was dit jaar onze auditor, die op zijn 

beurt geobserveerd werd door een 2de auditor, Jan Fossen. Met trots kunnen we zeggen dat er geen 

afwijkingen zijn vastgesteld. Wel waren er een aantal waardevolle adviezen en opmerkingen die deels 

al verwerkt zijn op het moment van schrijven. 

 

Ik ben trots op en dankbaar voor de flexibiteit en de gemotiveerde inzet van ons hele team. Ondanks 

de altijd opnieuw weer verrassende ontwikkelingen blijkt ons team het vermogen te hebben deze te 

zien als een uitdaging.     

 

Maico van Dijk. 


