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I. Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Assen-Noord 

 

1. INLEIDING 

 

Gezondheidscentrum Assen-Noord is één van de oudste samenwerkingsverbanden 

van Nederland met een lange historie en een grote onderlinge cohesie.  

De  huisartsenpraktijk heeft een centrale plek binnen het gezondheidscentrum. 

Binnen het centrum wordt samengewerkt met de fysiotherapiepraktijk, diëtiste en 

logopediepraktijk. Voorts vindt praktische samenwerking plaats met het 

consultatiebureau GGD.  

De verschillende disciplines werken intensief samen met partners buiten het centrum 

zoals apotheken Benu Noorderpark en Themmen, Buurtteams van Vaart Welzijn en 

thuiszorgorganisaties Icare, Buurtzorg en Zorggroep Drenthe.  

Met tal van andere zorgverleners zowel in de eerstelijnszorg als in de tweedelijnszorg 

bestaan samenwerkingsrelaties. De samenwerking met de gemeente, die steeds 

meer zorgtaken krijgt toebedeeld, wordt intensiever. 

Er is veel beweging rond het thema ‘eerstelijnsgezondheidszorg’. Zowel wat betreft 

financiering als op de inhoud. De GEZ-module (Geïntegreerde Eerstelijnszorg) stopt 

en de financiering vanuit O&I zal daarvoor in de plaats komen. Op de inhoud is het 

thema ‘De juiste zorg op de juiste plaats’ populair en wordt deze op allerlei mogelijke 

ideeën, pilots en projecten geplakt. In dit jaarverslag leest u hoe het 

samenwerkingsverband Assen-Noord met deze thema’s is omgegaan.  
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Missie 

 

Wij werken samen aan uw gezondheid. 

 

Gezondheidscentrum Assen-Noord is een centrum voor geïntegreerde 

eerstelijnszorg. Onze zorgverleners werken samen met u en met elkaar 

aan uw gezondheid en begeleiding bij uw ziekte, aandoening of probleem. 

Wij stimuleren u om hierin zoveel mogelijk uw eigen keuzes te maken en 

wij helpen u daar zo goed mogelijk bij.   

 

Belangrijke kernwaarden van ons zijn: 

• toegankelijk, persoonlijk en laagdrempelig 

• samenwerking en samenhang 

• kwaliteit en innovatie 

• veilige, collegiale en professionele werksfeer 

 

Visie 

Samenhangende zorg, vloeiend en vertrouwd. 

 

Wij willen dat u onze zorgverlening als vloeiend en vertrouwd ervaart. 

Daarmee bedoelen we dat de verschillende zorgverleners, met uw 

toestemming, belangrijke informatie over uw gezondheid met elkaar 

delen.  

 

Samen werken we continu aan verbetering van onze zorg; door scholing 

overleg en vernieuwing. 

 

We investeren in korte lijnen met zorgverleners in het gezondheids-

centrum. We creëren samenhang met zorgverleners en welzijnswerkers in 

‘de wijken’ waarin wij werken. 

Onze wens is met belangrijke samenwerkingspartners op één locatie of in 

elkaars nabijheid te werken, omdat daardoor informeel overleg en de 

onderlinge samenwerking gestimuleerd wordt. 

Wij helpen u bij gezondheidsproblemen en geven u advies over 

gezondheid, welzijn en het voorkomen van klachten. 

2.  MISSIE EN VISIE EN MEER 

 

De missie en visie van het samenwerkingsverband hebben we als volgt verwoord:  

3. FINANCIERING EN ROL IN DE WIJK 

 

Dit jaar heeft het bestuur van de Stichting Geïntegreerde Eerstelijnszorg nagedacht 

over de wijziging van financiering en de manier waarop wij daar mee willen omgaan.  

Het gezondheidscentrum heeft al jaren een visie waarin samenwerken met andere 

eerstelijns zorgverleners alsmede het sociaal domein centraal staat. Achterliggend 

doel is steeds om de kwaliteit van de zorg en de gezondheidswinst in de wijk te 

verbeteren en patiënten een zo compleet mogelijk samenhangend aanbod te doen. 

We zien dat we hiermee al jarenlang een groot deel van het gedachtegoed van 



 

pagina 6  jaarverslag 2018 

Machteld Huber m.b.t. ‘Positieve Gezondheid’ invullen. Een randvoorwaarde voor 

multidisciplinaire samenwerking is dat zorgverleners elkaar ontmoeten omdat dit de 

onderlinge samenwerking en het laagdrempelig overleg bevordert.  

Daarom zetten wij in op het actief bijeenbrengen van verschillende zorgverleners, 

zowel degenen die al binnen de muren van het gezondheidscentrum werken als ook 

het faciliteren van gezamenlijk overleg met zorgverleners en organisaties buiten het 

gezondheidscentrum. Natuurlijk met paramedische zorgverleners en psychosociale 

zorg, maar ook met het sociaal domein; De Buurtteams, Het Taalhuis, 

Mantelzorgpunt en Gemeente Assen.  

Basis hiervan ligt in een op de wijk en samenwerking gericht bestuur en management 

dat steeds opnieuw kiest om tijd en energie te steken in samenwerking.  

Uitdaging is de meerwaarde van bovenstaande aan te tonen aan Zilveren Kruis. We 

gaan daar samen met de regio-organisatie HZD in 2019 verdere stappen in zetten.  

 

4. GEÏNTEGREERDE EERSTELIJNS SAMENWERKING EN OVERLEG 

 

‘Samenwerking vindt plaats in de wandelgangen, 

bij het koffiezetapparaat en in het MDO’ 

 

Het bovenstaande geeft aan hoe belangrijk het is zichtbaar te zijn voor elkaar. 

Natuurlijk is het van belang om multidisciplinaire processen goed te beschrijven en 

samenwerkingsovereenkomsten te maken. Maar zichtbare zorgverleners maken het 

verschil. Dagelijks vinden er casuïstiekbesprekingen plaats door zorgverleners.  

MDO en andere overlegstructuren 

Dit multidisciplinaire overleg betreft geen casuïstiek overleg maar een overleg over 

beleid, zorgontwikkeling en innovatie.  

Er zijn MDO’s bestemd voor alle medewerkers in het samenwerkingsverband. MDO’s 

voor bepaalde zorgverleners, bijvoorbeeld huisartsen en fysiotherapie. (Het FTO, 

waarin huisartsen en apothekers samen overleggen is een bijzonder soort MDO).   

Daarnaast zijn er ook MDO’s met samenwerkingspartners buiten het centrum, zoals 

wijkverpleging, Buurtteams en GGD.  

MDO vindt plaats elke 2e donderdagmiddag van de maand. In verband met 

vakantieperiodes, bijzondere feestdagen en externe scholingen betekent dit dat er 

circa 8 keer per jaar een MDO plaatsvindt.  

Bij algemene MDO’s is het eerste half uur bestemd voor informatie vanuit de 

disciplines. Het daarop volgende uur wordt gevuld met één of meer zorginhoudelijke 

thema’s. Er wordt een verslag gemaakt waarin de gemaakte afspraken worden 

vastgelegd.  
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In 2018 heeft er 8 keer een MDO plaatsgevonden.  

Maand Thema Bestemd voor 

Januari Themajaar Laaggeletterdheid – workshop 

Taalhuis 

Alle medewerkers 

Maart Thema medicatieveiligheid – AVG  Huisartsenorganisatie 

April Thema Cesar / Mensendieck Alle medewerkers  

Juni  Thema Jeugd  Alle medewerkers, POH-

Jeugd, GGD 

September Thema Logopedie & Diëtetiek, 

samenwerking rondom COPD 

Alle medewerkers 

12-10-2017 Samenwerking – Laaggeletterdheid Huisartsenorganisatie 

14-12-2017 Terugblikken en vooruitzien Alle medwerkers 

 

FTO 

Dit is het werkoverleg en scholing van huisartsen en apothekers van de Benu 

Noorderpark apotheek en apotheek Themmen.   

In 2018 heeft dit overleg zes keer plaats gevonden. De bijeenkomsten zijn 

geaccrediteerd voor huisartsen en apothekers. 

Onderwerpen: farmaquiz over 2015-2017, herhaalreceptuur, eczeem, formularium en 

contra-indicaties in Medicom/Pharmacom, inhalatie medicatie en polyfarmacie. 

 

PATZ-overleg 

Tweemaandelijks overleg tussen huisartsen en thuiszorgmedewerkers van Icare, 

Buurtzorg en Zorggroep Drenthe. Dit overleg wordt ondersteund door oud-huisarts, 

kaderarts palliatieve zorg en SCEN-arts F. van Soest. Eind 2018 werd hij opgevolgd 

door de huisartsen Gebben en Van Delden-Pelikaan, beiden in opleiding tot palliatief 

arts.   

Het betreft met name casuïstiekbespreking van palliatieve patiënten, het maken van 

afspraken en thema-gerichte nascholing. Doelen van het PATZ- overleg: 

• Vroegtijdig identificeren van mensen met palliatieve zorgbehoeften d.m.v. 

Advance Care Planning (wensen van de patiënt in kaart brengen) en proactieve 

zorgplanning (anticiperen op benodigde zorg) met behulp van een palliatief zorg 

register. Dit is ook nuttig voor patiënten met bijvoorbeeld COPD, hartfalen  of 

neurologische aandoeningen, niet alleen voor oncologische patiënten.  

• Vergroten van deskundigheid door bespreking van casuïstiek onder begeleiding 

van een consulent palliatieve zorg en evalueren van geboden zorg. 
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• Verbeteren van de samenwerking in de eerste lijn, elkaar kennen, korte lijnen, 

onderlinge steun bij soms emotioneel beladen casuïstiek. 

Af en toe vindt er een ‘after death analysis’ plaats, om samen te bespreken of er 

leerpunten te bedenken zijn n.a.v. een overlijden.  De deelnemers krijgen de notulen 

snel toegestuurd. 

We nemen deel aan een monitoring ten behoeve van de evaluatie van dit register 

door Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc. 

5. KLACHTEN EN COMPLIMENTEN 

In het gezondheidscentrum wordt gewerkt met een klachtenregeling voor alle 

disciplines die een samenwerkingsovereenkomst hebben met de Stichting 

Geïntegreerde Eerstelijnszorg Assen-Noord.  

 

De huisartsen zijn vanaf 2017 aangesloten bij de Klachtenfunctionaris en 

Geschilleninstantie Eerstelijnszorg (SKGE). Er zijn in 2018 geen klachten ingediend 

bij de SKGE.  

In 2018 is er één klacht ingediend bij de manager van het gezondheidscentrum. Deze 

klacht betrof het invalidentoilet en werd intern afgehandeld.  

 

6. HUISVESTING EN FACILITAIRE ZAKEN 

 

Nieuwe huisvesting 

Het gezondheidscentrum is al sinds 1982 gevestigd aan de Molenstraat in Assen. De 

oppervlakte van het gezondheidscentrum bedraagt in totaal circa 800 vierkante 

meter.  

In 2018 hebben we de zoektocht naar een nieuw gezondheidscentrum met 

substantiële uitbreiding van het aantal vierkante meters geïntensiveerd. Medio 2018 

heeft deze zoektocht geleid tot samenwerking met Health Care Real Estate (HCRE). 

Zij ontwikkelt een plan samen met de huidige gebruikers van Gezondheidscentrum 

Assen-Noord, Benu apotheek Noorderpark, Het Wilhelminaziekenhuis en een aantal 

andere samenwerkingspartners. Bij het schrijven van dit jaarverslag hebben alle 

partijen een intentieverklaring ondertekend voor een nieuw te bouwen 

gezondheidscentrum op de huidige locatie.  

 

Wij hopen in het volgende jaarverslag te kunnen melden dat alle benodigde 

vergunningen en alle andere voorbereidende stappen met succes zijn doorlopen en 

dat is gestart met de nieuwbouw.  

Facilitaire zaken 

In november 2018 is een nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen. Dit betekende 

vervanging van de centrale, 25 toestellen, headsets en ander toebehoren. Deze 

operatie is goed verlopen.  
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7.  INFORMATIEVOORZIENING AAN CLIËNTEN 

Het gezondheidscentrum informeert haar cliënten op verschillende manieren.  

Informatie in het gezondheidscentrum 

Er zijn folders beschikbaar van de huisartsenpraktijk en van andere disciplines. Op 

meerdere plaatsen in het centrum hangt informatie aan de muur. Op 4 digitale 

schermen in het gezondheidscentrum is actuele informatie te zien en wordt 

voorlichting gegeven over het bevorderen van de eigen gezondheid. 

Website 

De website wordt gebruikt voor het geven van informatie over de disciplines in het 

gezondheidscentrum en andere samenwerkingspartners.  

De ‘Thuispagina’ gebruiken we om aandacht te geven aan speciale thema’s, zoals het 

spreekuur van het Taalhuis en Buurtteam, een cursus of de deelname aan een 

evenement.  

Voorts geven we hier informatie over onze organisatie, kwaliteitsbeleid, klachten- en 

complimentenregeling.  

Digitale nieuwsbrief en Facebook 

In 2018 is 4 keer een digitale nieuwsbrief verschenen. Deze wordt aan 2307 e-

mailadressen toegezonden. Omdat niet alle mensen digitaal vaardig zijn ligt de 

nieuwste versie ook altijd in de wachtkamers en kan een papieren exemplaar 

meegenomen worden.  

Op onze Facebookpagina plaatsen we wekelijks berichten over gezondheid.  

Zowel de nieuwsbrief als de Facebookpagina geven ons de mogelijkheid cliënten 

actueel nieuws vanuit het gezondheidscentrum te brengen.  

 

8. THEMAJAAR LAAGGELETTERDHEID 

Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben met 

(begrijpend) lezen, schrijven en/of rekenen. Taalproblemen hebben directe gevolgen 

voor de gezondheid. Om die reden hebben wij hieraan een themajaar met de 

volgende doelen:   

• Creëren c.q. vergroten van het bewustzijn bij zorgverleners over 

laaggeletterdheid; 

• Signaleren dat een patiënt moeite heeft met lezen en schrijven;  

• In gesprek gaan met patiënten over het vermoeden van ‘laaggeletterdheid’; 

• Patiënten doorverwijzen naar het Taalhuis Assen voor een cursus lezen en 

schrijven of digitale vaardigheden;  

• Tot een zelfde taal komen met de patiënt, waardoor de communicatie 

verbetert en de patiënt beter in staat is z’n gezondheid positief te 

beïnvloeden; 

• Verbeteren van de gezondheidsvaardigheden van de patiënt. 

Om deze doelen te halen hebben we een aantal zaken uitgevoerd:  
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1. Workshop over laaggeletterdheid voor alle medewerkers verzorgd door het 

Taalhuis Assen (Ankie Benjamins).  

2. Opzetten kernteam laaggeletterdheid, bestaande uit de verschillende functies 

binnen de huisartsenpraktijk. 

3. Betrekken van andere samenwerkingspartners bij het themajaar, bijv. 

apotheek en Buurtteam.  

4. Agenderen van het thema op alle overleggen – herhalen van informatie en 

delen van handige websites, te gebruiken materiaal voor het spreekuur.  

5. Codering van laaggeletterdheid in HIS. 

6. Maandelijkse spreekuurmiddag Taalhuis in het Gezondheidscentrum; elke 

eerste dinsdag van de maand.  

7. Training van 3 uur verzorgd door Pharos, over het herkennen van en in 

gesprek gaan over laaggeletterdheid . Daarnaast werd er ook geoefend met 

het eenvoudiger maken van mondelinge communicatie. 

8. Tijdens de griepvaccinatie hebben alle patiënten een kaart meegekregen met 

informatie over het spreekuur van Het Taalhuis.  

9. Een ervaringsdeskundige is door het pand gelopen en heeft aangegeven wat 

voor mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven problemen oplevert.  

Aankomend jaar volgen enkele mensen nog de training ‘communiceren in 

begrijpelijke taal’. Daarna zullen ook de teksten op website, folders en andere 

uitingen bekeken en zo mogelijk verbeterd worden. Tot slot zullen we bij nieuwbouw 

kritisch kijken naar de bewegwijzering.  

 

9. INFORMATIEBEVEILIGING EN AVG 

Op 25 mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens overgegaan in de 

Algemene verordening gegevensbescherming, ofwel AVG.   

De AVG zorgt voor: 

1. Uitbreiding van de privacy rechten van betrokkenen 

2. Uitbreiding van de plichten van verantwoordelijken en verwerkers. 

 

Activiteiten die wij hebben uitgevoerd om te voldoen aan de AVG: 

• Afsluiten van verwerkersovereenkomsten met partijen die persoonsgegevens 

verwerken voor het gezondheidscentrum, patiënten en medewerkers.  

• Maken van een overzicht waarin al deze overzichten zijn opgenomen.  
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• Een privacyverklaring publiceren op de website; patiënten krijgen meer 

zeggenschap over hun gegevens.  

• Aandacht gevraagd voor ‘veilig’ gedrag in de omgang met patiëntengegevens; 

privacy aan de balie, vergrendelen computer, persoonlijke wachtwoorden. 
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II. Huisartsenpraktijk Assen-Noord 

 

1. SAMENSTELLING PRAKTIJK EN TEAM 

Bij huisartsenpraktijk Assen-Noord zijn ruim tienduizend patiënten ingeschreven. 

Veel patiënten wonen dichtbij het gezondheidscentrum waarmee deze ook een 

belangrijke rol in de wijk heeft.  

 

In de huisartsenpraktijk werken 7 huisartsen, 4 praktijkverpleegkundigen, 10 

centrumassistentes, 3 POH-GGZ en 1 POH-jeugd.  

 

2. KWALITEITSBELEID 

 

NHG praktijk accreditatie 

Sinds 2007 voert huisartsenpraktijk Assen-Noord het 

NPA keurmerk, wat staat voor verantwoorde zorg, 

kwaliteit en continue verbetering. 

Tijdens de NPA audit in 2018 stelde de accrediteur 

vast dat duidelijk zichtbaar is dat de praktijk al jaren 

gestructureerd werkt aan kwaliteitsverbetering. Er 

wordt in de praktijk continu gewerkt aan verbetering.  
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Lean in de praktijk 

In het jaar 2018 werd het LEAN-werken voortgezet in het gezondheidscentrum. Er 

werd in de inwerkmodule een uitleg over het LEAN-werken toegevoegd met als doel 

nieuwe medewerkers bekend te maken met deze werkwijze.  

Het afgelopen jaar werd de laatste behandelkamer voorzien van een behandelwagen 

met het kanbansysteem, waardoor nu alle spreek- en behandelkamers dezelfde lade-

indelingen hebben. Hierdoor is er een hoge mate van uniformiteit.  

De procedure voor het scannen van papieren correspondentie werd aangepast. 

Hierdoor verloopt het scanproces sneller en is de doorlooptijd van een papieren 

document veel korter geworden. Er hoeft nu niet meer te worden gezocht naar 

papieren brieven. Daarnaast zijn veel kleinere onvolkomenheden in verschillende 

processen opgelost waaronder het opruimen van de voorraadkast. 

VIM (Veilig Incident Melden) 

Het gezondheidscentrum werkt sinds 2010 actief aan het opsporen van zwakke 

schakels in het zorgsysteem. Medewerkers kunnen incidenten of bijna-incidenten 

schriftelijk melden. Er is een VIM-commissie, bestaande uit een huisarts (Carin 

Hoeksema), een doktersassistente (Dagmar Drent) en de manager (Marijke 

Blommendaal). De meldingen worden door de commissie geanalyseerd. Na de 

analyse worden er verbeterpunten geformuleerd en ingevoerd waardoor zowel de 

patiëntveiligheid als de kwaliteit van zorg toeneemt. De VIM-commissie is in 2018 4 

keer bij elkaar komen.  

In 2018 zijn 36 VIM-meldingen gedaan en door de commissie behandeld. Naar 

aanleiding van de analyses zijn verbeteringen doorgevoerd ten aanzien van diverse 

processen, die zo mogelijk in een protocol zijn beschreven.  

 

Overzicht meldingen 2018 
     

CA POH Huisarts Overig Totaal 

23 1 11 0 36 

 

Hieronder een aantal procesverbeteringen die in gang zijn gezet naar aanleiding van 

een of meer ingediende VIM-meldingen.  

1. Verbeteringen met betrekking tot medicatie: 

a. Als een huisarts telefonisch vraagt een recept te herhalen, wordt door 

de assistente altijd de naam van het geneesmiddel, sterkte en dosering 

herhaald en door de huisarts bevestigd. 

b. Als een patiënt medicatie per injectie krijgt toegediend, wordt niet 

meer in het dossier genoteerd hoeveel ampullen er moeten worden 

geïnjecteerd. De concentratie van de ampullen kan namelijk 

verschillen. Door het aantal te spuiten ampullen te noteren kan de 
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oplettendheid minder worden en daarom wordt nu de 

sterkte/concentratie én de hoeveelheid vloeistof die geïnjecteerd wordt 

genoteerd.  

2. Verbeteringen met betrekking tot registratie 

In het geval van een registratie in het patiëntendossier, wordt altijd gevraagd 

naar naam en geboortedatum. Er wordt door de medewerker geen naam en 

geboortedatum genoemd met de vraag of patiënt dit wil bevestigen.  

 

 

Cliëntwaarderingen 

We werken sinds 2016 met Qualizorg. Patiënten die 

daarvoor toestemming hebben gegeven kregen na 

afloop van hun bezoek aan de huisarts een 

vragenlijst per e-mail toegestuurd. Dit gebeurt 

maximaal één keer per jaar.  

In 2018 is de huisartsenpraktijk door 351 patiënten 

beoordeeld. Zij gaven de praktijk gemiddeld een 8.4 

als cijfer. Dat vinden wij een zeer mooi resultaat 

waar we trots op zijn.  

 

3. INNOVATIE 

 

MijnGezondheid.net 

Dit patiëntenportaal is gekoppeld aan het Huisartsen Informatie Systeem, Medicom. 

Vanaf medio 2015 is dit patiëntenportaal beschikbaar voor de patiënten in de 

huisartsenpraktijk. Op dit internetportaal van de praktijk krijgen patiënten via een 

beveiligde verbinding inzage in delen van hun medische- en medicatiedossier. Verder 

kunnen zij herhaalmedicatie aanvragen, labuitslagen bekijken, een afspraak maken 

voor een bezoek aan de huisarts, assistente of praktijkverpleegkundige, een e-

consult aanvragen en betrouwbare informatie over hun aandoeningen en medicatie 

raadplegen.  

 

MijnGezondheid.net wordt het meest gebruikt voor het herhalen van medicatie. 

Vanaf 2019 kunnen ook online afspraken gemaakt worden zonder in te loggen in het 

patiëntenportaal.  

 

Doorlopende monitoring telefonische bereikbaarheid 

De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum wordt op drie manieren 

gemonitord.  
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1. Periodieke rapportage aan de hand van 

de data telefooncentrale.  

2. Bij de assistentes is een beeldscherm 

waarop real time zichtbaar is hoeveel 

patiënten er aan de telefoon wachten en 

ook de tijd die ze wachten. Indien nodig 

springt een assistente bij om de 

binnenkomende gesprekken af te 

handelen.  

3. Tot slot wordt de ervaren kwaliteit van de telefonische bereikbaarheid 

teruggevraagd in het patiënt-ervaringsonderzoek.  

In november 2018 zijn we overgestapt op een nieuwe telefooncentrale met een 

nieuwe rapportagetool. Het streven blijft om ten minste 85% van de aangeboden 

gesprekken binnen 2 minuten te beantwoorden. We monitoren dagelijks en een 

maandelijkse rapportage wordt besproken in het assistententeam.  

4. CHRONISCHE ZORG EN KETENZORG IN SAMENWERKING MET HZD 

Het begeleiden van patiënten met chronische aandoeningen als diabetes mellitus, 

COPD, hart- en vaatziekten en preventie van hart- en vaatziekte, vormt een steeds 

belangrijker onderdeel van de huisartsenzorg.  

Diabeteszorg 

Op 31 december 2018 stonden bij de huisartspraktijken van het Gezondheidscentrum 

Assen-Noord 725 patiënten als diabeet geregistreerd waarvan 668 patiënten type II 

diabeten ouder dan 18 jr. Bij 612 is de huisarts de hoofdbehandelaar. 

In 2018 hebben wij 53  nieuwe diabeten gediagnosticeerd.  

De diabeteszorg wordt gegeven conform de NHG standaard. Bij patiënten waarbij de 

streefwaardes (nog) niet bereikt  zijn wordt de behandeling geïntensiveerd. Bij een 

goed gereguleerde diabetes controleren we minder frequent.  

COPD-zorg 

Uitgangspunten bij de begeleiding COPD zijn de richtlijnen van de NHG en CAHAG 

(COPD & Astma Huisartsen Advies Groep). De huisartsen en praktijkverpleeg-

kundigen werken nauw samen en volgden specifieke nascholing om zich optimaal te 

bekwamen. 

In onze praktijk staan op dit moment 209 patiënten geregistreerd met COPD (2% 

van de ingeschreven patiënten in onze praktijk). Hiervan gaan 74 patiënten naar de 

specialist. 49 patiënten nemen geen deel aan de ketenzorg, waarvan 11 

zorgweigeraar. De grote groep ‘geen deelname ketenzorg’, heeft te maken met een 

keuze mogelijkheid in de uitnodigingsbrief (dit jaar geen controle, volgend jaar wel) 

Deze keuze is eind 2018 verwijderd uit de uitnodigingsbrief. 
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COPD-exacerbatie. 

Er zijn binnen de praktijk afspraken gemaakt hoe het exacerbatiemanagement te 

integreren binnen het consult van de praktijkverpleegkundige (bv: gebruik COPD 

actieplan, terug laten komen binnen twee weken na laatste bezoek huisarts, 

algemeen medicatieoverzicht t.a.v. COPD). 

Astma zorg 

In het voorjaar van 2018 is gestart met het verbeteren van de zorg van de patiënten 

met astma. Er is binnen de praktijk de keuze gemaakt om geen gebruik te maken 

van het ketenzorgprogramma Astma. Daarentegen is er een start gemaakt met het 

uitnodigen van de patiënten met astma, die gebruik maken van een inhalator met 

corticosteroïden (ICS). Deze patiënten worden gezien door de 

praktijkverpleegkundigen, daarbij wordt ook gekeken of de diagnose Astma juist is 

gesteld middels een stappenplan.  

 

Cardiovasculair risicomanagement 

 

Primaire CVRM: 

Op 31 december 2018 stonden bij de huisartspraktijken van 

het Gezondheidscentrum Assen-Noord 649 patiënten als 

CVRM-primair geregistreerd. De primaire cvrm patiënten 

worden structureel gezien door daartoe opgeleide 

assistentes en hebben een eigen zelfstandig spreekuur. 

Nabespreking vindt plaats met de praktijkverpleegkundige. 

Opvallend is dat uit deze groep patiënten regelmatig veel 

nieuwe diabeten komen.  

Secundaire CVRM  

In onze praktijk staan op dit moment 529 patiënten geregistreerd met een hart- en 

of vaatziekte (de secundaire preventie groep; 5,2% van de ingeschreven patiënten in 

onze praktijk). Van deze groep vallen 133 patiënten onder behandeling van de 

specialist en 377 patiënten onder behandeling van de huisarts. Bij de overige 19 

patiënten vindt geen geregelde zorg plaats. In 2018 hebben wij 35 nieuwe patiënten 

met een hart- en vaatziekte (secundaire CVRM) gediagnosticeerd. Deze groep wordt 

gecontroleerd door de praktijkverpleegkundigen.  

 

5. INTEGRALE OUDERENZORG 

In 2018 zijn we met behulp van Vip Live Samenwerken verder gegaan met 

professionalisering van de multidisciplinaire samenwerking en het effectief onderling 

communiceren. 

Het kernteam ouderenzorg (bestaande uit een buurtmedewerker, 

wijkverpleegkundige, specialist ouderenzorg en de praktijkverpleegkundige van het 

gezondheidscentrum) komen structureel om de 4-6 weken bij een, waarbij 4 tot max 

8 patiënten per keer besproken worden. Casefinding heeft het afgelopen jaar 
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voornamelijk plaatst gevonden door een “niet-pluis-gevoel” van de 

huisarts/POH/betrokken discipline. DE POH heeft uit VipLive het ouderenzorgprotocol 

gedraaid waarbij de huisartsen het niet-pluis-gevoel aangaven.  Aan de hand van een 

stroomdiagram dat gemaakt is door de HZD werden verdere acties uitgevoerd. 

Tevens werd er polyfarmacie opgestart wanneer de patiënt naast zijn/haar 

kwetsbaarheid ook >5 medicijnen voorgeschreven kreeg. Meer informatie vindt u in 

de paragraaf  ‘Polyfarmacie’. 

6. POLYFARMACIE 

Vooral dankzij de inzet van onze praktijkverpleegkundige, die veel organisatorische 

taken heeft overgenomen, is in 2017 het systematisch uitvoeren van een medicatie 

check bij patiënten met polyfarmacie goed van de grond gekomen. In 2018 zijn we 

doorgegaan op de ingeslagen weg. Vanaf 2019 zal de organisatie grotendeels bij de 

apothekers liggen. De praktijkverpleegkundige blijft vanuit de huisartsenpraktijk 

centraal aanspreekpunt.  

Patiënten die meer dan 5 verschillende medicijnen gebruikten zijn geselecteerd en 

kregen een vragenlijst toegestuurd over hun medicatiegebruik, problemen en 

eventuele bijwerkingen. De apotheker heeft de vragenlijsten beoordeeld aan de hand 

van de “start en stop” criteria, nierfunctie en probleemlijst. Huisarts en apotheker 

hebben vervolgens een overleg gehad waarin vragen en adviezen van apotheker 

besproken zijn. Er is een definitief advies geformuleerd en taken ter uitvoering 

daarvan zijn verdeeld. Alles is vastgelegd in het medisch dossier van de patiënt.   

Al met al een zeer tijdrovend maar zinvol project. Regelmatig bleek dat patiënten er 

medicijnen bij moesten gebruiken, bijvoorbeeld ter bescherming van maag of om 

vitamine D aan te vullen. Soms was het mogelijk medicatie te staken. 

In 2018 zijn zo 104  medicatiechecks uitgevoerd. (Dat is meer dan in 2017, toen 

waren het er 76).  

 

7. EERSTELIJNS PSYCHOSOCIALE ZORG (GGZ) 

POH-GGZ 

In het gezondheidscentrum werken al jarenlang twee Praktijkondersteuners 

Geestelijke Gezondheidszorg, ofwel POH-GGZ. Zij worden gedetacheerd vanuit GGZ-

Drenthe (voorheen Indigo). In 2018 is het team uitgebreid met een derde POH-GGZ. 

In totaal is er nu 1,05 Fte POH-GGZ beschikbaar.  

 

In 2018 heeft GGZ-Drenthe 2 keer de cursus ‘Voluit Leven’ gegeven. Bij de 

groepscursus worden, als er ruimte is, ook patiënten uit andere praktijken 

uitgenodigd. Gezien de positieve resultaten, is het plan om deze cursus ook in 2019 

te blijven aanbieden, bij voorkeur in het Gezondheidscentrum zelf.  

Eind 2018 is de POH-GGZ, in het kader van een onderzoek van de Universiteit 

Leiden, geschoold in het aanbieden  van een individuele training aan 55+ers met 
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angst- en spanningsklachten. Middels het aanbieden van 2 verschillende soorten 

interventies (‘treatment as usual’ en de online cursus “voluit leven”) wordt het effect 

van beide behandelingen gemonitord.   

Middels maandelijkse intervisie (waarin ook het netwerken aan bod is gekomen door 

verschillende mensen uit te nodigen van de sociale kaart), supervisie en 

functiegerichte scholing werd in 2018 de vakkennis bijgehouden. Dit wordt in 2019 

gecontinueerd, steeds inspelend op de actuele ontwikkelingen binnen de functie. 

De meest voorkomende psychische gezondheidsklachten die in 2018 in het HIS zijn 

geregistreerd zijn:  

1. Psychische klachten: angstig voelen, depressief voelen, stress 

2. Eenzaamheid: sociaal of emotioneel 

3. Slaapproblemen 

4. Ongezonde leefstijl 

5. Leefbaarheid woonomgeving, veilig voelen 

Met dat gegeven willen we in 2019 verder aan de slag. Op welke manier kunnen we 

hier preventief en in samenwerking met andere zorgverleners, zoals POH-S, nog 

betere zorg verlenen?  

POH-jeugd 

Vanaf april 2017 werkt er in het gezondheidscentrum een Prakijkondersteuner Jeugd 

voor 12 uur per week.   

Vanuit de samenwerking tussen gemeente en huisartsen is een gezamenlijke wens 

ontstaan om laagdrempelig en dichtbij huis zorg en begeleiding te bieden aan  

jeugdigen en hun ouders. Als pilot zijn daarom in huisartsenpraktijken in Assen POH-

Jeugd medewerkers gedetacheerd. In april 2018 is er een eerste evaluatie geweest 

waaruit is gebleken dat de komst van de POH Jeugd als een aanwinst wordt ervaren. 

De ouders hebben middels een enquête de POH Jeugd een gemiddeld rapportcijfer 

van 8.8 gegeven, de jeugdigen gaven een 8.3. 

In november 2018 is na een brede eindevaluatie, besloten om de POH-Jeugd 

constructie definitief in te bedden in de huisartsenpraktijken in Assen. 

In de periode januari tot september zijn er 52 patiënten gezien door de POH-Jeugd. 

Dit aantal is daarna zelfs toegenomen tot 82 patiëntn. 37% hiervan is doorverwezen 

naar de tweede lijn, bijvoorbeeld naar Accare, Yorneo, Mindcare etc, de overige 

hulpvragen zijn door de POH Jeugd zelf begeleid of doorgezet naar andere instanties 

in de eerste lijn, zoals jeugdmaatschappelijk werk of het Buurtteam. De gemiddelde 

leeftijd van de jeugdige waarover de hulpvraag ging was 12 jaar. Hulpvragen die 

binnen komen, variëren van faalangst, druk gedrag tot vragen over gamegedrag. 

Daarnaast depressieve klachten bij jongeren en moeizame relaties tussen ouders en 

hun opgroeiende kinderen.  
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8. OPLEIDINGSPRAKTIJK 

 

Samenwerking met opleidingsinstituten 

De huisartsenpraktijk fungeerde ook in 2018 als opleidingscentrum voor verschillende 

functies. 

Vanuit de huisartsenpraktijk was er samenwerking met het opleidingsinstituut van de 

huisartsenopleiding aan de RUG te Groningen. De huisartsen B. Barla en S.A. van 

Dijk zijn huisartsenopleider. Er is in 2018 één AIOS (Arts in opleiding tot Specialist) 

begeleid.  

Voorts was er samenwerking met de opleiding tot doktersassistente van het 

Alfacollege in Hoogeveen en het Noorderpoort College in Groningen. De assistentes 

hadden twee keer tien weken een stagiaire doktersassistente-in-opleiding. Daarnaast 

is in het najaar drie maanden, één dag per week, een stagiaire begeleid die het zij-

instroomtraject volgde dat in samenwerking met Alfacollega, HZD en CHD tot stand 

is gekomen.  

 

De praktijkverpleegkundigen begeleidden vanaf september 2018 een stagiaire die 

één dag per week meeloopt in de praktijk. Zij volgt de opleiding POH-S 

"verpleegkundige in de huisartsenpraktijk" van de Hanzehogeschool in Groningen.  

 

9. INFORMATIEVOORZIENING AAN PATIËNTEN 

 

Naast de informatie die vanuit de huisartsenpraktijk 

wordt aangeleverd voor plaatsing op de schermen, 

website en nieuwsbrieven hieronder nog de patiënten 

informatie waarvan gebruik gemaakt wordt in de 

huisartsenpraktijk. 

Huisartsen geven regelmatig folders aan patiënten mee 

over specifieke aandoeningen. (De folders van de 

NHG).  

Patiënten krijgen via een ‘Thuisarts-notitie’ de 

zoektermen mee waarop ze informatie op thuisarts.nl 

na kunnen lezen. Of de huisarts print de informatie uit 

en geeft deze mee.  
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III. Overige zorgverleners 

 

De overige zorgverleners waarmee we samenwerken hebben hun eigen jaarverslag, 

jaarbericht of communicatie richting cliënten en bezoekers. Hieronder een overzicht 

van de disciplines die onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband en andere 

organisaties waarmee samengewerkt wordt.  

 

1. Fysiotherapiepraktijk Bakker en Linneman 

2. Logopediepraktijk Rondom Spraak 

3. Diëtistenpraktijk Drenthe  

4. BENU-apotheek Noorderpark 

5. Welzijnsorganisatie Vaart Welzijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


