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Praktijkhistorie  
Huisartsenpraktijk Kilder is een voortzetting van Huisartsenpraktijk Verberk. In 2013 Is dr. Verberk met 
pensioen gegaan. De praktijk is voortgezet door Marjan Karsijns en Ed Verweij. De praktijk is een duo-
maatschap. De praktijk is gevestigd in aan de Pastoor Bluemersstraat 4 in Kilder Het gebouw is in 2013 
ingrijpend verbouwd en gemoderniseerd. De praktijk biedt tevens onderdak aan een logopedist en een diëtist. 
Nadat we in 2013 de praktijk hadden overgenomen, en nadat in 2014 de verbouwing van het praktijkpand was 
afgerond hebben we besloten in 2015 ons aan te melden voor het NHG-accrediteringsproces en sinds februari 
2017 is de praktijk geaccrediteerd. De praktijk maakt (samen met buurtpraktijken) onderdeel uit van de 
HAGRO “Montferland” en is aangesloten bij de Stichting “Huisartsenpost Oude IJssel” te Doetinchem. We 
hebben ons ook aangesloten bij de Huisartsenzorg Oude IJssel (zorggroep) ten behoeve van de coördinatie van 
de zorg voor patiënten met diabetes mellitus, kwetsbare ouderen, COPD-patiënten en patiënten met hart en 
vaatziekten. Vanuit de zorggroep zijn er ook zorgvernieuwingsprojecten voor o.a. een regio-app en inzage in 
het patiëntendossier. De praktijk is te karakteriseren als een dorpspraktijk. Voor medisch specialistische zorg 
wordt vooral verwezen naar het “Slingeland Ziekenhuis” in Doetinchem. 

Praktijkruimte  

De praktijk heeft een ruime entree met aan weerskanten een gang naar de werkruimtes en een wachtkamer 
met een toilet en werkkast. Aan de gang grenzen 5 spreekkamers, behandelkamer en een front-office met 
backoffice. De gang loopt door naar een privéruimte met toilet en vergaderruimte. 

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. Bij patiënten die bij ons ingeschreven 
staan, relateren wij onze zorg en behandeling ook aan hun levensloop, leefsituatie en familieomstandigheden. 
Wij willen verantwoorde zorg leveren. Wij werken daarom volgens de richtlijnen voor huisartsen, zoals die 
door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zijn geformuleerd. Voor problemen waarover geen 
richtlijn is geformuleerd, wordt de zorg zoveel mogelijk geleverd naar de laatste wetenschappelijke inzichten. 
De praktijk levert geen alternatieve therapieën. Zorg die in onze huisartsenpraktijk gegeven kán worden, 
bieden wij daar ook zo veel mogelijk aan. De patiënt wordt vriendelijk en empathisch benaderd. Wij dragen 
zorg voor een moderne, rustgevende omgeving. Dit komt terug in zowel het interieur van de praktijk als in de 
benadering van de patiënt, waarbij we de patiënt de tijd gunnen die hij nodig heeft. 
 
De praktijk is op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur geopend. Alle werkdagen is er ’s morgens en ’s middags 
een spreekuur op afspraak. Daarnaast zijn er spreekuren door de praktijkondersteuners voor patiënten met 
diabetes mellitus, astma/COPD, hart- en vaatziekten, ouderenzorg en ongecompliceerde psychische 
problematiek.  
 
De doktersassistentes voeren (gedelegeerd) in eigen beheer een aantal taken uit. Hieronder vallen: 
bloeddrukmeting, oren uitspuiten, wondverzorging, uitstrijkjes (in het kader van BVO), vaccinaties, hechtingen 
en nietjes verwijderen, lijmen met wondlijm, MRSA-test, injectie van medicatie, stikstofbehandeling van 
wratten, drukverband aanleggen, spoedeisende eerste hulp en het opstarten van een reanimatie. De praktijk 
beschikt over een AED. 
 
Buiten de gebruikelijke huisartsenzorg beschikt de praktijk over de volgende diagnostische mogelijkheden: 24-
uursbloeddrukmeting, thuis-bloeddrukmeters, urine-lezer, eventrecorder (hartritmediagnostiek), spirometrie, 
tele-dermatologie, CRP-meter, het afnemen van (stans)biopten en MMSE (Mini Mental State Examination) 
testen. Ook doen we: kleine chirurgische ingrepen, pessarium aanmeten/plaatsen, IUD plaatsen, plaatsen van 
een implanon en doppleronderzoek.  
 
Twee keer per kwartaal is er een werkoverleg met alle medewerkers van de praktijk. We maken gebruik van 
een systematisch schema. Hier worden de beleidsdoelen opgeschreven zodat deze geëvalueerd kunnen 
worden. Voor het werkoverleg is er een formulier om punten in te brengen. Er wordt genotuleerd en de 
punten worden geëvalueerd in een volgend werkoverleg. Nieuwe protocollen of herzieningen worden alhier 
besproken. Dagelijks is er een werkoverleg over patiënten-casuïstiek.  
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Ketenzorg 

De praktijk neemt deel aan de zorggroep van de ‘Huisartsenzorg Oude IJssel’. Sinds 2010 participeren wij in de 
ketenzorg voor patiënten met COPD en Diabetes Mellitus type II. Vanaf april 2016 nemen we tevens deel aan 
de ketenzorg CVRM. Het doel van de ketenzorgprogramma’s is om elke geïncludeerde patiëntenzorg van een 
continu hoog kwaliteitsniveau te leveren. Door volgens geprotocolleerde programma’s te werken en te streven 
naar goede scorepercentages op een aantal prestatie-indicatoren hopen wij dit te bereiken. Hierin blijven wij als 
huisarts het aanspreekpunt voor de patiënten en werken wij samen met andere zorgverleners, zoals de oogarts, 
optometrist, diëtist, pedicure, podotherapeut en fysiotherapeut. De declaraties voor de chronische 
zorgprogramma’s verlopen niet per verrichting, maar per ketenzorg-programma. Onderzoeken en 
controlemomenten worden vastgelegd in protocollen via het KIS (ketenzorg informatiesysteem) VIPLive, wat 
geïntegreerd is in ons HIS Zorgdossier. Andere zorgverleners zoals de optometrist kunnen rechtstreeks hun 
bevindingen hierin noteren. De geprotocolleerde zorg wordt grotendeels uitgevoerd door de 
praktijkondersteuner. Zij draagt zorg voor de periodieke controles en het bijhouden van de protocollen in het 
HIS. Zij overlegt geregeld met de huisarts. Het streven is dat de huisarts de patiënt één keer per jaar ziet. In 2020 
is er gestart met de ouderenzorg. Door de start van dit ketenzorg programma zijn een groot deel van de 
kwetsbare ouderen in beeld. Op peildatum 31 december 2020 namen er 36 patiënten deel aan de ketenzorg 
COPD en 59 aan de ketenzorg Astma. Er namen 159 patiënten deel aan de ketenzorg Diabetes Mellitus II. Er 
namen 356 patiënten deel aan de ketenzorg CVRM en er zijn 20 kwetsbare ouderen zijn beeld gebracht. 

Automatisering  
De praktijk is geautomatiseerd middels het huisartsinformatie (HIS)-systeem CGM Huisarts en 
ketenzorginformatie (KIS)-systeem VIPLive. Voor elektronische uitwisseling van patiëntengegevens met 
externe zorgverleners en patiënten, wordt gebruik gemaakt van Zorgdomein (verwijzingen), Z-netwerken 
(Edifact berichten), Secure-mail (ZorgMail). Wij zijn volledig gedigitaliseerd. Inkomende papieren 

documenten worden dagelijks gescand. Tegenwoordig worden veel dossiers al digitaal aangeleverd via 

ZorgMailTransfer. Dit is een applicatie die het mogelijk maakt om het dossier van een patiënt, die naar een 
andere huisarts gaat, via een beveiligde verbinding digitaal te verzenden.  
Verder zijn we aangesloten op het Landelijk Schakel Punt (LSP).  
Voor de financiële administratie gebruiken we het softwareprogramma SnelStart. Verder maken we gebruik 
van het Microsoft Office-pakket. Het declaratieverkeer loopt via VECOZO, een schakel tussen zorgverleners 
en verzekeraars met als doel de administratieve handelingen te vereenvoudigen. Voor de ketenzorg 
verloopt het declaratieverkeer via VIPLive. 

Patiëntenpopulatie  
De praktijk telde in 2020 in totaal 2707 ingeschreven patiënten (peildatum 01-01-2020) waarvan 1324 
vrouwen en 1383 mannen. Er zijn 359 patiënten ouder dan 65 tot 75 jaar en 227 patiënten van 75 jaar en 
ouder. De verdeling van de geslachten zijn nagenoeg gelijk. Van oudsher zijn er weinig allochtonen 
ingeschreven in de praktijk en dat is nog zo gebleven. Er zijn minder geboortes ten op zichtte van 2019. Er zijn 
meer ouderen in de praktijk, het aantal is 5.7% gestegen in een jaar tijd. Onze praktijk is in 2020 het hele jaar 
geopend geweest voor nieuwe patiënten. De groei betrof, van 1 januari tot de peildatum 31 december, 126 
patiënten (inclusief 21 geboortes). Er zijn 74 patiënten uitgeschreven (inclusief passanten) waarvan er 14 zijn 
overleden. 

Preventie 

Griepvaccinaties 

In 2020 zijn er 815 mensen uitgenodigd om een griepvaccinatie te krijgen. Daarvan hebben er 527 
mensen gehoor gegeven aan deze uitnodiging. De vaccinatiegraad bedroeg derhalve 65% van de 
geselecteerde patiëntengroep. 

Daarnaast zijn er 7 vaccinaties aan het personeel van de praktijk gegeven. 
 

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 

Patiënten worden per jaarcohort opgeroepen voor het cervixonderzoek. De Organisatie Bevolkingsonderzoek 
Oost verzorgt de uitnodigen. In 2020 hebben 41 vrouwen een uitstrijkje laten maken. Dit is veel minder dan 
vorig jaar dit is te verklaren door de coronapandemie. 
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Medewerkers 
De praktijk is een kleine organisatie en het mooie hiervan is dat iedereen mee moet doen en ertoe doet.  
 
Marjan Karsijns 
Huisarts 0,71 fte 

 
Ed Verweij 
Huisarts 0,71 fte 

 
Karin Nas 
Praktijkondersteuner 0,79 fte 

 
Milou Hendricksen 
Praktijkmanager 0,11 fte / assistente 0,61 fte 

 
Marloes Bouman 
Assistente 0,47 fte  

 
Brigitte Korporaal 
Assistente 0,47 fte 

 
Larissa Sanders 
Assistente 0,47 fte 

 
Bianca Bergsvoort  
Praktijkondersteuner GGZ 0,16 fte 

 
Annemarie Bekke  
Praktijkondersteuner CVRM 0,21 fte 
 
 

Opleiding en nascholing 

Het niveau van onze zorg valt en staat met goed personeel, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. 
Alle medewerkers hebben een gerichte opleiding genoten en dragen zorg voor hun ontwikkeling van kennis 
en vaardigheden. Bij- en nascholingen vinden niet uitsluitend plaats op basis van persoonlijke voorkeur 
maar ook op basis van relevantie voor de organisatie, zoals de jaarlijkse reanimatie- en AED-cursus, de 
CASPIR-nascholingen en de ‘Ruimzicht-nascholingen’. Helaas is door de corona pandemie minder scholing 
gevolgd. De scholingen zijn in 2020 digitaal gevolgd door middel van een Webinar. In de 
functioneringsgesprekken wordt expliciet aandacht besteed aan het persoonlijk ontwikkelingsplan van onze 
medewerkers. De beide huisartsen leggen verantwoording over hun nascholing af bij de vijfjaarlijkse 
herregistratie via de HVRC (Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie 
Commissie). Op dit moment is Dr. Verweij bezig met de  kader opleiding palliatieve zorg en Dr. Karsijns is 
opgeleid om reizigersadvies te geven in de praktijk. 
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Bijzonderheden 2020 
 

COVID-19 

In maart 2020 worden we in Nederland getroffen door de corona epidemie. Een start van veel onverwachtse 
veranderingen. Het begon allemaal met de 1e maatregel ‘geen handen schudden’. Veel scholingen worden 
langzamerhand geannuleerd. Alle assistentes worden geacht om een goede triage te verrichten en verdachte 
klachten uit te vragen. De patiënten worden geïnformeerd door informatie op de website te zetten en de 
telefonische band in te spreken. De zorggroep HZOIJ heeft een crisisteam die alle informatie naar de 
huisartsenpraktijken stuurt. Hier dienen we ons dan ook aan te houden. Op 16 maart 2020 gaat de deur van de 
praktijk op slot, een drastisch besluit. Communicatie met de patiënten gaat alleen nog via telefoon en een 
loket  (raam in de assistentenkamer). Er komt een looproute en patiënten krijgen instructie door middel van 
teksten op de deur. We moeten allemaal 1,5 meter afstand houden, ook onder de collega’s. We werken met 
een medisch mondkapje en dragen handschoenen bij fysiek contact met de patiënten. Bij binnenkomst moet 
iedereen de handen desinfecteren. Er is een station gecreëerd met persoonlijke beschermingsmiddelen, die in 
de centrale hal staat. Patiënten met corona verdachte klachten worden beoordeeld in beschermende kleding. 
Alle patiënten waarvoor geen dringende fysieke beoordeling nodig was kregen een telefonische afspraak of 
konden beeldbellen. Al snel waren er leveringsproblemen om aan beschermingsmiddelen te komen. Er was 
een ruime voorraad maar er diende zich al snel krapte aan. We hebben ons altijd goed kunnen beschermen. 
Waarderingen van patiënten kwamen onze kant op. Een warm hart werd ons toe gedragen, dit gaf ons kracht. 
Het Regionaal Corona Centrum (RCC) is opgestart vanuit het crisisteam in samenwerking met de 
huisartsenpost. Alle huisartsen in de regio kregen diensten en moesten een assistente meenemen. Alle 
richtlijnen en nieuwe informatie vergden veel energie van alle collega’s. Op het moment dat we als 
Nederlanders een NL alert krijgen met het verzoek om binnen te blijven dringt de Lock down echt binnen. 
Wederom nieuwe informatie en aanpassingen volgen. Als team hebben we ons hier goed doorheen geslagen. 
In Gaanderen opende een zorghotel voor ouderen, om de verpleeghuizen en ziekenhuizen te ontlasten. Hier 
heeft Dr. Verweij ook geholpen en duren zijn diensten nog voort. Er kwam versoepeling en de RCC diensten 
werden ingekort. Ook in de praktijk is er versoepeling gekomen. Het loket bleef bestaan en de deur was weer 
open.  Het was erg prettig om weer mensen te zien. Helaas duurden de versoepelingen kort en kwam er in 
oktober een tweede golf. Positieve corona meldingen stroomden binnen. Er kwam een mondkapjesplicht en 
was het rustig in de praktijk. Die rustige weken vonden we verontrustend. Dit was van korte duur en kwam er 
weer meer zorgvraag.  We zitten er nog middenin. Er zit niets anders op dan ons aan de regels te houden, op 
elkaar letten en volhouden. 

 

Verzuim 

In 2020 is er 1 assistente langdurig ziekgemeld en is gelukkig half 2020 weer terug gekomen. We hebben in 
2020 een extra assistente aangenomen waardoor wij dit hebben kunnen opvangen met ons eigen team. Er zijn 
nog kortdurende ziekmeldingen geweest. 1 door operatie en andere door corona of nodige quarantaine. 
Nadat we nieuwe assistente hebben aangenomen hebben we ook gebruik gemaakt van een inval assistente. 
Het verzuimpercentage van 2020 is 13.25%. 
 

Personeel 

In Januari 2020 is Larissa onze nieuwe assistente aangenomen. Onze vaste inval assistente is Kim. 

Op alle werkdagen zijn er nu iedere ochtend 2 assistentes. Door deze beslissing is de werkdruk afgenomen. 

Aantal verrichtingen 

 

Soort contact Aantal verrichtingen 2019 Aantal verrichtingen 2020 
Consulten 5890 

 
5988 
 Dubbele consulten 1631 1382 

Visites 182 160 
Dubbele visites 228 163 
Telefonisch consult 2426 2113 
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VIM 

Patiëntveiligheid heeft altijd onze aandacht. Om hier alert op te zijn en te blijven, hanteren we een systeem 
voor het melden van incidenten afgekort VIM (veilige incidenten melding). We zijn daarbij afhankelijk van de 
bereidheid van doktersassistenten, huisartsen en praktijkondersteuners om te melden. Sinds de introductie 
van de fictieve VIM-patiënt in de loop van 2018 heeft het aantal meldingen een flinke boost gekregen. Elke 
melding wordt geregistreerd en zorgvuldig behandeld.  In 2020 zijn er 14 meer incidenten gemeld. We zien dat 
er toch vaker een VIM melding wordt gedaan. Door het te stimuleren kunnen we er samen meer van leren. 
Het zijn kleine incidenten met voornamelijk verbetersuggesties. Er worden meer knelpunten gesignaleerd. 
Incidenten op het terrein van samenwerking op de werkvloer is in verhouding met vorig jaar. We merken dat 
de drempel steeds lager wordt om een melding te maken. In 2020 werden 34 VIM-meldingen geregistreerd. De 
34 meldingen variëren van onderwerp zoals: problemen met het voorgeschreven medicijn, problemen met de 
medicatie afgifte, medicatie die niet in de koelkast lagen maar daar wel horen, problemen met het scannen, 
problemen met de afval verwerking, verkeerd invoeren van afspraken of planning, problemen met de 
telefonische bereikbaarheid,  een verkeerde verrichting dat gedeclareerd is, instrumentarium in de afvoer 
verdwenen, onduidelijke notities in het dossier en apparatuur zonder batterijen die ook niet voorradig waren. 
De meldingen zijn besproken in het werkoverleg. 
 

Klachten 

De praktijk is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Er zijn in 2020 geen 
klachten ingediend.  
 

Accreditatie 

Wij hebben februari 2017 het keurmerk ‘NHG-geaccrediteerde praktijk’ ontvangen. Begin 2019 heeft een 
controle audit plaatsgevonden van de NPA-praktijkaccreditering.  Het werd een plezierige en zinvolle audit met 
complimenten voor wat er de afgelopen jaren is opgebouwd en met aandachtspunten voor wat er beter kan. 
We hebben 5 opmerkingen gekregen die we hebben verbeterd. De functioneringsgesprekken zijn 
gestructureerd met meer diepgang. Het beleidsplan en het jaarverslag krijgen meer aandacht en door de 
managementtoepassing zijn er cijfers bekend.  De klachtenregeling is aangepast en hebben wij maatregelen 
getroffen na invoering van de nieuwe wet AVG. Medische middelen worden strikter gecontroleerd. De 
volgende audit is in 2022. 
 

Bereikbaarheid 

Met de komst van de nieuwe telefooncentrale VOIP is er minder wachttijd aan de telefoon voor de patiënt. De 

firma Bulk is bij ons in de praktijk geweest en heeft internetbellen geïnstalleerd. De lijnen zijn nu ook op te 

nemen via de headset. Dit is een enorm voordeel. Mocht je niet in de assistentekamer zitten kan je toch snel 

de lijn aannemen. Er spreekt een stem die vanaf de 2e beller aan geeft hoe lang de wachttijd is. Zorgverleners 

krijgen ons sneller aan de telefoon door de overleglijn. Wanneer de band erop staat kunnen zorgverleners toch 

overleggen wanneer het dringend is. De analoge lijn voor de spoedlijn is blijven bestaan. Bij storing zijn we op 

deze manier bijna altijd bereikbaar. Wanneer dit niet lukt kan de firma Bulk de spoedlijn ook op een 06 

nummer binnen laten komen. 

Praktijkmanager 

Er zijn diverse taken van de huisarts over gedragen naar de praktijkmanager. De taken die hier onder vallen zijn 

onder andere het bewaken van het kwaliteitssysteem, helpen ontwikkelen, ICT, netwerken, beheer van het 

rooster en uren van de medewerkers, ondersteunen bij personeelszaken, planning van taken en projecten, 

beleidsplan en het jaarverslag schrijven. Het sturen van het personeel en de financiële taken blijven onder de 

hoed van de huisartsen.   
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Voortgang beleidsdoelen 
We zijn trots op de praktijk. In 2019 is er een nieuw beleidsplan geschreven. Daar zijn sterke en minder sterke 
kanten onder de loep genomen. Er zijn beleidsonderwerpen uit voort gekomen en daar zijn diverse doelen 
voor gemaakt.  Plannen zijn gecreëerd en uitgevoerd. De volgende beleidsdoelen zijn uitgewerkt: 
 
Beleidsdoel 1 
Er komen meer ouderen in de praktijk, er is een rapport en daaruit blijkt dat er met het jaar meer bij komen. 

We willen het rapport jaarlijks opnieuw draaien en over 2 jaar bekijken of er veel kwetsbare ouderen zijn die 

niet in beeld zijn in de chronische ketenzorg. 

Voortgang 2019 

In 2019 heeft onze praktijkondersteuner Karin alle voorbereidingen getroffen zoals:  

Scholing gevolgd, leeftijdscategorie 75 jaar en ouder geselecteerd, kwetsbare patiënten bekeken met de 

huisarts, gesprek met de zorggroep Huisartsenzorg Oude IJssel over starten met de ouderenzorg. Vanaf januari 

2020 gaat de ouderenzorg van start. Daar is een spreekuur voor ingepland en kan het project vervolgd worden. 

Voortgang 2020 

De ouderenzorg is in januari van start gegaan. De patiënten zijn aan huis bezocht en is er een maandelijks 

Multi disciplinaire overleg (MDO) gepland. Er is een MDO geweest en de meeste kwetsbare ouderen zijn in 

beeld. De knelpunten zijn besproken. Tijdens de tussenstand van het beleidsplan is besproken dat de 

ouderenzorg goed loopt en is dit beleidsdoel in november 2020 afgesloten. 

Beleidsdoel 2 
 
Er is geen mogelijkheid om reizigersadvies te geven in de praktijk. De patiënten worden doorverwezen naar 

o.a. de GGD. Hier is veel vraag naar. Ons doel is om informatie te verzamelen voor de werkwijze, scholing, 

kosten etc. om dit wellicht aan te kunnen bieden aan de patiënten.  

Voortgang 2019 

Er is georiënteerd naar scholing in 2019. Daar hebben wij ons voor aangemeld. Er is kenbaarheid gegeven op 

de website, wachtkamerscherm en er hangt een A-4 in de wachtkamer over het project. In januari 2020 start 

de scholing voor de huisarts en in april 2020 voor de assistente. Wanneer de arts gecertificeerd is kan het van 

start gaan. Wij maken gebruik van de organisatie reisprik.nl om te faciliteren. 

Voortgang 2020 

In januari en april zijn de scholingen gevolgd. Marjan zou in maart alvast gaan starten. Helaas heeft dit door de 

corona pandemie even stil gelegen i.v.m. de minder verwachtte animo voor het reizen. In de tussentijd is er 

rustig gekeken naar de werkwijze voor de opstart van het reizigersspreekuur. Er is ook een protocol gemaakt. 

In oktober hebben we de ICT uitleg gekregen van reisprik.nl. Het project is uitgesteld tot begin 2021. 

Beleidsdoel 3 
Het landelijk schakelpunt LSP is van start gegaan in onze praktijk. Er zijn al diverse aanmeldingen. Hier is nog 

niet actief een campagne voor gevoerd in onze praktijk. In de komende 3 jaar willen wij meer patiënten kennis 

laten maken met het LSP en meer aanmeldingen werven. 

Voortgang 2019 

Er zijn in oktober 2019 folders besteld. In de hal staat een tafel waar patiënten de folder kunnen invullen en in 

een doos kunnen deponeren. Tijdens de griepcampagne zijn er ook toestemmingsformulieren mee verstuurd. 

In januari 2020 zal in het werkoverleg de tussenstand besproken worden hoe dit project verder zal verlopen. 
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Voortgang 2020 

In januari is besproken om nieuwe folders in de hal op een sta tafel neer te leggen. De griepcampagne heeft 

ook veel toestemmingen opgeleverd. Die zijn in de loop van de maanden aangemeld. In goed overleg is 

besloten om niet alle energie in het actief werven te stoppen. Nieuwe patiënten krijgen allemaal de vraag om 

toestemming te geven op het inschrijfformulier. We gaan op deze voet verder en is er in november besloten 

op dit beleidsdoel af te sluiten. 

Beleidsdoel 4 
Documenten van personeel is nog toegankelijk voor alle medewerkers. Het is nodig dat de map op de 

computer wordt versleuteld en deze alleen toegankelijk is voor de verantwoordelijke. Dit i.v.m. de privacy van 

de medewerkers. Halverwege 2019 is dit gerealiseerd. 

Voortgang 2019 

Er vergde toch wat meer arbeid om dit in 2019 al gerealiseerd te hebben. Er is gekeken of de gehele 

documenten map versleuteld kan worden. Helaas was dit niet mogelijk, daarom is er meer tijd nodig. Ieder 

document moet afzonderlijk versleuteld worden. Er is een planning gemaakt verspreid over 17 maanden. De 

bedoeling is na het volgen van deze planning dat alle documenten versleuteld zijn in juni 2021. 

Voortgang 2020 

De mogelijkheid om de bestanden te versleutelen heeft meer tijd gekregen. 2 maanden per personeelsdossier. 
In 2020 zijn er 5 personeelsdossiers versleuteld. In 2021 moeten nog 3 dossiers versleuteld worden. Het 
streven is om in juli 2021 de bestanden beveiligd te hebben. 
 
Beleidsdoel 5 
Er is een te verwachten pensioen van een van onze medewerkers. De datum is nog onbekend. De verwachting 

ligt binnen nu en 3 jaar. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over de bezetting voor de te vervangen 

uren. Hier zal naar gekeken moeten worden. Eind 2019 dienen wensen verzameld te zijn van beide huisartsen 

en dit in de loop van 2020 zal gekeken moeten worden naar de definitieve oplosing. (Er heeft een wijziging 

plaats gevonden. Onze collega heeft ervoor gekozen om zelf te stoppen met werken. De stappen die genomen 

worden voor het werven zijn opgenomen). 

Voortgang 2019 

In september zijn we gestart om te kijken wat er in ons team past. Er is een test gemaakt over stijlen, 

beïnvloeden en samenwerken daaruit bleek wat we nog nodig hebben in ons team. Er is een vacature tekst 

gemaakt en de vacature is uit gezet. In november en december zijn er gesprekken gevoerd en daar is een 

goede kandidaat uit voort gekomen. Ze wordt in januari ingewerkt en gaat dan ook starten in ons team. 

Voortgang 2020 

In januari is Larissa gestart, in februari is er een gesprek geweest om te kijken hoe het gaat. Het gesprek is 
goed verlopen en het beleidsdoel is afgesloten. 

 
Beleidsdoel 6 
Met het tekort aan huisartsen in de toekomst dreigt er ook een tekort aan doktersassistentes te komen. Wij 

willen in de praktijk weer meer investeren in stagiaires. Eind 2019 komt de 1e stagiaire ons versterken. Vanaf 

heden gaan we ook meer doktersassistentes opleiden. 

Voortgang 2019 

De stagiaire die zou gaan starten heeft zich afgemeld. Brigitte is stagebegeleidster en heeft de stage 

coördinator van de huisartsenzorg Oude IJssel uitgenodigd voor een gesprek. De coördinator fungeert als 

tussenpersoon tussen onderwijsinstellingen. Tot op heden zijn er nog geen aanmeldingen meer ontvangen. 

Door een verminderde bezetting in ons huidige team is ervoor nu ook gekozen om het even on hold te zetten. 

In maart 2020 zal de tussenstand weer besproken worden. 



9 
 

Voortgang 2020  
 
In juni 2020 is er een stageplaats beschikbaar gesteld voor een doktersassistente. Er kwamen veel 
aanmeldingen binnen. In juli is er een selectie gemaakt wie er uitgenodigd zal worden voor een gesprek. De 
gesprekken zijn geweest en in september is er een kandidaat gekozen. Ann-Rien zal tot maart 2022 bij ons 
blijven. Het beleidsdoel is besproken in het werkoverleg en afgesloten. 

 
Beleidsdoel 7 
De assistentes in de praktijk mogen allen 20 uur scholing volgen op kosten van de praktijk. Deze worden niet 

altijd gebruikt. Het is niet verplicht om deze uren scholing te volgen. De verplichte reanimatie training dient 

iedereen wel te volgen. We zullen dan ook promoten om ook niet verplichte scholingen te volgen om actueel 

te blijven en kennis te verbreden voor je loopbaan. 

Voortgang 2019 

In 2019 is hier nog niets mee gedaan. Er is gekozen om dit beleidsdoel op te pakken in 2020 

Voortgang 2020 
 
In oktober 2020 is er besproken in het werkoverleg dat er niet actief gekeken kan worden naar scholing. Dit 
komt door de corona pandemie. De mogelijkheid om scholing te volgen zal voornamelijk digitaal zijn en via een 
Webinar gaan. De voortgang zal in 2021 weer besproken worden. 
 
Beleidsdoel 8 
Uit het vorige beleidsplan is het oproepsysteem voor schildklier patiënten nog niet gerealiseerd. 
In 2020 gaan we hiermee van start. We gaan kijken of alle patiënten die schildklier medicatie gebruiken, 
jaarlijks bloed laten prikken. Dan kunnen wijzigingen mogelijk nodig zijn en patiënten zullen goed ingesteld 
blijven. 
 
Voortgang 2019 

In 2019 is hier nog niets mee gedaan. Er is gekozen om dit beleidsdoel op te pakken in 2020 

Voortgang 2020 
 
Na een kort uitstel door de bezetting van personeel is er in juli gestart met dit project. Eerst is er besproken 
wie dit project zal gaan doen. Andere taken moesten eerst overgedragen worden. Uiteindelijk is er in 
november een selectie gemaakt van de patiënten die schildklier medicatie gebruiken. In deze maand zijn ook 
de oproepen verstuurd. De patiënten kunnen gaan prikken en moeten zelf voor de uitslag bellen. 
In februari 2021 zal het vervolg besproken worden. 
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Nawoord 
In 2020 is er veel verwacht van alle medewerkers. Door de corona pandemie waren we erg op elkaar 
aangewezen. Door dit verslag kan iedereen zien wat we ondanks het virus toch allemaal hebben gedaan. 
Desondanks het bewogen jaar is mede door extra inzet van personeel de werkdruk afgenomen. Er zijn 
weliswaar taken blijven liggen maar later toch weer opgepakt. De beleidsdoelen laten dit goed zien. Deze 
worden door gepland en worden altijd besproken in het werkoverleg.  
 
Alle collega’s hebben zich hard gemaakt om alles in 2020 weer voor elkaar te krijgen. De praktijkvoering kon 
hierdoor doorgaan. Waardering kwam vanuit de patiënten maar ook van de collega’s. We kregen kaarten, een 
bos bloemen, lief en leed kon gedeeld worden en eigen baksels voor in de koffiepauze.  
 
Graag wil ik het alle collega’s van huisartsenpraktijk Kilder bedanken dat we dit bijzondere jaar weer met zijn 
allen hebben waar gemaakt.  
 
Milou Hendricksen, praktijkmanager 
 
18-05-2021 


