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Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag van Huisartspraktijk Rombouts. We kijken terug op een bijzonder 

jaar; covid-19 zorgde voor veel verandering. Aangezien we de praktijkvoering door covid-19 

telkens moesten aanpassen zijn we extra trots op ons team! De patiëntenzorg en zorg voor 

onszelf is altijd nummer 1 geweest.  

Het jaarverslag heeft voor ons een aantal doelen: 

Intern kwaliteitsbeleid  

o Alle ontwikkelingen op een rij; wat is er verbeterd? Waar liggen onze actiepunten? 

Waar zijn we tevreden mee? Etc. Dit betekent meer inzicht in eigen handelen.  

o We maken duidelijke plannen voor de toekomst; wat gaan we volgend jaar doen?  

Voor patiënten en zorgverzekeraars 

We maken de huisartsenzorg binnen de praktijk transparant voor zorgverzekeraars en 

patiënten.  

o Het is duidelijke hoe wij zorgen voor goede patiëntenzorg.  

o We bieden inzicht in onze missie en visie.  

o Zichtbare kwaliteit welke te meten is met proces- en uitkomstindicatoren.  

o Er is een goede basis voor accreditering en certificering in de praktijk.  

 

Alle medewerkers van huisartsenpraktijk Rombouts, hebben meegewerkt aan de 

totstandkoming van dit jaarverslag. Wij wensen u veel leesplezier. 

   

Zevenaar, oktober 2022 
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Missie en Visie Huisartspraktijk Rombouts 

 

1.1 Missie 

Huisartspraktijk Rombouts biedt toegankelijke, professionele, kosteneffectieve 

huisartsgeneeskundigezorg aan de patiënten die in Zevenaar (en omstreken) woonachtig 

zijn. Wij leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven van onze patiënten. Binnen het 

zorgaanbod in de regio Zevenaar vervult de praktijk een spilfunctie door alle 

gezondheidsvragen op te vangen in de eerste lijn. De medewerkers van de praktijk maken 

een keuze om de vraag zelf te behandelen of te verwijzen binnen haar 

samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders.  De praktijk wil een zo breed 

mogelijk aanbod van zorg in de buurt geven zodat de zorg voor patiënten bereikbaar en 

laagdrempelig blijft.  

3.2 Visie en Logo  

Onze visie als huisartspraktijk begint bij de visie van de Landelijke Huisartsen Vereniging: 

Huisartsenzorg is generalistische medische zorg, laagdrempelig toegankelijk voor alle 

mensen dichtbij huis. Huisartsenzorg is de sleutel tot een duurzame, doelmatige 

gezondheidszorg van hoge kwaliteit. Een generalistische, persoonsgerichte benadering van 

patiënt en continuïteit van zorg. 

Er staan mooie uitspraken in deze visie. Enkele zijn vanzelfsprekend. Onze praktijk neemt 

enkel patiënten uit de regio aan. Dus dat wij zorg dichtbij huis leveren is vanzelfsprekend. 

Echter, hoe bereik je duurzame en doelmatige zorg van hoge kwaliteit? Voorop staat de 

persoonsgerichte benadering van de patiënt. Elke patiënt is uniek in verhaal en behoefte. Wij 

streven naar open, eerlijke en laagdrempelige communicatie. De vertrouwensrelatie tussen 

arts en patiënt is voorwaarde voor het leveren van zorg. U moet kunnen vertrouwen op onze 

kennis, kunde en inzet. Wij moeten ook kunnen vertrouwen op uw eerlijkheid en openheid. 

Het is essentieel dat u gehoord wordt door ons als u een beroep op ons doet. Door echt naar 

uw verhaal te luisteren, kunnen we onze deskundigheid inzetten om u zo goed mogelijk te 

helpen. In deze tijd omhelst dat meer dan enkel op zoek gaan naar lichamelijke ziektes. Het 

betekent ook ruimte maken voor levensproblematiek en u hierbij steunen, helpen uw weg te 

vinden in de vele mogelijkheden die er zijn. Wij willen graag met u meedenken.  De kwaliteit 

van onze zorg is hoog. Dit begint met uitgebreide opleidingen en nascholingen. Ons team is 

ambitieus en wil meer weten en doen dan enkel het minimum. Onze zorg zetten wij 

doelmatig in om de gezondheid van alle patiënten te waarborgen.  
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Het geheel hebben wij proberen te omvatten in een logo. 

De basis is een stethoscoop, het belangrijkste 

gereedschap van de huisarts. Het symboliseert het 

luisteren. Als huisarts moeten wij goed naar u en uw 

lichaam kunnen luisteren om een diagnose te kunnen 

stellen. De vormen in de stethoscoop symboliseren een stuk ECG (het hartfilmpje) en een 

hart. Het hart is de kern van elk mens. In het lichaam is het de pomp waar we niet zonder 

kunnen, in het leven staat het symbool voor gevoel maar ook de relaties die men heeft in zijn 

leven. Al deze waardes hebben invloed op uw gezondheid en uw welzijn en kunnen dus van 

belang zijn om te bespreken met uw arts. Het geheel symboliseert de kern van het 

huisartsen vak; luisteren naar wat er gaande is met u als mens in het geheel. Vanuit daar 

kan men goede zorg leveren. 

Huisartspraktijk Rombouts wil een lerende organisatie zijn waarin verantwoorde zorg, op het 

hoogst haalbare niveau, continu beschikbaar is. De praktijk is een opleidingspraktijk die is 

verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Centraal staan voortdurende educatie 

en bijscholing van alle medewerkers volgens, in overeenstemming met de laatste 

standaarden en inzichten binnen de huisartsenzorg, om de patiënten de best mogelijke zorg 

te bieden in de Evidence Based Practice.   

Wij willen onze missie realiseren vanuit een brede visie op de gezondheidszorg, waarbij de 

wensen van de samenleving en de zorgvragen van de patiënten belangrijke uitgangspunten 

vormen. Onze zorg vindt plaats in de ‘dagpraktijk’, maar die is niet los te zien van andere 

partners in die keten. Constructieve samenwerking met die partners, (ambulancevervoer, 

thuiszorg, GGZ, SEH, HAP, patiëntenplatforms, apotheken) is nodig om een optimale zorg te 

kunnen bieden. Vanuit een duidelijke visie op de huisartsenzorg worden speerpunten van het 

beleid voor de komende jaren uitgezet, uitgevoerd en bijgesteld. De praktijk stelt zich zowel 

intern als extern, zo toetsbaar mogelijk op.   

Kernwaarden  

• Welkom; omdat wij ervoor willen zorgen dat u zich op u gemak en gewaardeerd voelt.  

• Vakmanschap; medewerkers houden ontwikkelingen bij en werken samen voor het 

beste resultaat.   

• Originaliteit: omdat onze medewerkers creatief zijn in alle omstandigheden en open 

staan voor nieuwe ideeën. 

• Verbinding: omdat vanuit verbinding met elkaar en onze patiënten wij betere zorg 

kunnen leveren.  
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De praktijk 

 

2.1 Historie en profiel van de praktijk 

Huisartspraktijk Rombouts is opgericht op 1 juli 2017. De praktijk is destijds overgenomen 

van huisartspraktijk Pilon. De praktijk is een hele tijd gevestigd geweest aan de Zonegge in 

Zevenaar. De praktijk aan de zonegge had te weinig ruimte voor vernieuwing en 

toekomstgerichte zorg. Per 4 november 2019 is de praktijk verhuisd naar het 

gezondheidscentrum Lentemorgen op de Hooge Bongert 1, te Zevenaar.  

In dit gezondheidscentrum zitten meerdere disciplines onder één dank: paramedici, 

verloskundige, psychologen, gynaecologen, kinderartsen, etc.  

Dit zorgt voor nog een snellere samenwerking tussen meerdere disciplines.  

 

 

 

2.2 Infrastructuur  

Huisartspraktijk Rombouts zit direct gevestigd op de begane grond bij de ingang. De praktijk 

heeft een open en ruime opstelling met een moderne en natuurlijke inrichting. De praktijk is 

goed toegankelijk. Parkeerplaatsen zijn er direct voor de deur (inclusief mindervaliden plek).  

De praktijk is goed bereikbaar met het OV; bushalte voor de deur.  

 

2.3 Het team  

In 2021 werkte de volgende medewerkers bij Huisartspraktijk Rombouts:  

Functie  Wie  Aanwezig  Bijzonderheden 

Praktijkhouder/ 

huisarts  

Christel Rombouts  Ma, woe en do  Specialisaties; Arts-patiënt 
communicatie, opleider, 
systemisch werken, 
SCEN-arts, LCR 
geregistreerd 
reizigersadviseur, body-
mind medicine. 

Meewerkend 

huisarts 

Isabelle Vandewall Di, woe en vrij  



7 
 

Physician Assistant  Suzanne Wieser  Ma, woe en do Specialisatie; cardiologie. 

Doktersassistente/ 

praktijkmanager  

Lauren Derkzen  Ma, di, woe en 

do 

Geeft ook reisadvies  

Doktersassistente  Lisa Wenting  Ma, di, do, vrij Geeft ook reisadvies  

Doktersassistente  Mariska Bolder  Ma, woe, do, 

vrij  

Start in onze praktijk begin 

2021 

POH-S  Carla Sieljes  Ma, di en woe CVRM, DM, COPD, 

Astma en ouderenzorg 

POH-GGZ  Mehdi Ibrahim  Do  EMDR/ 

traumabehandeling 

POH-GGZ  Juliette Schlief  Woe en do   

 

Ook is huisartspraktijk Rombouts een erkend leerbedrijf, we hebben dus regelmatig mensen 

i.o. in onze praktijk.  

 

Alle medewerkers houden hun kennis op peil met bij- en nascholingen.  

 

2.4 Uitval van medewerkers  

Tijdens vakanties hebben wij een partner praktijk; we nemen onderling waar voor elkaar 

tijdens vakantieperiodes.  

Bij uitval van een huisarts of assistente pakken wij dit gezamenlijk als team op.  

In het jaar 2021 zijn 2 collega’s een langere tijd afwezig geweest; het hele team helpt elkaar 

en schiet dan overal te hulp. Op deze manier redden we het met elkaar!  

 

2.5 Bereikbaarheid  

De praktijk is elke werkdag van 08.00-17.00 uur geopend en toegankelijk voor patiënten.  

De praktijk werkt enkel op afspraak. Het is mogelijk om afspraken telefonisch of aan de balie 

in te plannen.  

De praktijk is telefonisch bereikbaar van 08.00 – 12.50 uur en van 14.00 – 16.00 uur.  

 

De covid-19 pandemie heeft digitalisering nog belangrijker gemaakt. Sinds 2021 beoordelen 

wij vaker klachten via beeldschermzorg, waar dit veilig is uiteraard. (WeSeeDo en foto’s).  

 

Ook maken wij gebruik van het patiëntportaal en zijn we opgestart met het ‘’OPEN’’ project. 

Patiënten kunnen via een portaal zelf hun dossier inzien, berichten aan ons sturen en 

herhaalrecepten aanvragen.  
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2.6 Privacy  

Er is een duidelijk privacyreglement. Huisartspraktijk Rombouts houdt zich aan de regels van 

de AVG-wet.  

Het HIS is beveiligd met een digipass en persoonlijke inlogcodes.  

Alle accounts op de computers zijn beveiligd met een inlogcode. Ook gaat het scherm op 

stand-by als deze even niet gebruikt wordt.  

Alle papieren brieven worden gescand en toegevoegd in het HIS waarna de brieven op een 

juiste manier worden vernietigd.  

 

2.7 Voorlichting 

In de praktijk wordt er naast mondelinge uitleg gebruik gemaakt van de volgende middelen/ 

methoden: 

- www.thuisarts.nl 

- er wordt ook gebruik gemaakt van een beeldscherm en website.  

 

2.8 Klachtenregeling   

Wanneer patiënten vragen, opmerkingen of suggesties op onze praktijkvoering hebben, dan 

staan wij hier altijd open om deze te bespreken. We kunnen dan met elkaar bekijken of we 

op bepaalde punten verbeteringen kunnen aanbrengen. Voor klachten waar we niet meer 

gezamenlijk kunnen uitkomen, is onze praktijk aangesloten bij de SKGE.  

 

 

  

http://www.thuisarts.nl/
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De patiënten 

 

3.1 De patiënten  

Eind 2021 heeft de praktijk ongeveer 3223 patiënten t.o.v. eind 2020 is de praktijk dus met 

262 patiënten gegroeid.  

Onze populatie is relatief jong. Man/vrouw verhouding is in balans.  

 

 

3.2 Zorgverzekeraars  

In onderstaande figuur is de verdeling van de verschillende soorten zorgverzekeraars te 

zien. Menzis is hierbij onze preferente zorgverzekeraar.  
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Verleende zorg  

 

4.1 Zorgconsumptie 

Soort Contact Aantal 2020 Aantal 2021  

Consult < 5 min 3952 3832 

Consult 5 – 20 minuten   9043 11.295 

Consult > 20 min  4036 5063 

Consult POH-GGZ <5 min  93 48 

Consult POH-GGZ 5-20 minuten  20 11 

Consult POH-GGZ > 20 min 653 869 

Visite Huisarts 207 75 

Visite Huisarts langer dan 20 

minuten  

143 103 

  

In bovenstaande schema is zichtbaar dat de zorgvraag bij huisartspraktijk Rombouts is 

toegenomen. Dit is duidelijk passen bij de toename in praktijkgrootte en bij Covid-19. Door 

Covid-19 zijn er meer dubbele consulten gedraaid.  

 

In onze praktijk zijn er diverse verrichtingen die wij uitvoeren. De top 10 verrichtingen zijn: 

 

Verrichting  Aantal 2020 Aantal 2021  

24-uurs meting hypertensie 211 228 

Chirurgische ingreep 136 198 

Ecg-diagnostiek 70 111 

Intensieve zorg dag <20 min dag 105 84 

Cyriax injectie   43 66 

Inbrengen IUD/implanon 24 33 

Doppler 23 19 

Teledermatologie  -  12 

MMSE 18 12 

Ambulante compressie  - 9 

 

In bovenstaande schema is een duidelijke toename bij de Ecg’s zichtbaar. In 2021 hebben 

we onze eigen apparatuur kunnen aanschaffen door de kennis en kunde van onze PA 

Suzanne Wieser op cardiologisch gebied.  

 

Teledermatologie is nieuw in de top 10, dit laat ook zien hoe belangrijk digitale zorg is 

geworden.  



11 
 

4.2 Chronische aandoeningen  

Er is een categoraal spreekuur voor de controle van diabetes, CardioVasculair 

RisicoManagement (CVRM) en Astma/COPD. Er is een adequaat oproep en no-show 

systeem door middel van signaallijsten. De toekomstverwachting is dat deze chronische 

groep groter gaat worden omdat er meer aan case-finding wordt gedaan. Tevens zal de 

patiëntengroep tussen de 50 – 70 jaar in de aankomende jaren groter worden in verband met 

de patiëntpopulatie en daarmee de chronische aandoeningen.  

 

4.3 Zorggroep  

Onze Huisartsen is de overkoepelende organisatie waarbij (bijna) alle huisartsen uit de hele 

regio zijn aangesloten. Zorggroepen zijn monodisciplinaire organisaties die met de 

zorgverzekeraars contracten sluiten om de chronische zorg in een bepaalde regio te 

coördineren en uit te voeren. Het doel van de zorggroep is het verbeteren van de kwaliteit 

van zorg aan de deelnemende praktijken. Deze kwaliteit wordt bewaakt door visitatie van de 

praktijken, het organiseren van nascholingen en het voeren van benchmark gesprekken. Om 

inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geleverde zorg zullen door de huisartsen proces- en 

uitkomstindicatoren worden geleverd aan de Zorggroep. Deze gegevens worden gebruikt 

voor spiegelinformatie en anoniem op Zorggroep niveau aangeboden aan de 

zorgverzekeraar. Door deze werkwijze te hanteren is er uniformiteit in de hele regio op het 

gebied van de chronische zorg.   

4.4 Ketenzorg    

Alle patiënten waarvan de huisarts hoofdbehandelaar is, ontvangen geregelde zorg. Carla 

Sieljes (POH) begeleidt deze patiëntgroep. De patiënten met diabetes of die komen voor 

cardiovasculair risicomanagement komen minimaal 2 keer per jaar in de praktijk (1 keer bij 

Carla, 1 keer bij de huisarts). Veel patiënten komen echter 4 keer per jaar, dan wel vaker.  

Wij stellen binnen deze zorg een individueel beleidsplan op. Hoe vaak mensen komen zal 

dus afgestemd worden op hoe stabiel iemands beeld is, hoeveel risico iemand loopt, dan wel 

afgestemd worden op wensen en motivatie van de patiënt.  

Oktober 2017 hebben wij ons ingeschreven voor de ketenzorg COPD/Astma. Daarvoor 

voerden we de controles wel al uit en deden we longfunctiemetingen, maar niet met 

ondersteuning van de zorggroep. De vaste structuren van deze zorg en de achterwacht van 

de zorggroep/kaderhuisartsen leverde motivatie op om deel te nemen aan de zorgstraten. 

Carla Sieljes had reeds de Caspir scholing gevolgd. Christel Rombouts is najaar 2017 

hiermee begonnen. De snel oplopende aantallen van astma en COPD-patiënten heeft met 

name met registratie te maken. Ook heeft Carla in 2020 de opleiding ouderenzorg afgerond. 
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Kwartaal  DM2 CVRM COPD Astma 

3e kwartaal 2017  108 257 Geen ketenzorg Geen ketenzorg 

4e kwartaal 2017  105 254 18 24 

Start 2018  109 264 20 33 

Start 2019 133 273 45 149 

Start 2020 137 375 51 172 

Start 2021  148 397 53 180 

Start 2022 121 374 52 103 

 

In bovenstaand overzicht is zichtbaar dat het aantal ketenzorg patiënten redelijk stabiel blijft.  

Bij astma zijn de aantallen duidelijk gezakt, dit heeft met name met dossieropschoning te 

maken.  

 

Elk jaar ontvangen wij van de Zorggroep van de regio een feedback op hoe onze praktijk de 

ketenzorg verleent. Hierbij beoordelen ze zowel op organisatorische als inhoudelijke 

aspecten onze ketenzorg. Onze CVRM zorg was zeer goed op orde. Hiermee scoren we in 

de top 10 van de regio. Bij de diabetes, COPD en astma ketenzorg scoort de praktijk ook 

zeer goed.  
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Preventie 

 

Speerpunten in ons preventiebeleid zijn: 

• Hulp bij het stoppen met roken  

• Griepvaccinaties 

• Pneumokokken vaccinaties  

 

5.1 Hulp bij stoppen met roken  

Wanneer het ons opvalt dat mensen roken of wanneer mensen met bepaalde klachten of 

ziektes op het spreekuur komen, zullen wij proberen de optie ‘’stoppen met roken’’ 

bespreekbaar te maken. Dit gebeurd tijdens de spreekuren van de artsen en de POH-S.  

Onze POH-S Carla Sieljes is bevoegd en bekwaam in het geven van stoppen met roken 

advies. De praktijk bied dan ook zelf een begeleidingsprogramma aan.  

 

5.2 Griepvaccinaties  

De assistentes verrichten de meeste activiteiten rondom het organiseren van het 

griepvaccinatie project. In mei wordt er al een inschatting gemaakt hoeveel vaccinaties er 

besteld moeten worden, waarna het selecteren van patiënten, het plannen van een 

vaccinatiedatum, etc. volgen. Het daadwerkelijk uitnodigen van de patiënten hebben we dit 

jaar voor de 5de keer uitbesteed aan Promedico. Alle geïndiceerde patiënten krijgen een 

schriftelijke oproep thuis. Patiënten met een zwaarwegende medische indicatie worden bij 

niet verschijnen thuis gebeld. Tijdens het inenten is er altijd minimaal één huisarts aanwezig 

op de praktijk. Patiënten die niet naar de praktijk kunnen komen, worden aan huis 

gevaccineerd door de assistente. 

Jaar Opgeroepen Gevaccineerd 

2014 559 369 

2015 577 359 

2016 613 370 

2017 667 368 

2018 725 389 

2019 622 407 

2020 615 477 

2021 773 591 

 

Sinds de start van Covid-19 zien wij een enorme toename in de vraag naar griepvaccinaties.  

Het is dan ook super lastig om in te schatten hoeveel vaccins we moeten bestellen; 2 jaar op 

rij hebben we nu te weinig vaccins gehad.  



14 
 

5.3 Pneumokokken vaccinaties  

2020 is de aftrap van het pneumokokken project. Dit is nu dus het 2de jaar dat 

pneumokokkenvaccinatie ook gezet worden via de huisartspraktijk. De assistentes verrichten 

de meeste activiteiten rondom het organiseren van het pneumokokkenvaccinatie project. In 

mei wordt er al een inschatting gemaakt hoeveel vaccinaties er besteld moeten worden, 

waarna het selecteren van patiënten, het plannen van een vaccinatiedatum, etc. volgen. Het 

daadwerkelijk uitnodigen van de patiënten hebben we dit jaar voor de 2de keer uitbesteed 

aan Promedico. Alle geïndiceerde patiënten krijgen een schriftelijke oproep thuis. Patiënten 

met een zwaarwegende medische indicatie worden bij niet verschijnen thuis gebeld. Tijdens 

het inenten is er altijd minimaal één huisarts aanwezig op de praktijk. Patiënten die niet naar 

de praktijk kunnen komen, worden aan huis gevaccineerd door de assistente. 

Jaar Opgeroepen Gevaccineerd 

2020 120 91 

2021 149 122 
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Kwaliteitsbeleid 

 

 

6.1 Opleidingspraktijk 

Huisartspraktijk Rombouts is een erkend leerbedrijf. We hebben regelmatig artsen i.o. tot 

huisarts en doktersassistente i.o. in de praktijk.  

  

6.2 Geaccrediteerde nascholingen 

Kwaliteit van zorg begint uiteraard bij goed geschoolde medewerkers. Op verschillende 

fronten worden nascholingen gevolgd. Naast de nascholingen van de huisarts, zijn een 

aantal verplichte nascholingen vastgesteld voor de POH die worden georganiseerd vanuit de 

Huisartsen Zorggroep. Dit is een voorwaarde die wordt gesteld bij het leveren van ketenzorg. 

De minimaal gestelde nascholingspunten worden door alle medewerkers ruimschoots 

behaald.  

 

6.3 Praktijkaccreditatie  

Sinds 2013 is huisartspraktijk Rombouts NHG geaccrediteerd. We volgen het 3-jarige cyclus.  

6.4 Functioneringsgesprekken en overlegstructuren 

In de zomer zijn de jaargesprekken van de praktijkmedewerkers. Thema’s tijdens dit gesprek 

zijn:  

- Hoe gaat het met jou/op de werkvloer/in samenwerking 

- Behoeftes m.b.t. ontwikkelingen  

- Beoordelingen t.a.v. patiëntvriendelijkheid, punctualiteit, verslaglegging, 

gesprekstijden en gesprekskwaliteit.  

Verslaglegging hiervan is opgenomen in het personeelsdossier. 

Indien nodig worden er kwartaalgesprekken ingepland.  

 

Door de korte overleglijnen in de praktijk en een optimale open sfeer in het team is er sprake 

van snelle terugkoppeling in geval van problemen.  Het werkoverleg vindt om de 4 weken 

plaats met alle teamleden van de praktijk. Overleg met de HAIO vindt dagelijks plaats (een 

uur per dag). Tevens is er een half uur per dag overleg ingepland met de POH-S, PA en/of 

POH-GGZ. De assistentes en huisarts weten elkaar snel te vinden op de werkvloer.   
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6.5 VIM / PIM  

Sinds 2013 maken wij gebruik van het VIM systeem; hiermee kunnen we onze kwaliteit nog 

beter in de gaten houden. In 2018 hebben we dit gedigitaliseerd en is het PIM (positief 

incident melden) systeem erbij gekomen. We bespreken alle PIM en VIM meldingen met het 

gehele team op elke vergadering (1x in de 6 weken).  

 

6.6 IJken instrumentarium 

Jaarlijks wordt al het instrumentarium geijkt. Meestal is dit aan het begin van het jaar in 

maart/april. Zo nodig wordt niet goed werkend materiaal direct vervangen Een rapport van 

het geijkte materiaal is beschikbaar op de praktijk. Tevens wordt in deze periode van het jaar 

de autoclaaf geijkt.   
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Evaluatie doelen 2021 

 
3de doktersassistente  

Mariska Bolder is vanaf begin 2021 bij ons gekomen als 3de doktersassistente in de praktijk.  

 

Inzet zorgrobot Tessa  

We hebben via de pilot digitalisering in de huisartspraktijk 22 zorgrobots ingezet bij onze 

patiënten. Dit heeft mooie cijfers laten zien. We hebben vele gesprekken gehad, maar het is 

ons helaas niet gelukt de financiering voor de huisartsenzorg langdurig te maken.  

 

Inzet beeldschermzorg d.m.v. tablets 

Dit project hebben we ook gedraaid met de subsidie gelden voor de digitalisering in de 

huisartsenzorg. Via deze subsidie hebben we meerdere tablets aangeschaft en verdeeld 

onder onze meest kwetsbare patiënten. Zeker in Covid tijd was het op deze manier een nog 

fijnere manier om sneller contact met elkaar te maken.  

 

Hechten door assistente 

Door zwangerschapsverlof van 1 van de vaste assistente is het helaas nog niet gelukt dit 

door te zetten in de praktijk. We nemen dit mee als doel in 2022  

 

OZO verbindzorg  

We zijn aangesloten bij OZO.  

 

LSP 

Begin 2020 zijn we aangesloten op het LSP. We hebben nu na 2 jaar enkel 32% van de 

praktijk geregistreerd staan. Het doel in 2022 is hier veel actiever mee bezig te zijn en op zijn 

minst 50% te behalen aan het eind van 2022. 

 

Eigen ECG apparatuur 

Sinds begin 2021 hebben we eigen ECG apparatuur.   

 

Afronding POH ouderenzorg 

Carla heeft in 2021 de opleiding afgerond.  

 

SOH  

Word meegenomen naar 2022. 

 

Positieve gezondheid  

Carla en Christel zijn begonnen met de opstart van positieve gezondheid. In 2022 willen we 

dit verder uitrollen.  
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Nieuwe doelen 2022 

 
LSP  

Minimaal 50% van de praktijk staat eind 2022 geregistreerd voor het LSP.  

 

Positieve gezondheid  

Carla en Christel hebben de opleiding afgerond. Het doel in 2022 is om dit verder uit te rollen 

in het gehele team.  

 

Kaderopleiding supervisie en coaching 

Christel Rombouts start in 2022 haar opleiding tot kaderarts.  

 

Nieuwsbrief 

In 2022 willen we starten met het maken van een nieuwsbrief voor onze patiënten. Op deze 

manier kunnen we patiënten nog beter informeren over belangrijke zaken in de praktijk.  

 

‘’ Open voor patiënten’’ 

We denken na over de terugkeer van online afspraken inplannen via het patiëntportaal of 

over de terugkeer van het inloopspreekuur.  

 

SOH  

Lauren gaat zich scholen tot SOH. Het doel om in 2022 aan te melden voor een opleiding die 

in 2023 start.  

 

Hechten door assistente  

De assistente hebben reeds een cursus hechten en verdoven gehad door de huisarts. In 

2022 zal Lauren een start hiermee maken door te gaan assisteren bij ingreepjes. Daarna is 

het de bedoeling dat Lisa en Mariska volgen.   

 

 

 

 

 

 

 


