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TERUGBLIK 

Huisartsenpraktijk Bles en Poels biedt huisartsenzorg aan met name de bewoners van de 

wijken Loovelden en Zilverkamp. De praktijk is een maatschap van twee huisartsen. 

Daarnaast werken er twee vaste huisartsen in de praktijk. De huisartsen worden 

ondersteund door een enthousiast team van vier assistentes, vier praktijkondersteuners 

en een vaste schoonmaakster. De praktijk is gehuisvest in Medisch Centrum Loovelden in 

een WoonZorgComplex waar meerdere andere zorgdisciplines zijn gehuisvest. 

De praktijk werkt volgens de richtlijnen en geldende standaarden van de beroepsgroep. 

De praktijk voldoet aan geldende wetgeving. Naast de laagdrempelig beschikbare 

basiszorg leveren wij een breed pakket aan aanvullende zorgprogramma's. De praktijk 

heeft voor 2020 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. 

De praktijk heeft 6 nieuwe waarderingen via Zorgkaartnederland.nl ontvangen. Het 

gemiddelde cijfer komt uit op een 9.2. 

Op 16 januari zijn wij met (bijna) alle praktijkmedewerkers naar het Winterfestijn in het 

Openluchtmuseum geweest. Dit werd georganiseerd door Onze Huisartsen.  

Begin 2020 werd SARS-CoV-2 – het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt – voor het 

eerst in Nederland geconstateerd. De eerste besmetting werd op 27 februari vastgesteld 

bij een inwoner van de Brabantse gemeente Loon op Zand. Daarna volgde een golf aan 

besmettingen leidend tot een wereldwijde pandemie. Nederland ging in een Lock down in 

het voorjaar en de praktijkvoering werd drastisch gewijzigd. Door tekort aan 

beschermende kleding en spullen hebben we veel gebeld met patiënten. Patiënten met 

verdenking Corona werden geclusterd gezien op de praktijk in beschermende kleding. 

Het regionale huisartsen rampenplan trad in werking en samen met de huisartsen in 

Huissen/ Angeren hebben we een Corona praktijk geopend in het centrum van Huissen 

om persoonlijke beschermingsmiddelen uit te sparen. Bij toerbeurt draaiden we daar 

dienst. Rond de zomer werd het mogelijk voor mensen om bij klachten je te laten testen 

via de GGD op Corona. Dat haalde de druk van de bezoeken aan de Corona praktijk af. 

Een 15 minuten consult spreekuur, met wachtstoelen in het atrium van het Medisch 

Centrum, deed haar intrede. We konden weer wat patiënten gaan zien. De 

praktijkondersteuners hebben nog heel lang telefonisch hun chronische zorg gedaan. 

Eind 2020 kwam de overheid met de eerste berichten om begin 2021 te kunnen gaan 

vaccineren tegen het nieuwe Corona virus.  

In 2020 hebben we naast de griepvaccinatie campagne ook voor het eerst 

pneumokokken vaccinaties uitgedeeld aan senioren. De patiënten geboren in 1941 tot 
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1947 kregen dit jaar twee vaccinaties. Volgend jaar zal een andere leeftijdsgroep aan de 

beurt zijn.  

Talisha de Rouw is op 1 november gestopt al praktijkondersteuner Astma/COPD.  

Vanaf half juli is Demi Spaan met zwangerschapsverlof gegaan. Eind augustus is zij 

bevallen van een gezonde zoon.  

In het najaar hebben alle werkplekken een nieuw telefoontoestel gekregen.  
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TEAM 

Het team bestaat tegenwoordig uit 12 personen (31-12-2020). 

 

Huisartsen: 

Carla Bles (werkdagen maandag, woensdag en vrijdag) 

Patrick Poels (werkdagen maandagochtend, dinsdagochtend, donderdag en vrijdag) 

Sabrina Aarntzen (werkdagen maandag, dinsdag en donderdagochtend) 

Josanne Steenbergen (werkdagen dinsdag, woensdag en donderdagmiddag) 

 

Doktersassistentes: 

Jacqueline van Geelen – Bruining (werkdagen maandag, dinsdagochtend en donderdag) 

Mandy van Doornik – Peer (werkdagen maandag, dinsdag en donderdagochtend) 

Lieke Opgenoort (werkdagen maandag, woensdag en vrijdag) 

Demi Spaan (werkdagen dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend) 

 

Praktijkondersteuners: 

Karin de West POH Somatiek (werkdagen woensdag en vrijdag) 

Mechteld Schuijt POH Somatiek (werkdag woensdag)  

Bernadette Bouwmeister POH GGZ (werkdagen maandag en vrijdag) 

 

Schoonmaakster: 

Dawnette van Aalten (werkdagen maandag en donderdag) 
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CIJFERS 

Patiënten aantallen  

De praktijkpopulatie is gevarieerd. In de praktijk stonden op 01-01-2020 5219 patiënten 

ingeschreven. Op 01-01-2021 stonden er 5127 patiënten ingeschreven (netto verschil -

92).  

 

Leeftijd- en geslachtsverdeling 

De verdeling naar leeftijd en geslacht wordt hieronder weergegeven.  

 

 

Mutaties 

Er zijn 48 baby’s geboren waarvan 23 jongens en 25 meisjes. Er zijn 140 patiënten 

uitgeschreven in verband met verhuizingen. Dit jaar zijn er 27 patiënten overleden. Er 

zijn 27 nieuwe patiënten ingeschreven.  

  

Zorgverzekeraars 

De preferente zorgverzekeraar is al jaren bij ons Menzis.  
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VERRICHTINGEN 

Basiszorg 

 

Hieronder staan de verrichtingen in het kader van ons basiszorgaanbod (consulten, 

visites).  

 

 

 

Aanvullende zorg 

 

Een kleine toelichting op de meest voorkomende verrichtingen: we proberen steeds meer  

ingrepen (moedervlek weghalen, steelwratten verwijderen) zelf aan te bieden als kleine 

chirurgie. Spirometrie zijn longfunctietesten, deze werden verboden in 2020. Cyriax 

injecties zijn injecties in gewrichten bij pijn of zwelling. De verrichting intensieve 

thuiszorg is in 2020 vaker voorgekomen omdat een visite aan een Corona verdachte 

patiënt met beschermingsmiddelen zo gedeclareerd kon worden.  
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Speciaal aanbod 

 

Reizigersadvisering  

  

Dit spreekuur wordt verzorgd door Mandy van Doornik, Demi Spaan en Carla Bles. In 

2020 hebben 22 personen een reisadvies gekregen. Reizigersadvisering is in 2020 niet zo 

vaak voorgekomen omdat reizen beperkt was ten gevolge van de corona pandemie.  

 

Wratten 

 

Bij de verbruiksmaterialen werd 268 maal (in 2019 was dit 425) stikstof gedeclareerd 

voor het aanstippen van wratten of actinische keratosen (ruwe plekjes op de huid t.g.v. 

schade door de zon).  
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Corona 
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Corona (nazorg) cijfers periode 1 maart t/m 31 dec 2020. 

Het aantal mensen met een positieve PCR-test in onze praktijk was 204. Op een 

praktijkgrootte van 5150 patiënten is dat 4%. De m/v verdeling is gelijk. 

 

Het grootste deel van de patiënten (196/204) herstelde thuis. Een patiënte kwam op de 

IC terecht. 

 

Het aantal positieve aan ons gemelde tests per maand nam toe in het najaar. De 

testcapaciteit van de GGD werd in die periode ook fors uitgebreid.  

Van de 204 patiënten kregen 18 (waarvan 16 vrouw) een vorm van Corona nazorg 

aangeboden. Het regionale COPD netwerk (www.COPDnetwerklingewaard.nl) bood deze 

multidisciplinaire nazorg aan. Na een intake volgde er een advies op maat over de te 

volgen therapie. Vooral de laatste twee maanden van 2020 is er een toename te zien van 

het aantal patiënten dat deelnam aan dit programma. Het merendeel van de patiënten 

volgde een intensief monodisciplinair nazorg programma bij een fysiotherapeut. Een 

kleiner deel maakte ook gebruik van de ergotherapeut, de diëtiste, de Cesar therapeut of 

de logopediste. Ozo-verbindzorg (www.ozoverbindzorg.nl) werd als communicatie 

platform ingezet indien meerdere therapeuten betrokken waren.  
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PREVENTIE 

Griepvaccinatie  

De praktijk heeft 1657 mensen opgeroepen voor de jaarlijkse griepvaccinatie (dit is 32% 

van onze patiëntenpopulatie). Hiervan zijn er 1126 mensen gevaccineerd waarvan 213 

jonger is dan 60 en 913 ouder dan 60 jaar. De vaccinatiegraad is met liefst 14% 

gestegen van 54% naar 68%.  

 

Pneumovaccinatie  

In het najaar van 2020 kreeg iedereen die was geboren tussen 1941 en 1947 een oproep 

voor een pneumokokkenvaccin. De praktijk heeft 299 mensen opgeroepen. Hiervan zijn 

er 250 gevaccineerd. Dit is een vaccinatiegraad van 84%.  

 

Veilig Incident Melden (VIM) 

VIM staat voor Veilig Incidenten Melden. Alle personeelsleden kunnen via een formulier 

fouten en incidenten melden welke 3-maandelijks worden besproken. Meldingen worden 

ingedeeld enerzijds naar aard (fout afspraak, recept, diagnose/behandeling, apparatuur, 

communicatie) en anderzijds naar ernst en frequentie van voorkomen.  

In 2020 werden er 37 meldingen gemaakt (46 in 2019). Net als in de voorgaande jaren 

gingen de meeste meldingen over de praktijkorganisatie (proces). Het betrof vaak fouten 

(net als in 2019) in het plannen van soort afspraak (juiste tijd, juiste spreekuur) of in het 

wijzigen van bestaande afspraken (afspraak niet weggehaald uit (gekoppelde) agenda).  

 

Klachten 

Er zijn 27 klachten binnengekomen. Dit zijn er meer dan de vorige jaren. Er waren 5 

mensen die teleurgesteld waren dat ze de griepvaccinatie later kregen vanwege de 

hogere opkomst en de in eerste instantie beperktere beschikbaarheid van het vaccin. 

Uiteindelijk heeft iedereen die dat wilde een griepvaccin gekregen. Ook de corona 

pandemie zorgt voor meer misverstanden en frustraties. Alle opmerkingen konden 

afgehandeld worden met een gesprek. Het was niet nodig om de Stichting Klachten en 

Geschillen Eerstelijnszorg in te schakelen. Alle klachten zijn afgehandeld. De meeste 

klachten gingen over de praktijkorganisatie of bejegening.   
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Diabetes Challenge  

De Diabetes Challenge kon dit jaar in afgeslankte vorm (vanwege de corona maatregelen 

10 in plaats van de gebruikelijke 20 weken) toch doorgaan dankzij de samenwerking met 

buurtsportcoach Quint van de Ven, studenten van de HAN (Lotte van de Logt en Debbie 

Baltes). Meerdere zorgverleners van Medisch Centrum Loovelden, waaronder huisartsen 

en praktijkondersteuners, hebben meegelopen als begeleider.  

Fysiotherapiepraktijk Miriam Donders verzorgde een nul-meting zodat deelnemers 

ingedeeld konden worden in het groepje/duo  met ongeveer dezelfde lichamelijk conditie.  

Op zaterdag 29 november vond de finale plaats.  

 

 

 

Ouderenzorg  

De functie van POH Ouderenzorg (ofwel praktijkondersteuner ouderenzorg of POH-O) is 

ontstaan doordat (kwetsbare) ouderen met complexe problematiek steeds vaker thuis 

blijven wonen. Deze groep komt voor zorg bij de huisarts en mede hierdoor speelt de 

zorg voor ouderen in huisartsenpraktijk een steeds grotere rol. De POH Ouderenzorg 

(Karin de West) is gespecialiseerd in de problematieken van deze oudere patiëntgroep en 

beschikt over de kennis om deze kwetsbare doelgroep te ondersteunen. De 

aandachtsgebieden voor de POH Ouderenzorg zijn fysieke, cognitieve en psychische 

kwetsbaarheid. Hierbij kan je denken aan (beginnende) dementie, eenzaamheid of 

fysieke ongemakken door ouderdom. Het doel van de functie is om in een vroegtijdig 

stadium met oudere patiënten in gesprek te gaan om zo de juiste zorg te kunnen bieden. 

De POH Ouderenzorg heeft hier een centrale rol in. Ook dit jaar werden de patiënten van 

75 jaar en ouder uitgenodigd met een brief en vragenlijst om aan te geven of zij 
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problemen in hun dagelijks leven ervaren en behoefte hadden aan een gesprek met de 

POH-O. 

 

 

Leefstijl 

Leefstijl wordt standaard besproken tijdens de spreekuren van de praktijkondersteuners 

voor de ketenzorg CVRM en Diabetes Mellitus type 2. 

Leefstijl komt ter sprake bij het invullen van het protocol, bij het bespreken van de 

laboratoriumwaarden, het meten van de bloeddruk en het gewicht. Door dit te koppelen, 

wordt het inzichtelijk gemaakt voor de patiënten, welke winst te behalen is met een 

gezonde leefstijl. 

Door middel van motivational interviewing worden mensen gemotiveerd om hun leefstijl 

positief te veranderen. Tijdens deze gesprekken worden de formats ‘Mijn positieve 

gezondheid’ en ‘Het leefstijlroer’ regelmatig ingezet. Mensen krijgen dit format mee op 

papier, zodat zij dit thuis nogmaals kunnen doornemen. Tijdens het volgende consult 

komen wij hierop terug. 

Zoals hierboven al besproken heeft de praktijk in 2020 wederom deelgenomen aan de 

Nationale Diabetes Challenge. De inzet is ruim beloond door een groep patiënten die na 

het eindigen van de challenge, op eigen initiatief een wandelgroep hebben gevormd: elke 

woensdagmiddag vanaf de ingang van Medisch Centrum Loovelden.  

 

Een praktijkondersteuner en een huisarts zijn lid van de vereniging Arts en Leefstijl waar 

zij het afgelopen jaar meerdere webinars hebben gevolgd om de kennis van leefstijl en 

gezondheid te vergroten. 

We zijn aangesloten bij het Lingewaards Sportakkoord en lid van de werkgroep “Iedereen 

kan meedoen”. Deze werkgroep probeert, door verschillende initiatieven in Lingewaard,  

mensen met een beperking en ouderen meer te laten bewegen.  

Door al deze bovenstaande punten, willen wij bedragen aan een gezondere leefstijl om 

preventieve zorg te kunnen geven. 
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Meest voorkomende aandoeningen 

De meest voorkomende diagnoses in de dossiers (onderdeel van de Top 10) zijn 

Hooikoorts (855), Hypertensie (743), Eczeem (670) Hypercholesterolemie (449) en 

hoesten (387). Ten opzichte van 2019 is hoesten hoger op de ranglijst gekomen dan 

lokale roodheid (344). 

 

Meest voorkomende medicatie 

De meest voorgeschreven medicatie zijn Metoprolol (1604), Omeprazol (1396), 

Amlodipine (1308), Atorvastatine (1261) en Pantoprazol (1196).  
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CHRONISCHE ZORG 

CHRONISCHE ZORG 2020 

De praktijk heeft voor een vijftal chronische aandoeningen speciale zorgprogramma’s. In 

samenwerking met Onze Huisartsen (een regionale zorggroep waar 220 huisartsen in de 

regio bij zijn aangesloten) bieden onze praktijkondersteuners geprotocolleerde zorg aan. 

Voor elke aandoening zijn we verplicht om de landelijk vastgestelde indicatoren (InEen) 

jaarlijks weer te geven. In onderstaande tabellen staan onze eigen praktijkcijfers en de 

streefwaardes van Onze Huisartsen. 

Diabetes mellitus (suikerziekte) 

DM2 patiënten 210  
Hoofdbehandelaar internist 7  
Hoofdbehandelaar huisarts 203  
Geen deelname zorgprogramma  5  
Deelname zorgprogramma 198  

    
Zorguitkomsten Praktijk Onze Huisartsen 

Populatie   
Prevalentie DM 4,4% 4.4% 

   
Procesindicatoren   
Rookgedrag vastgelegd 96% ➢ 90% 

Urine onderzoek gedaan 91% ➢ 90% 

eGFR bepaald 94% ➢ 90% 

Funduscontrole laatste 3 jaar 97% ➢ 80% 

Registratie voetonderzoek 86% ➢ 80% 

   

   
Uitkomstindicatoren   
Rookgedrag bekend: rookt nog 10% 14% 

Leeftijd <70, LDL gereguleerd 44% 58% 
 

Door de Corona crisis zijn in het voorjaar minder mensen fysiek langs geweest bij de 

POH. Dat is een verklaring voor de kleine daling in de cijfers dit jaar.   
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COPD (chronische beschadiging van de longen) 

COPD patiënten 99  
Hoofdbehandelaar longarts 18  
Hoofbehandelaar HA 81  
Geen deelname zorgprogramma 24  
Deelname zorgprogramma  57  

    
Zorguitkomsten Praktijk Onze Huisartsen 

Populatie   
Prevalentie COPD 1,1% 1,1% 

   
Procesindicatoren   
Inhalatietechniek gecontroleerd 92% ➢ 80% 

Functioneren vastgelegd 91% ➢ 80% 

Lichaamsbeweging vastgelegd 90% ➢ 70% 

Rookgedrag vastgelegd 91% ➢ 70% 

   
Uitkomstindicatoren   
Rookgedrag bekend: rookt nog 35%  
Aantal exacerbaties geregistreerd < 12 mnd, n=0 80% 82% 

NB: 77% van de deelnemers aan het zorgprogramma heeft de griepprik gehaald. 

 

Astma (chronische ontsteking van de longen) 

Astma patiënten > 16 jr met onderhoud med 164  
Hoofdbehandelaar longarts 17  
Hoofbehandelaar HA 147  
Geen deelname zorgprogramma 51  
Deelname zorgprogramma  77  

    

Zorguitkomsten Praktijk 
Onze 

Huisartsen 

Populatie   
Prevalentie Astma 1,4% 1,7% 

   
Procesindicatoren   
Inhalatietechniek gecontroleerd 96% ➢ 80% 

Functioneren vastgelegd 97% ➢ 80% 

Rookgedrag vastgelegd 73% ➢ 70% 

   
Uitkomstindicatoren   
Rookgedrag bekend: rookt nog 7% 12% 
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Hart- en vaatziekten (doorgemaakt hartinfarct of hersenbloeding / TIA) 

HVZ patiënten 249  
Hoofdbehandelaar specialist 37  
Hoofdbehandelaar huisarts 212  
Geen deelname zorgprogramma  7  
Deelname zorgprogramma 205  

    
Zorguitkomsten Praktijk Onze Huisartsen 

Populatie   
Prevalentie HVZ 3,9% 3,7% 

   
Procesindicatoren   
Rookgedrag vastgelegd 78% ➢ 75% 

eGFR bepaald laatste 5 jaar 100% ➢ 90% 

Mate van bewegen vastgelegd laatste jaar 68% ➢ 75% 

Bloeddruk gemeten 80% ➢ 90% 

Uitkomstindicatoren   
Leeftijd <70, bloeddruk bepaald, bloeddruk 
adequaat met medicatie ingesteld 72% 71% 

Leeftijd < 70, LDL bepaald, gereguleerd LDL 52% 59% 

Rookgedrag bekend: rookt nog 17% 16% 
 

VVR (verhoogd risico op het krijgen van Hart- en vaatziekten) 

VVR patiënten 545  
Hoofdbehandelaar specialist 27  
Hoofdbehandelaar huisarts 517  
Geen deelname zorgprogramma  41  
Deelname zorgprogramma 476  

    
Zorguitkomsten Praktijk Onze Huisartsen 

Populatie   
Prevalentie VVR 9% 7,6% 

   
Procesindicatoren   
Bloeddruk gemeten 75% ➢ 90% 

Rookgedrag vastgelegd 81% ➢ 75% 

eGFR bepaald laatste 5 jaar 99% ➢ 90% 

Mate van bewegen vastgelegd laatste jaar 65% ➢ 75% 

   
Uitkomstindicatoren   
Leeftijd < 70, bloeddruk bepaald, adequaat 
geregelde bloeddruk 67% 65% 

Leeftijd < 70, LDL bepaald, gereguleerd LDL 23% 29% 
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Rookgedrag bekend: rookt nog 7% 11% 
 

Corona speelde ook mee in de resultaten van dit zorgprogramma. De POH is halverwege 

het jaar weer begonnen met fysiek spreekuur. De oproepservice voor bloedprikken heeft 

ook 5 maanden stilgelegen. Beiden maken dat de waardes lager uitvallen dit jaar.  
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KWALITEIT  

NHG accreditatie 

Om de drie jaar wordt de praktijk bezocht door een externe instantie (NPA) om alle 

processen te beoordelen. Onze laatste audit was op 19 september 2018, in 2021 zal de 

NPA ons weer visiteren.  

 

ROC Rijn IJssel  

De praktijk biedt stageplekken aan voor de opleiding tot praktijkassistente aan het ROC 

RijnIJssel in Arnhem. In 2020 hebben we 5 stagiaires (Zeynep, Joanne, Suzanne, Duygu 

en Emina) opgeleid.  

 

 

Nascholing 

Alle huisartsen, doktersassistentes en de praktijkondersteuners hebben meer dan 

voldoende voldaan aan de nascholingseisen van hun beroepsgroep.  

 

Calamiteiten 

Er hebben zich geen calamiteiten voorgedaan.  

 

Privacy 

De praktijk heeft een privacyreglement opgesteld en op de website gezet in het kader 

van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
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SAMENWERKING  

Academisch Huisartsen Netwerk Radboud UMC 

Onze praktijk is aangesloten bij het Academisch Huisartsen Netwerk (AHN). De 

deelnemende praktijken van het Radboudumc AHN willen de huisartsgeneeskunde 

verbeteren door inspirerende samenwerking en academische kennisontwikkeling op de 

terreinen van onderwijs, opleiding en onderzoek, registratie en innovatie in de eerste lijn. 

In 2020 hebben wij een bijdrage geleverd aan de volgende onderzoeken;  

Stepwise HTN trial; Doel; nagaan of een stapsgewijze benadering van patiënten met 

therapie resistente hypertensie leidt tot een betere RR controle dan de gebruikelijke 

behandeling.  

CORPUS; Doel; Nagaan van de kosten-effectiviteit van PMT bij patiënten met SOLK 

klachten d.m.v. een controlegroep en een interventie groep.  

TOOL onderzoek; het ontwikkelen van handvatten om persoonlijk contact tussen de 

huisarts en zijn/haar patiënten te behouden en te verbeteren. Het instrument om tot 

verbeterprojecten te komen, wordt geëvalueerd. 

Belief studie; Doel; Met deze studie wil men de opvattingen van artsen over medicijnen 

en specifiek urinezuur verlagende (ULT) therapie in beeld brengen. Deze opvattingen 

worden ook geïnventariseerd bij patiënten, die ULT ondergaan. 

OPERA studie; Het opera monitor onderzoek volgt mensen met een depressie, die recent 

zijn gestart met citalopram of sertraline om te signaleren of er stabiel herstel van 

depressie optreed. 

Er werd deelgenomen aan twee focusgroepen; Hoofdpijn en Galstenen en buikklachten. 

De jaarlijkse thema avond (onderwerp; CVRM) werd bezocht. De vergaderingen werden 

(deels digitaal) bezocht. 

 

Medisch Centrum Loovelden 

In 2020 is er gevelreclame gerealiseerd om het Medisch Centrum Loovelden beter 

zichtbaar te maken. Ook staan er nu op het binnenplein mooie palmbomen.  

  

COPD Netwerk Lingewaard 

We zijn aangesloten bij het COPD Netwerk Lingewaard. Dit netwerk heeft in 2020 een 

belangrijke rol gespeeld in de Corona nazorg.   
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BELEIDSPLAN 

Evaluatie beleidsplan 2020 

- Patiënten kunnen online hun dossier inzien. In 2021 willen wij meer gebruik 

maken van het patiënten portaal.  

Beleidsplan 2021 

- We willen onderzoeken of een standaardconsultduur van 15 minuten 

haalbaar is om in te voeren in onze praktijk. Uit studies blijkt dat een langer 

consult (vier patiënten per uur) leidt tot minder verwijzingen en minder 

ziekenhuisopnames dan een korter consult. Meer tijd voor de patiënt zorgt 

voor rust in de spreekkamer, meer patiënt tevredenheid en een beter arts-

patiënten relatie. Dit komt de persoonlijke continuïteit ten goede. 

- We willen realiseren dat mensen met een probleem zoveel mogelijk bij 

een huisarts komen. Om patiënten zo veel mogelijk teug te laten komen bij 

dezelfde huisarts, worden de consulten voor 1 ziekte-episode bij voorkeur bij 

dezelfde huisarts ingepland. Hierdoor bouwt de patiënt een relatie op met deze 

huisarts, wat de persoonlijke continuïteit vergoot. 

- We willen bereiken dat patiënten met complexe problemen twee vaste 

huisartsen hebben. Patiënten met complexe problemen hebben meer baat bij 

persoonlijke continuïteit. Door te werken met maximaal twee vaste huisartsen, 

zien patenten minder verschillende hulpverleners en kunnen zij een betere 

band opbouwen met hun huisartsen. 

 

 

 

 

 

 


