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Inleiding 
 
Naast onze dagelijkse reguliere zorgverlening hebben we ons aan de hand van het  jaarplan 2019 bezig gehouden met structurele verbetering van onze zorg, 
organiseren van de randvoorwaarden en sturen op toekomstbestendige en wijkgerichte zorg. Ondanks forse uitval van personeel door ziekte en 
zwangerschap is het merendeel van de plannen toch uitgevoerd.  
 
Dit jaarverslag  staat niet op zichzelf maar maakt onderdeel uit van een groter beleidsgeheel.  In 2018 hebben wij een beleidskader opgesteld voor de 
komende 3-5 jaar. Dit beleidskader helpt ons om stapsgewijs onze doelen en ambities te behalen. Elk jaar stellen we daartoe een jaarplan op. 
Dit jaarverslag 2019 sluit aan op het jaarplan 2019. Het is een evaluatie van de in het jaarplan beschreven doelen. Daarnaast bevat dit jaarverslag een 
overzicht van de samenstelling van het team en bespreekt het de meest opvallende zaken voortkomend uit de productiecijfers.  
 

1. Beschrijving team 
 
De huisartsenmaatschap Sagenhoek bestaat uit Chantal Emaus en AnneTo Boddeus. In 2019 waren er twee vaste waarnemende huisartsen werkzaam, 
Lianne van Doornik en Maartje Karelse. Tijdens het zwangerschapsverlof (van maart tot juli) van Lianne van Doornik heeft Maaike Groenewoud 
waargenomen. Daarnaast zijn er meerdere invalwaarnemers geweest die enkele of meerdere dagen ondersteuning hebben geboden bij ziekte en vakantie. 
Met de reguliere bezetting wordt uitgekomen op 2.6 fte huisarts.  
 
Het assistententeam bestaat uit Cheryl Veldkamp, Natascha de Vries, Marijke Dekker en Jolisa van Steeg. Zij werken samen 3.5 fte. Kate Hood valt in tijdens 
het zwangerschapsverlof van Marijke Dekker. Ook bij de assistentes werd vanwege afwezigheid door ziekte veelvuldig gebruik gemaakt van invalassistentes. 
Daarnaast hebben de overige assistentes zich zeer flexibel opgesteld en is waar nodig, tijdelijk of langdurig, extra gewerkt. De POH-somatiek taken worden 
uitgevoerd door Marlies Koelewijn (1 fte) en sinds mei 2019 door Anita van Malestijn (0,5 fte). POH-GGZ is Gerrie Leusink (0,7fte). Annemieke de Jong 
begeleidt Cheryl Veldkamp in haar taken als leidinggevend doktersassistente en ondersteunt de maatschap op gebied van organisatie en beleid. In 2019 was 
er geen AIOS werkzaam in de praktijk.  

  



 
 

4 
 

2. Praktijkcijfers 
 
Populatiegegevens 
2019 werd afgesloten met een totaal aantal ingeschreven patiënten van 4780, vergelijkbaar met 2018 (zie tabel 1). 
 
Tabel 1. Patiënten aantallen 

 Jaar 2017 2018 2019 

Aantal 
patiënten (% 
van totaal) 

Instroom 329 (6.9%) 322 (6.7%) 354 (7.4%) 

Uitstroom 390 (8.1%) 341 (7.1%) 344 (7.2%) 

Totaal aantal 
patiënten 

4789 4770 4780 

 
 
Zoals ook in 2018 hebben wij in 2019 een strikt postcode beleid gevolgd bij het aannemen van nieuwe patiënten. Bij patiënten die verhuisden naar een 
hierbuiten gelegen postcode hebben we patiënten gestimuleerd zich in te schrijven bij een lokale huisarts. Met de huidige formatie is ons doel geweest niet 
verder in patiënten aantal te groeien. Behalve het totaal aantal patiënten is de in- en uitstroom van patiënten (mobiliteitspercentage 14,6%) ook redelijk 
stabiel gebleven.  
 
Er zijn geen opvallende veranderingen in de leeftijdsverdeling van de patiëntenpopulatie in vergelijking met voorgaande jaren. Tevens bleek uit de Vektis 
praktijkspiegel dat onze leeftijdsverdeling overeen komt met de landelijke verdeling. Het aantal 65+ patiënten is dit jaar voor het eerst sinds enige jaren 
gestegen van 17 naar 19%. Zoals ook in het jaarverslag van 2018 is beschreven is de verwachting dat dit percentage in onze wijk in 2040 34% zal zijn. De 
komende jaren zal blijken of de stijging van 2% 65+ patiënten van dit jaar inderdaad onderdeel is van deze verwachte trend.  
 
Productiecijfers 
In tabel 2 zijn weergegeven de gedeclareerde verrichtingen van 2017, 2018 en 2019. Sinds 2019 is er een mogelijkheid voor declaratie van een kort consult 
(Consult<5min). Aangezien deze nieuwe declaratie de code ‘t’ draagt en hetzelfde tarief heeft als een telefonisch consult (t5) én in de praktijk blijkt dat dit 
onderscheid niet altijd juist wordt gedeclareerd, zijn deze cijfers (korte consulten en telefonische consulten) vooralsnog niet goed te interpreteren.  
Wel een duidelijke verandering is de toename (van bijna 16%) van het aantal dubbele consulten dat gedeclareerd is. Een verklaring van deze toename van 
dubbele consulten is waarschijnlijk een toename van complexe zorg, meer inzet van personeel waardoor ook meer tijd genomen kan worden voor consulten 
en toename van hulpvragen bij patiënten. De toename van het aantal e-consulten is ook evident en heeft naar alle waarschijnlijkheid ook bijgedragen aan 
afname van telefonische consulten. Opvallend is verder dat het aantal reguliere visites door huisartsen is afgenomen (van 702 naar 591). Het is aannemelijk 
dat een gedeelte van deze afname te verklaren is door de toename van declaraties van intensieve zorg (door goede registratie van zorgzwaarte) en mogelijk 
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ook door de verschuiving naar visites door de POH-somatiek. Echter de stijging van declaraties Intensieve zorg is niet alleen te verklaren door betere 
registratie van zorgzwaartepakketten maar ook door de daadwerkelijke toename van patiënten met deze ZZP indicaties (nieuwe afdelingen ‘Groepswonen’ 
in de Koperhorst) en dus als zodanig maar beperkt een verklaring voor de afname in het totaal aantal visites. De afname van het aantal verrichten 
gedeclareerd door de POH-GGZ is te verklaren door toename van e-consulten bij de POH en het hogere ziekteverzuim bij mevr Leusink in vergelijking met 
vorig jaar. Haar werkzaamheden werden in die periodes grotendeels opgevangen door de huisartsen.   
 
 
 
Tabel 2. Gedeclareerde verrichtingen  

Huisartsen (inclusief 
waarnemer + AIOS) 

POH-S POH-GGZ Assistentes Totaal huisartsen en assistentes 

 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Consult <5min - - 996 - - - - - - - - 1469 - - 2465 

Consult 7515 7268 6713 2199 2467 2474 16 2 - 4243 2266 2396 13973 12003 11583 

Consult >20min 2768 3075 3562 128 153 214 838 732 694 251 277 228 3985 4237 4698 

Bloedprikken - - - - - - - - - - 1713 1536 - 1713 1536 

Totaal consult 10283 10343 11271 2327 2620 2688 854 734 694 4494 4256 5629 17958 17953 20282 

Telefoon 2782 2291 1763 631 566 662 208 145 121 6130 4833 3378 9751 7835 5924 

Visite (V+V2) 739 702 591 228 342 406 15 7 8 50 52 48 1032 1103 1053 

E-consult 146 267 654 0 24 89 103 158 178 78 94 111 322 453 932 

Intensieve zorg 351 521 603 0 4 2 0 0 0 14 25 25 366 543 630 

 
In tabel 3 staan de declaraties van de belangrijkste M&I verrichtingen weergegeven. De afname van chirurgische ingrepen lijkt inmiddels een trend. Wellicht 
verwijzen de huidige huisartsen vaker naar de specialist of zijn sommige ingrepen overbodig geworden door de inzet van de dermatoscoop.  De afname van 
het aantal ECG’s zette in 2019 ook door. Het aanscherpen van de werkafspraak ECG indicaties kan hier een verklaring voor zijn. Het aantal spirometrieën is 
in 2019 opnieuw toegenomen en zat in 2018 al ver boven het gemiddelde, blijkende uit de cijfers van de Vektisspiegel. Op basis van de Vektisspiegel heeft al 
eens een analyse plaatsgevonden naar het hoge aantal spirometrieën. Hieruit bleek echter dat de indicaties voor spirometrieën op basis van de geldende 
richtlijnen goed werden toegepast. Het goed in beeld hebben van astma en copd patiënten, het volgen van de richtlijn en het deelnemen aan de ketenzorg 
hiervoor, dragen uiteraard wel bij. Het aantal teledermatologie consulten lijkt na een aanvankelijk forse toename in 2017 sindsdien geleidelijk af te nemen. 
De uitvoering van medicatiebeoordelingen (MBO, ook wel aangegeven als polyfarmacie) is dit jaar moeizaam verlopen. Er zijn wel iets meer MBO’s verricht 
dan in 2018 maar de planning bleek voor een deel van de betrokkenen niet haalbaar. Dit is voor 2020 opnieuw een aandachtspunt. Ten aanzien van het 
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Formularium Gericht Voorschrijven was er een grote tegenvaller. Het behaalde resultaat en de bijbehorende beloning waren minder dan bij de module 
‘Doelmatig voorschrijven’ in 2017. De onduidelijkheid over de voorwaarden en de oneerlijkheid in de toekenning zijn reden geweest om protest aan te 
tekenen bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Tot op heden zonder succes. Stoppen met roken (SMR) is na drie stabiele jaren in 2019 met een derde 
afgenomen. Waarschijnlijk zitten veel stoppers in de ketenzorg en wordt SMR niet apart gedeclareerd. Tevens heeft succesvolle interventie in de afgelopen 
jaren geleid tot minder potentiële stoppers.  
 
Tabel 3. M&I verrichtingen 

M&I  2016 2017 2018 2019 

24-uurs/30 minuten meting  48 59 82 85 

Bloedsuikerstrip - 50 47 54 

BVO - 92 134 109 

Chirurgische ingreep 183 226 184 163 

MMSE 15 19 18 18 

Ambulante compressie therapie 13 15 3 16 

Cyriax injectie 105 97 94 99 

Dipslide - 174 258 202 

ECG 88 105 88 74 

Inbrengen implanon/IUD - 37 45 47 

NVZB - 264 465 474 

Polyfarmacie 82 115 100 130 

Bloedafname  - - 1370 1124 

Bloedafname zonder declaratie - - 343 412 

Holter/Event 16 27 28 23 

Spirometrie 222 284 316 363 

Stikstof 224 334 415 337 

Zwangerschapstest - 2 6 1 

Hechtmateriaal/lijm - 9 9 5 

Oogboring - 0 1 1 

Teledermatologie  9 27 18 10 
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M&I  2016 2017 2018 2019 

Doppler  22 25 29 20 

SMR 37 35 32 22 

 

3. Terugkoppeling jaarplan 
 
In onderstaand overzicht wordt de uitvoering van de plannen uit het jaarplan 2019 besproken per thema.  

3.1  Leiderschap  
 
Ambitielijn: Realiseren van succesvolle maatschap.  

Gerealiseerd in 2019: 

• Het toetreden van Maartje Karelse aan de huisartsenmaatschap is vanwege zwangerschap uitgesteld tot 1 juli 2020. De voorbereidingen hiervoor zijn 
grotendeels verricht.  

• Ten behoeve van het ontwikkelen van een toekomstige evenwichtige maatschap bestaande uit drie huisartsen; Chantal Emaus, AnneTo Boddeus en 
Maartje Karelse, hebben twee begeleidingssessies plaats gevonden, geleid door mevrouw Ina Vader. Tijdens deze sessies is aan bod gekomen welke 
rollen de individuele maatschapsleden het beste liggen, hoe de taken hierbij het best verdeeld kunnen worden, welke valkuilen er zijn voor de 
maatschap en op welke manier er binnen de maatschap gecommuniceerd wordt en hoe feedback gegeven wordt. Aangezien er financiële en 
organisatorische bezwaren waren is de geplande derde sessie geannuleerd. Hiervoor in de plaats is een alternatief gevonden, waarvan de eerste sessie 
zal plaats vinden in 2020. Indien dit bevalt zal dit ook de komende jaren gecontinueerd worden als onderhoud van de maatschap. Dit zal dus ook voor 
2020 in het jaarplan worden opgenomen. 

• Er is een omschrijving opgesteld van de maatschapstaken en deze zijn verdeeld over de maatschapsleden.   

• Ter voorbereiding van de zakelijke kant van de associatie is er overleg geweest met Sibbing. De financiële onderhandelingen zijn succesvol verlopen. Een 
nieuw maatschapscontract is in de maak en zal afgerond worden begin 2020.  

• Er is door AnneTo Boddeus een takenlijst opgesteld ten behoeve van duidelijkheid voor medewerkers over rol-/taakverdeling maatschap. Tevens is er 
een communicatieplan gemaakt met afspraken voor juiste communicatie, zowel de communicatie van maatschapsleden naar medewerkers als die van 
alle medewerkers onderling. 

• In het kader van het investeren in ondersteunend management is er een overzicht opgesteld van de taken die gedelegeerd kunnen worden aan 
Annemieke de jong.  
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3.2  Toekomstbestendige organisatie 
 

Ambitielijn: Sagenhoek denkt en stuurt vanuit voorwaartsperspectief; hoofdkoers gebaseerd op harde trends in de huisartsenzorg, daarbij kansen pakken als 

deze zich voordoen (zachte trends), rekening houdend met onzekerheden, groeiende zorgvraag en populatiekenmerken. Hier flexibel mee om kunnen gaan, 

bereid zijn beleid waar nodig aan te passen. 

Gerealiseerd in  2019: 

• Chantal Emaus heeft de Woudschoten Conferentie bijgewoond voor herijking kernwaarden en kerntaken van de huisarts in de toekomst. 

• Ontwikkeling toekomstvisie, koers organisatie gericht op verwachtte toename patiëntenpopulatie: Oriëntatie hierop heeft in geringe mate plaats 
gevonden. Een brainstormsesssie voor verdere concretisering is doorgeschoven naar 2020.  

• Toekomstvisie GGZ: Er is een visiedocument GGZ opgesteld gebaseerd op het visiedocument van de NHG. Uit dit document zijn onderwerpen gehaald 
die in 2020 verder uitgewerkt zullen worden. (zijnde; werkafspraak chronische GGZ en éénduidig ICPC code beleid). 

 
 

3.3  Personeel  
 
Ambitielijn: Personeelsbeleid vanuit organisatieperspectief en vanuit medewerkersperspectief in lijn met elkaar brengen en voor elkaar laten werken. 

Gerealiseerd in 2019: 

• De vacature van POH-somatiek werd ingevuld door de aanstelling van Anita van Malestijn.  

• Beoordelingssystematiek. De nieuwe beoordelingssystematiek is geïmplementeerd bij alle doktersassistentes, maar nog niet bij de POH-somatiek. 
Omdat de systematiek nog niet tot volle tevredenheid is, zal dit onderwerp ook weer in het jaarplan 2020 worden opgenomen. 

• In een praktijkbijeenkomst zijn kernwaarden voor succesvolle samenwerking binnen de praktijk samen opgesteld. De poster waarop deze waarden 
zichtbaar moeten worden gemaakt, zal begin 2020 gemaakt worden. 

• SOH (spreekuurondersteuner huisartsenzorg) opleiding. Marijke Dekker heeft met succes de SOH opleiding afgerond en haar vaardigheden worden 
ingezet in de praktijk. 
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3.4  Kwaliteit 
 

Ambitielijn: Bevriezen inspanningsniveau  t.b.v. huidige kwaliteitsniveau en verbeterslag maken door meer samenhang met andere speerpunten (personeel, 

toekomstbestendige organisatie, succesvolle maatschap) 

Gerealiseerd in 2019:  

• Inschrijfprotocol is herzien.  

• Nieuwe NHG-accreditatie: Thema-audit ‘LEAN werken in de huisartsenpraktijk’ heeft plaats gevonden en de actiepunten die hier uit voort zijn gekomen 
worden opgenomen in het jaarplan 2020. 

• Er is een plan opgesteld ten behoeve van de continuïteit in zorgverlening.  

• Er heeft een praktijkbijeenkomst plaatsgevonden waarin praktijk breed het thema ‘Omgaan met cultuurverschillen’ is verdiept. 
 

3.5  Ouderenzorg  
 

Ambitielijn: De zorg aan ouderen wordt persoonsgericht en passend bij de individuele behoefte van de oudere geleverd. Om deze zorg gericht toe te kunnen 

passen beschikt de huisarts/POH over specifieke kennis van deze doelgroep en hanteert hij/zij een proactieve benadering. De zorg wordt lokaal en in 

samenhang met andere domeinen georganiseerd. 

Gerealiseerd in 2019:  

• AC-planning. Er is een werkafspraak gemaakt voor het documenteren van AC-planning in het patiëntendossier bij ouderen. Hierbij zijn rollen weg gelegd 
voor de POH en de huisarts. Verder is in kaart gebracht welke kwetsbare ouderen nog geen episode AC planning hadden en is waar nodig een eerste 
gesprek ingepland of de relevante informatie aan de episode gekoppeld.  

• Alle ouderen in de Koperhorst Flat zijn bezocht en hebben een episode Ouderenzorg met een SFMPC contact. In de wijk zijn alle bekende kwetsbare 
ouderen bezocht en IZP geëvalueerd. Nieuwe potentieel kwetsbare ouderen zijn ingepland bij de POH om te bezoeken.  

• Op basis van de NHG ‘Visie huisartsen voor ouderen’ hebben wij een eigen visieontwikkeling Ouderen opgesteld. Er zijn nog veel onzekerheden op dit 
gebied die buiten onze invloedsfeer liggen. Voor enkele zaken die wel binnen onze invloedsfeer vallen zijn actiepunten gemaakt voor 2020. 

3.6  GGZ 
 

Ambitielijn: Toekomstbestendig GGZ huisartsenzorgaanbod v.w.b. kennis en capaciteit  
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• Er is een werkafspraak gemaakt voor controle van patiënten die SSRI’s gebruiken. Deze is vooral gericht op het waarborgen van somatische controles.  

• Er is een werkafspraak starten met SSRI gemaakt om chronisch gebruik terug te dringen. 

• Er is een nieuw consultatieteam GGZ waarmee door de POH GGZ contacten zijn gelegd. Dit loopt via de HE.  

• Er heeft een GGZ-netwerkbijeenkomst plaats gevonden met het thema ‘Ouderen’, de tweede is om praktische redenen uitgesteld.  

• Er is een Visiedocument GGZ opgesteld. Zie ook onderdeel ‘Toekomstbestendige organisatie’. 

 

3.7  Chronische zorg 
 

Specifieke aandachtspunten voor 2019 waren: 

• ASTMA 
Overgebruik van salbutamol in kaart gebracht en patiënt opgeroepen voor controle. Dit bleek slechts bij één patiënt het geval. 
Er is een oproeplijst opgesteld volgens het beleid van de nieuwe NHG-richtlijn astma. Het hele jaar door werden controles ingepland.  

• CVRM 
De Nieuwe NHG standaard CVRM is succesvol geïmplementeerd. Er is een gerichte nascholing gevolgd en een werkafspraak gemaakt. Deze werkafspraak is 
gedeeld met de betrokken collega’s binnen de praktijk, compleet met geplastificeerde overzichten voor in de spreekkamers.  Het aantal 30-min of 24u 
bloeddrukmetingen is toegenomen van 68% in 2018 naar 75% in 2019. Het aantal nieuwe patiënten met hypertensie bleef gelijk. GLI is in de loop van 2019 
gestart en er is inmiddels een groep van 10 patiënten begonnen met het programma.  

• COPD 
Alle patiënten met COPD die ICS gebruikten zijn nagekeken. Waar het gebruik niet rechtmatig was werd een stoppoging gedaan die in twee van de vier 
gevallen succesvol was.  

• DM 
Miguide is gestart, wel later dan gepland. Hierdoor loopt het nog niet heel soepel. Wel is er goed contact en proberen we iedereen enthousiast te houden 
door het te blijven benoemen bij controles. In 2020 zal blijken hoe het verlopen is. Bij de DM controles bij de huisarts en bij de POH werd het koolhydraat 
arm dieet besproken met patiënt. Met de diëtiste is afstemming gedaan over het koolhydraat arm dieet en afbouwen van medicatie hierbij.  

• Chronische nierschade 
Het project gezonde nieren i.s.m. Medwork is nog doorgezet in 2019, hierdoor duidelijk overzicht. Benoeming van de stadiëring nierinsufficiëntie in episode 
werd grotendeels aangepast. Patiënten met een GFR 33-44 zonder Albuminurie of GFR 45-59 met ACR >3 werden toegevoegd aan de CVRM ketenzorg. 

• SMR 
Er is contact opgenomen met de gemeente om een project voor een Rookvrije praktijk wijkgericht aan te pakken mogelijk als onderdeel van de nieuwe O&I 
structuur. De GGD gaat een plan maken.  
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3.8  Beheer 
 

• ICT: er is een aantal investeringen gedaan. 

• Beheer website. De website is gecontroleerd op inhoud en leesbaarheid. Er is een plan gemaakt voor het waarborgen hiervan. 

• Beheer gebouw. Gerealiseerde actiepunten: 
➢ Nieuwe personeelstoilet. 
➢ Dubbelglas in wachtkamer.  
➢ Repareren van het dak. 

Alleen de verdere afronding van de aankleding van de wachtkamer zal in 2020 plaats vinden. 


