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Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarverslag van huisartspraktijk Ritz, dit jaarverslag, over het jaar 2017, dient 

een aantal doelen.  

 

• Belangrijk voor ons interne kwaliteitsbeleid, het wordt gebruikt als evaluatie voor onze 

praktijkvoering. Het is een leidraad voor ons om plannen te maken om grote en kleine 

verbeteringen te bereiken. 

o We kunnen terugblikken op afgelopen jaar 

o Belastbaarheid in praktijk wordt helder 

o Plannen voor de toekomst worden realistischer en beter gestructureerd, 

waardoor het aanzetten tot kwaliteitsverbetering beter wordt ingezet. 

o Er is meer inzicht in eigen handelen 

 

• Voor patiënten en zorgverzekeraars, zij krijgen op een goede en transparante manier 

inzicht in de werkwijze van de praktijk. 

o Het is duidelijk wat de patiëntenzorg inhoudt. 

o Het is duidelijk waar de werkbelasting in de praktijk ligt. 

o Het is duidelijk welke menskracht en welke randvoorwaarden nodig zijn voor 

een goede praktijkvoering. 

o De praktijk toont een duidelijk profiel aan de patiënt en de verzekeraars. 

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

 

Historie en profiel van de praktijk 
Huisartspraktijk Ritz is sinds 1999 gevestigd aan het Singel 261 te Amsterdam en had de 

eerste 14 jaar een samenwerkingsverband met huisarts mw. S. Smeenk die na die tijd 

gestopt is. Sinds deze tijd is er geen samenwerkingsverband binnen de praktijk met een 

andere huisarts maar is er wel op donderdag een vaste hidha. 

 

 

Verslagperiode 
1 januari 2017 t/m 31 december 2017 
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1. Missie en Visie 
 

1.1 Missie 
Huisartspraktijk R.L.P.Ritz, ligt in het centrum van Amsterdam. De praktijk werkt 

professioneel, is laagdrempelig en toegankelijk voor mensen met uiteenlopend culturele 

achtergrond. Er wordt hulp geboden bij alle aspecten van de huisartsgeneeskundigezorg, 

met als doel een goede bijdrage te leveren aan de geestelijk en lichamelijke gezondheid van 

onze patiënten. Hierdoor streeft de praktijk een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven 

van de bewoners van deze buurt. De praktijk is kleinschalig met 1 vaste arts, 1 vaste 

waarnemer, 1POH-S, 1 POH-GGZ en 2 assistenten. Door de kleinschaligheid van de praktijk 

kunnen we zorg op maat leveren, persoonlijk gericht en passend bij de sociale-culturele 

achtergrond van onze populatie. Tevens door de goede communicatie onderling kunnen de 

assistenten een goed gecoördineerd hulp aan onze patiënten aanbieden. We hebben een 

goed samenwerkingsverband met andere zorgaanbieders in deze buurt waardoor we op een 

verantwoorde manier kunnen verwijzen.  

 

1.2 Visie 
Onze huisartsenpraktijk, wil goed integraal en verantwoorde zorg leveren aan de bewoners 

van deze wijk. De zorg is continue en laagdrempelig passend bij het karakter van de 

bewoners van deze buurt. Om deze zorg te kunnen leveren moeten alle medewerkers hun 

kennis en inzichten in de huisartsenzorg en mensenwerk voortdurend verbeteren en 

verrijken door middel van bijscholingen en onderling structureel overleg.  

Uiteraard is up to date kennis van standaarden/protocollen onmisbaar bij het leveren van de 

zorg die het beste past bij de patiënt en zijn gezin. De praktijk en medewerkers stellen zich 

intern en extern toetsbaar op.  Naast het basisaanbod streven we naar nog uitgebreider 

aanvullend zorgaanbod. Dit gaat samen met de wens om in 2017 meer ruimte in de praktijk 

te creëren en verder uit te breiden.   
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2. Het team 
 
In 2017 waren in huisartspraktijk Ritz de volgende personen werkzaam 

Huisartsen   Roger Ritz, 45 uur per week 

    Barbara Stoks, 8 uur per week 

Assistentes   Esther Hollestelle, 36 uur per week 

    Linda Mehany, 36 uur per week 

    Jessica Veerman, 27 uur per week (vanaf 1 april) 

    Anna Pijning, balieassistente van 1 juni tot 1 oktober 

POH-S    Simone Kramer, 10 uur per week 

    Saskia van der Pelt, 8 uur per week (vanaf 1 oktober) 

POH-GGZ   Inge de Graaf, 8 uur per week 

Praktijkmanager  Eveline Brand, 2 uur per week 

3. infrastructuur en organisatie 
 
De praktijk bevindt zich in de stad en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Zowel de 

metro als de tram stopt slechts enkele minuten lopen van de praktijk. Tevens is er 

parkeergelegenheid in de straten rondom de praktijk. Uiteraard is de fiets het 

hoofdvervoermiddel van alle patiënten 

3.1 Organisatie van het spreekuur 
 
Alleen consulten op afspraak. 
Regulierspreekuur: Dagelijks van 08:00-10:30 uur en van 13.30 - 16.30 uur; 
Visites:                       Indien nodig van 12.00 - 14.00 uur en aan het einde van de middag 

 

3.2 Overleg 
De doktersassistente heeft dagelijks bespreekmomenten om 12.00 uur en om 16.00 uur.                              

De praktijkondersteuner heeft 1 keer per week een vast overleg moment met de huisarts, op 

haar werkdag om 12.30 uur. Indien noodzakelijk kan er echter op elk moment van de dag 

overlegd worden. Op organisatorisch gebied wordt er elke maand een officiële 

werkbespreking gepland met de huisarts, hoofdassistente en praktijkmanager. Ook de 

praktijkassistentes onderling hebben regelmatig een werkbespreking. Wanneer er zich 

belangrijke bespreekpunten aandienen die op korte termijn aandacht vragen, dan worden 

tussentijds vergaderingen gehouden.  

De huisartsen vormen samen met de huisartsen uit de wijk een HAGRO genaamd               

Centrum 1. 

De vakantiewaarneemregeling wordt onderling tussen de 2 huisartsen (Ritz en Stoks) 

afgesproken, op de meeste vakantiedagen wordt een huisarts waarnemer ingehuurd. De 

praktijk is  
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3.3 Bereikbaarheid 
De praktijk is tussen 08.00 en 17.00 uur voortdurend telefonisch bereikbaar. Daarnaast is er 

nog een aparte spoedlijn aanwezig. Wanneer dit nodig blijkt te zijn, zal de huisarts de patiënt 

snel zien op het spreekuur of zal de huisarts de patiënt direct thuis gaan bezoeken. De 

praktijk is elke werkdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur en dus toegankelijk voor de 

patiënten.  

Wanneer een doktersassistente door onvoorziene omstandigheden niet kan werken, dan 

zorgt de praktijkmanager zo spoedig mogelijk voor vervanging. Verder heeft praktijk 

Herengracht dezelfde telefooncentrale en kunnen zij taken korte tijd overnemen. 

Als een POH (S of GGZ) uitvalt dan worden de patiënten van deze dag afgebeld.  

De huisarts zorgt zelf voor vervanging bij uitval. 

Voor herhaalrecepten kunnen patiënten ook gebruik maken van de zogenaamde 

“receptenlijn” welke 24 uur per dag bereikbaar is evenals via de website.                                                                

Er is ook de mogelijkheid via email vragen en opmerkingen te plaatsen, deze wordt dagelijks 

gelezen. Het e-mailadres is ook via de website te bereiken. 

Voor huisartsenzorg tijdens avonden, nachten, weekenden en feestdagen participeren we in 

de Huisartsenpost Amsterdam. Hiervoor is een apart telefoonnummer beschikbaar. 

3.4 Automatisering 
Sinds 2013 zijn we gebruik gaan maken van het huisartsen informatiesysteem(HIS) Tetrahis. 

Er wordt volledig en zorgvuldig gewerkt (episodegerichte registratie met probleemlijst en 

ruiters, verwijsbrieven, medicatieoverzicht, preventiemodules, diverse protocollen, agenda en 

elektronisch declareren). Alle berichten van de ziekenhuizen in Amsterdam en omgeving, de 

laboratoria, de Huisartsenpost Amsterdam, enkele fysiotherapeuten en verloskundige 

praktijken komen elektronisch binnen.   

Dit jaar is er een start gemaakt met de web app van Tetrahis, dit om de communicatie tussen 

huisartsenpraktijk en de patiënt te verbeteren. Patiënten kunnen zich middels een 2 factor 

identification aan melden. De web app lijkt niet aan te sluiten bij de wens van de patiënt en 

het kan zijn dat deze in 2018 wordt gestopt. 

3.5 Veiligheid data 
De data van het Tetrahis worden tegen verlies beschermd door middel van een dagelijkse 

back-up. Deze wordt automatisch gemaakt en buiten het praktijkpand opgeslagen. Het 

systeem (een afgeschermd netwerk) is door een virusscanner en firewall beschermd. 

3.6 Privacy 
Iedere medewerker heeft een eigen toegangscode voor Tetrahis. Hiermee krijgt men een bij 

de functie passende toegang tot delen van het HIS en een bijpassende autorisatie om 

gegevens te muteren. Alle papieren brieven over patiënten worden ingescand en 

toegevoegd aan het elektronische dossier waarna de papieren brief wordt vernietigd. Voor 

het vernietigen van privacygevoelige documenten is er een papierversnipperaar aanwezig. 
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3.7 Voorlichting 
Het zo goed mogelijk informeren van de patiënten zien wij als een zeer belangrijk onderdeel 

van ons werk. In de praktijk worden naast de dagelijkse mondelinge uitleg de volgende 

middelen en methoden ten behoeve van de patiëntenvoorlichting ingezet: 

• Praktijkfolder : Uitgeprint in de wachtkamer 

• Praktijkwebsite: www.huisartsamsterdam.praktijkinfo.nl. De inhoud van de website is 

grotendeels door huisarts Ritz ontworpen. Op deze website staat informatie over de 

praktijk en verwijzingen naar informatie voor patiënten.      

• Ook geven we veel uitleg aan de hand van de website van het NHG, www.thuisarts.nl  

3.8 Kwaliteit 
Aangezien de praktijk hecht aan kwaliteit en verantwoorde zorg willen leveren is het 

kwaliteitskeurmerk NHG Praktijkaccreditatie behaald. 

 

3.9 Scholing                                                                                                                                                   
Alle medewerkers - huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes - worden geacht 

hun kennis op diverse gebieden op peil te houden of uit te breiden. Hiervoor volgen zij 

regelmatig cursussen en nascholingen.  

3.10 Klachtenregeling 
Wanneer mensen vragen, opmerkingen of suggesties over onze praktijkvoering hebben, dan 

staan wij ervoor open om deze te bespreken. We kunnen dan gezamenlijk bekijken of we op 

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

gezamenlijkheid kunnen uitkomen, is onze praktijk aangesloten bij de SKGE 

Wkkgz en SKGE 

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) beoogt een betere en snelle aanpak 

van klachten. Patiënten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de 

zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener 

het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een 

gesprek het probleem niet op? Dan kan de patiënt een rechtszaak aanspannen. Maar de wet 

biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een 

uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een 

schadevergoeding toekennen. 

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) faciliteert een netwerk van 

onafhankelijke klachtenfunctionarissen die uw klacht kunnen bemiddelen. Daarnaast zijn de 

Geschilleninstanties Huisartsenzorg en Openbare Apotheken van SKGE erkend. 

4. patiënten 

4.1 Het zorggebied 
Amsterdam centrum telt ruim 80.000 inwoners en is voor 76 % autochtoon, toch heeft de 

praktijk een multiculturele patiëntenpopulatie. De sociaaleconomische status is in dit 

stadsdeel gemiddeld hoog en heeft een typische stadsdynamiek. Dat wil zeggen, creatief, 

http://www.huisartsamsterdam.praktijkinfo.nl/
http://www.thuisarts.nl/
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tolerant en heel divers maar dus ook veel psychiatrie, verslaving en een grote homoseksuele 

populatie. 

 

4.2 Praktijkopbouw 
Patiënten-aantallen verdeling naar leeftijd en d.d. 31-12-2016/17 

 

 
 

In bovenstaande grafiek is een lichte groei van de praktijk te zien. In de leeftijdsgroep tussen 

de 25-44 jaar is de groei het meest toegenomen. De landelijke trend dat de ouderen 

toenemen is ook in onze praktijk waar te nemen in de groep > 75 jaar. 

4.3 In- en uitstroom  

 

In en uitstroom van patiënten over een heel jaar 
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4.4 Zorgverzekeraars 
Verdeling naar verzekeringsmaatschappij per 31-12-2016 
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5. werkbelasting 
 

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over het medisch handelen in de praktijk. Als basis 

daarvoor dienen o.a. de epidemiologische gegevens m.b.t. de volgende chronische 

aandoeningen: diabetes mellitus, astma, COPD en hart- en vaatziekten. Deze worden 

verderop in een tabel gepresenteerd. Nu eerst een tabel waarin wordt aangegeven hoeveel 

verrichtingen de praktijk heeft gedaan in 2016 en 2017.  

  
Consult 

Dubbel 
Consult 

 
Visite 

Dubbele 
Visite 

Telefonisch 
Consult 

E-mail 
Consult 

M&I 
Verrichting 

2016 5247 1586 8 52 3184 1135 377 

2017 6012 1925 8 89 3859 1350 453 

 

De praktijk is iets gegroeid en de consulten zijn toegenomen. In 2017 is met name de FTE 

van de assistentes iets verhoogd en zal in 2018 verdubbelen ten opzichte van 2016. 

6. Het medisch handelen 
 

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over het medisch handelen in de praktijk. Als basis 

daarvoor dienen de epidemiologische gegevens over een aantal chronische aandoeningen, 

die in tabellen en/of grafieken zullen worden gepresenteerd.  

De praktijk is aangesloten bij de ketenzorgorganisatie, ROHA. Zij zorgen voor de benodigde 

ondersteuning en verantwoording naar de zorgverzekeraars. Wij handelen conform de 

nieuwste NHG standaard Diabetes Mellitus en onze POH’s krijgen via de ROHA de 

benodigde ondersteuning inclusief nascholingen. Ook faciliteert de ROHA in onze contacten 

met de ziekenhuizen in de regio, voor ons met name het OLVG en SLAZ.  Inmiddels kunnen 

wij stellen dat wij hoogwaardige zorg aan onze DM type 2 patiënten aanbieden. 

6.1 Diabeteszorg 
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De patiënten welke in bovenstaande grafiek staan beschreven zitten allen > 1 jaar in de 

geregelde ketenzorg en behandeld volgens het zorgprotocol. 

 

In onze praktijk is de prevalentie lager (3%) dan het landelijke cijfer van 4%. Dit is te 

verklaren door de populatiekenmerken van onze praktijk. De NHG-standaard diabetes 

mellitus beschrijft dat in Nederland diabetes mellitus beduidend vaker voor komt bij mensen 

van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst dan bij de autochtone bevolking. Ook 

beschrijft de standaard dat de prevalentie het hoogst is onder personen van Hindoestaans-

Surinaamse afkomst, vooral in de hogere leeftijdsgroep. Tot slot beschrijft dezelfde 

standaard dat diabetes mellitus type 2 in Nederland een hogere prevalentie heeft onder 

mensen met een lagere sociaaleconomische status. Onze patiëntenpopulatie valt 

grotendeels buiten deze risicogroepen. 

 

 

6.2 Kwaliteit van zorg 
Het is de vraag of de kwaliteit van zorg werkelijk te meten valt, maar in onze samenleving 

blijkt wel een sterke behoefte te bestaan aan informatie over de kwaliteit van de 

patiëntenzorg. De kwaliteit van het medisch handelen kunnen we beoordelen aan de hand 

van onder andere procesindicatoren. 

Procesindicatoren zijn een hulpmiddel om na te gaan of het desbetreffende zorgproces 

volgens plan is uitgevoerd. Bij elk van de parameters van het zorgproces, in dit geval rondom 

diabetes, wordt de vraag gesteld of de handeling of actie omtrent de betreffende parameter 

heeft plaats gevonden in het voorafgaande jaar.  

De procesindicator geeft per parameter het percentage patiënten aan bij wie dat inderdaad is 

gebeurd. 
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Indicatoren ketenzorg over diabetes type 2 patiënten onder behandeling huisarts 

 

6.3 COPD-zorg 

 
Ook hier is de praktijk aangesloten bij de ketenzorgorganisatie, ROHA. Zij zorgen voor de 

benodigde ondersteuning en verantwoording naar de zorgverzekeraars. Wij handelen 

conform de nieuwste NHG standaard Astma & COPD en onze POH’s krijgen via de ROHA 

de benodigde ondersteuning inclusief nascholingen. Huisarts Ritz en POH-S Bea Minks 

hebben beide de Caspir-scholing gedaan en onderhouden deze. Ook faciliteert de ROHA in 

onze contacten met de ziekenhuizen in de regio, voor ons met name het OLVG en SLAZ.  

Inmiddels kunnen wij stellen dat wij hoogwaardige zorg aan onze COPD-patiënten 

aanbieden. 
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In totaal zijn er 40/46 COPD-patiënten bekend in onze praktijk hetgeen weinig lijkt voor 1,5 

normpraktijk. Wij verwachtten dat de registratie niet optimaal is maar dit is een speerpunt 

voor 2018. 

 

Indicatoren ketenzorg over COPD patiënten onder behandeling huisarts, bepaald over 1 jaar 

 

Wat betreft het afnemen van een MRC en een CCQ en het registreren of een patiënt rookt is 

de kwaliteit van zorg toegenomen. Na onderzoek blijkt dat er bij beweging een probleem bij 

het registreren is. Het registratieprobleem is 2018 opgelost. 
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6.4  CVRM-zorg Secundaire preventie (HVZ) en Primaire preventie (VVR) 
 

De CVRM zorg is onderverdeeld in 2 patiëntengroepen, te weten: 

• Secundaire preventie, patiënten hebben al een event meegemaakt; 

• Primaire preventie, er is een verhoogd risico op hart en vaatziekten, hierbij zijn de 

diabetespatiënten uitgesloten. 

6.4.1. Secundaire preventie (HVZ) 
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We hebben als praktijk de laatste 2 jaar geïnvesteerd in het opzetten van het CVRM-

spreekuur en durven te stellen dat wij hoogwaardige zorg aan deze patiëntengroep geven. 

6.4.2. Primaire preventie (VVR) 
 

 

 
 

Hart- en vaatziekten” is zo’n samengestelde groep dat het lastig is dit percentage met 

landelijke cijfers te vergelijken. Ook hiervoor zorgt ROHA voor de benodigde ondersteuning 

en verantwoording naar de zorgverzekeraars. Wij handelen conform de nieuwste NHG 

standaard Cardiovasculair Risicomanagement en onze POH’s krijgen, via de ROHA, 

nascholingen.  
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7. Preventie 
 
Daar waar aangetoond is dat preventieve activiteiten een wezenlijke bijdrage kunnen leveren 

aan de volksgezondheid, voeren wij die uit. Speerpunten in ons preventiebeleid zijn: 

• Protocollaire zorg voor patiënten met DM2, COPD en CVRM 

• Hulp bij het stoppen met roken   

• Griepvaccinaties voor mensen met een verhoogd risico op het krijgen van 

complicaties door griep  

• Opsporen van voorstadia van baarmoederhalskanker  

7.1 Stoppen met roken 

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

ziektes op het spreekuur komen, zullen we proberen de optie ‘stoppen met roken’ ter sprake 

te brengen. Dit gebeurt tijdens de spreekuren van de artsen maar ook tijdens de spreekuren 

van de praktijkondersteuners. De praktijk biedt zelf een begeleidingsprogramma aan. Indien 

medicatie nodig is dan schrijven wij dit voor en vervolgen patiënt in verband met mogelijke 

bijwerkingen.  

7.2 Griepvaccinaties 

In oktober krijgen alle geïndiceerde een oproep voor een griepvaccinatie. De indicatie wordt 

vastgesteld aan de hand van gegevens in ons HIS, zoals relevante eerdere diagnosen. Er 

worden meerder dagen georganiseerd in het centrum, waarbij medewerkers betrokken zijn 

en hun eigen taken hebben. De patiënten die niet op deze dag kunnen komen mogen op een 

later, voor hun geschikt moment, langs bij de assistente voor een vaccinatie. De patiënten 

voor wie het om medische redenen niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, worden 

thuis gevaccineerd door de praktijkondersteuner, arts of assistente. Het streven is om een zo 

hoog mogelijk percentage van de geïndiceerde elk jaar te vaccineren.  
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8. Samenvatting en plannen voor 2017 
 

8.1 Terugblik op 2017 

 
Samenvattend zien we als belangrijkste ontwikkelingen/activiteiten in onze praktijk in 2016 

de volgende punten: 

• De verbouwing heeft het meeste invloed gehad met betrekking op de praktijkvoering. 

De normale huisartsenzorg werd goed geregeld maar er was geen mogelijkheid voor 

nieuwe projecten. Wel kunnen zij nu afzonderlijk werken en is er nog een extra 

spreekkamer gecreëerd. 

• Het assistenteteam was een stuwende kracht binnen onze praktijk bij de verbouwing, 

zij werkte zonder mopperen en met een vriendelijk gezicht. 

• Lijst met gedelegeerde handelingen assistentes is gemaakt en in gebruik genomen. 

• De formatie van de POH-S bleek te krap te zijn ingezet. Tijdelijk is er vanaf 1 oktober 

een POH-S aangenomen om de patiënten de zorg te kunnen geven volgens het 

zorgprogramma alsmede om de POH-S te ontlasten en te ondersteunen. 

8.2 Plannen voor 2018 

 

• De verbouwing afronden; 

• Verder gaan met accreditering en alle verbeterplannen die hieruit volgen; 

• Voorraadbeheer Lean opzetten; 

• Huisartsopleider. 
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