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Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarverslag van huisartspraktijk Ritz, dit jaarverslag over het jaar 2019, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslagperiode 
1 januari 2019 t/m 31 december 2019 
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1. Historie en profiel van de prakitjk 
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 die tijd is er 
geen samenwerkingsverband meer binnen de praktijk met een andere huisarts maar is wel op dinsdag 
en donderdag Barbara Stoks als vaste huisarts werkzaam binnen onze praktijk. 
 
De praktijk ligt in het centrum aan de grachtengordel van Amsterdam, deze behoort tot de 
werelderfgoedlijst UNESCO. De sociaaleconomische status is in dit stadsdeel gemiddeld hoog en heeft 
een typische stadsdynamiek. Dat wil zeggen, creatief, tolerant en heel divers wat je ook over de praktijk 
zelf kan zeggen. Maar het stadsdeel heeft ook veel psychiatrie, verslaving en een grote homoseksuele 
populatie hetgeen ook in de patiëntenpopulatie is terug te zien. 
 

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 is 
nu vormgegeven door in 2017/2018 meer ruimte in de praktijk te creëren en verder uit te breiden.   
 
1.3  Deskundig en Evidance based 
Wij verlenen huisartsgeneeskundige zorg over de hele breedte van het vak, volgens landelijke 
standaarden (NHG-standaarden en LTA’s). Er wordt ezorg geleverd volgens de laatste 
wetenschappelijke inzichten/evidence based, met persoonlijke aandacht voor de patiënt, rekening 
houdend met de wensen van de patiënt.  
De praktijk vervult een poortwachtersfunctie voor het zorgaanbod in de regio. Indien noodzakelijk, 
worden patiënten verwezen naar overige zorgaanbieders. De praktijk is aangesloten bij het LSP. 
Medische noodzaak, kosteneffectiviteit, professionele mening van de huisarts en de wens van de 
patiënt spelen een rol in de keuzes bij gezondheidsvragen. De huisarts is regisseur van de zorg en 
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fungeert als gids voor de patiënt die ten tijde van ziekte te maken krijgt met verschillende 
instellingen en specialisten. 
Gerichte nascholing wordt gevolgd om kennis en vaardigheden actueel te houden, waarbij 
laagdrempelig overleg de kwaliteit van ieders handelen verhoogd. Sinds 2018 zijn wij een 
opleidingspraktijk voor huisartsen en willen hen een goede en veilige leeromgeving bieden.  
Door ons te accrediteren zorgen we voor een continue kwaliteitsverbetering en transparantie. 
 

1.4  Neventaken 
Huisarts Ritz is naast zijn werk als huisarts voorzitter voor de ketenzorg organisatie ROHA. 
 

1.5  Verklaring 
De praktijk verleent reguliere huisartsenzorg, voldoet aan actuele standaarden en richtlijnen en aan 
de geldende wetgeving. 
 

 
 

2. Het team 
In 2019 werkte de volgende medewerkers bij huisartsenpraktijk Ritz 
 

Functie Wie Bijzonderheden 
Huisarts Roger Ritz  

Huisarts, vaste waarnemer Barbara stoks  
Huisarts in opleiding Christiaan Decades Tot maart 

 Esra Yavuz Vanaf maart 
Doktersassistenten Linda Mehany  

 Jessica Veerman  
POH-S Saskia van Pelt  

POH-GGZ Inge de Graaf  
Praktijkmanager Eveline Brand  
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3. Infrastructuur en organisatie 
De praktijk bevindt zich in het meest centrale deel van het centrum van de stad en is goed bereikbaar 
met het openbaar vervoer. Tevens is er parkeergelegenheid in de straten rondom de praktijk maar 
de stad is autoluw geworden. Lopen of de fiets is voor de meeste patiënten de manier om op de 
praktijk te komen. Momenteel is de praktijk voor inschrijving gesloten. 
 

 
 

3.1  Bereikbaarheid 
De praktijk is elke werkdag van 8.00-17.00 uur geopend en toegankelijk voor de patiënten. Wij 
werken in onze praktijk alleen met consult op afspraak. Het regulier spreekuur is dagelijks van 7.30-
10.30 uur en van 13.30-16.00 uur. Ook is er een telefonisch spreekuur van 11.00-11.30 uur. De 
huisarts of praktijkondersteuner kan wanneer het noodzakelijk is, tussen de middag of aan het einde 
van de middag, bij een patiënt een visite afleggen. Indien nodig kan een huisarts een patiënt altijd 
zien en direct bezoeken. 
 
De praktijk is ook elke werkdag van 8.00-17.00 uur telefonisch bereikbaar. Verder kunnen de 
patiënten via de web-app een afspraak maken en herhaalmedicatie aanvragen. Tevens kan er 
herhaalmedicatie aangevraagd worden via de receptenlijn. 
 
Voor huisartsenzorg buiten de openingstijden van de praktijk kunnen de patiënten gebruik maken 
van de huisartsenpost Amsterdam. Hiervoor is een apart telefoonnummer beschikbaar welke zowel 
op de website staat als te horen op de voicemail. 
 
3.2  Overleg binnen en buiten de praktijk 
 

Intern  Extern  
Overlegpartner Overlegfrequentie Overlegpartner Overlegfrequentie 

Assistentenoverleg dagelijks Wijkoverleg 6/jr 
POH-Somatiek Op werkdagen FTO 4/jr 

POH-GGZ Op werkdagen ROHA ALV 2/jr 
Praktijkmanager  1/mnd ROHA ALV 2/jr 
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3.3  Uitval van medewerkers 
De huisarts zorgt zelf voor vervanging bij uitval, bij vakantie wordt de huisarts vervangen door een 
waarnemer. Bij onverwachte afwezigheid van de POH-S worden de patiënten van de dag afgebeld. 
Wanneer een doktersassistente uitvalt dan wordt huisartsenhulp ingeschakeld. 
 
3.4  Automatisering 
Sinds 2013 werkt de praktijk met het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) Tetrahis. Op alle 
werkplekken is een printer en internetaansluiting. Binnen de praktijk wordt volledig en zorgvuldig 
gewerkt, denk hierbij aan episode-gerichte registratie met probleemlijst, verwijsberichten, 
medicatieoverzicht, preventiemodules, diverse agenda’s, agenda en elektronisch declareren. 
 
Ten behoeve van de zorg kan er elektronisch worden gecommuniceerd met apotheken, 
ziekenhuizen, het laboratorium, en de centrale huisartsenpost. De gegevens worden automatisch 
ingelezen en verwerkt in het HIS.  
Op elke computer zijn de belangrijke documenten voor de praktijk bereikbaar, zoals alle 
werkafspraken, protocollen, handige sites en de sociale kaart.   
 
De data van Tetrahis wordt tegen verlies beschermd door middel van een dagelijks back-up. Deze 
wordt automatisch gemaakt en buiten het pand opgeslagen Tetrahis werkt via een afgeschermd 
netwerk en is door een virusscanner en firewall beschermd. 
 
3.5  Privacy 
Binnen de praktijk wordt ongeautoriseerde toegang in het his voorkomen door het gebruik van 
persoonlijke inlogcodes. Elke computer is beveiligd met een wachtwoord. Na korte tijd niet 
gebruiken wordt het scherm geblokkeerd en kan alleen geopend worden met het wachtwoord. 
Alle papieren brieven over patiënten worden gescand en toegevoegd aan het elektronisch dossier 
waarnaar de papieren brief door de papierversnipperaar wordt vernietigd. 
 
3.6  Voorlichting 
Patiënten informatie zien wij als belangrijk onderdeel van ons werk. In de praktijk wordt er naast 
mondelinge uitleg gebruik gemaakt van de volgende middelen en methoden: 

• Praktijkfolder uitgeprint in de wachtkamer 
• Instructiemateriaal welke aanwezig is binnen de praktijk 
• Praktijkwebsite: www.huisartsritz.nl 
• www.thuisarts.nl 

3.7  Scholing 
Alle medewerkers worden geacht hun kennis op diverse gebieden op peil te houden of uit te breiden. 
Hiervoor volgen zij regelmatig cursussen en nascholingen. 

3.8  Klachtenregeling 
Wanneer patiënten vragen, opmerkingen of suggesties op onze praktijkvoering hebben, dan staan 
wij hier altijd voor 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. In 2019 hebben wij geen enkele klacht 
ontvangen. 
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3.9  Kwaliteit 
We maken gebruik van de NHG-praktijkaccreditatie om de organisatie van de praktijk en de kwaliteit 
te onderhouden en indien nodig te verhogen. 

4. Patiënten 
Op 31 december 2019 telt de praktijk 3101 patiënten. Verdeelt tussen man (1753) en vrouw (1348) is 
bijna gelijk. De praktijk heeft geen achterstandspatiënten. 
Er zijn afgelopen jaar 349 patiënten uit de praktijk gegaan, met name door verhuizing. Dit is voor 
onze praktijk een vrij constant getal. Dit jaar zijn we zelfs een periode dicht geweest voor nieuwe 
patiënten.  

 
 
Huisartsenpraktijk Ritz heeft een relatief jonge patiëntenpopulatie.  

5. Werkbelasting 
5.1  Verrichtingen binnen de praktijk  
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6. Het medisch handelen  
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, Astma en COPD en CVRM 
• Kortdurende zorg voor GGZ-patiënten  
• Kwetsbare ouderen 

 

6.1   Protocollaire zorg voor patiënten met DM2, Astma, COPD en CVRM 
De praktijk is voor chronische zorg aangesloten bij de ketenzorgorganisatie Regionale Organisatie 
Huisartsen Amsterdam (ROHA). In 2019 namen wij deel met de volgende zorgprogramma’s Diabetes 
Mellitus 2, Astma & COPD en CVRM (secundaire en primaire preventie). 
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De ROHA zorgt voor de benodigde ondersteuning, scholing en verantwoording naar de 
zorgverzekeraars. Wij handelen volgens de NHG-standaarden.  De ROHA faciliteert ook in onze 
contacten met de ziekenhuizen in de regio, voor ons is dit met name, het OLVG, locaties Oost en 
West. Inmiddels durven wij te stellen dat wij goede zorg leveren aan onze chronische patiënten. 
In de praktijk wordt er door de huisartsen en praktijkondersteuners somatiek, diagnostiek, 
behandeling, follow-up en leefstijladvisering gegeven. Dit houdt in dat er gestructureerde zorg wordt 
verleend. De patiënten worden met regelmaat opgeroepen voor en gezien op het spreekuur van de 
praktijkondersteuners somatiek en zo nodig door de huisarts. 
 
Er wordt gewerkt in het Ketenzorg Informatie Systeem (KIS) Caresharing, hierin wordt de zorg voor 
de chronische patiënten geregistreerd. Tevens werken we binnen het KIS, voor de ouderenzorg, met 
C-boards een veilig platform voor multidisciplinaire samenwerking. In 2019 zijn alle indicatoren 
gevraagd door de verzekeraar behaald, zie onderstaande grafieken. 
 

 
 

    
 

    
 
6.2  Kortdurende GGZ-zorg 
Inge ziet, als POH GGZ, patiënten met psychische problemen om een beter beeld van de klacht te 
krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding te verlenen. Het is 
haar taak om in te schatten van welke problematiek sprake is en de ernst ervan voordat er eventueel 
wordt doorverwezen naar de basis of specialistische GGZ. Zij is dit jaar 2 uur per week meer gaan 
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werken en verricht met name consulten, dit jaar hebben er 523 consulten ≥ 20 minuten en 27 
telefonisch consulten plaatsgevonden. 

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: 

• Hulp bij het stoppen met roken 
• Griepvaccinaties voor mensen met een verhoogd risico op het krijgen van complicaties door 

de griep 

6.3 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 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.  
 

6.4 Griepvaccinaties 
Er zijn regionale verschillen in het percentage van 60-plussers dat een griepprik van de huisarts heeft 
gekregen, maar er is geen duidelijk ruimtelijk patroon zichtbaar. In 2018-2019 heeft 55% van alle 60-
plussers in Nederland een griepvaccinatie gehaald.  
 
In oktober krijgen alle geïndiceerde een oproep voor de griepvaccinatie. In principe worden de 
patiënten op de praktijk gevaccineerd, voor degene waarvoor het niet mogelijk is om naar de praktijk 
te komen wordt thuis de vaccinatie gegeven. 
 
 

  
 
Wij hebben 484 griepvaccinaties gegeven waarvan 75% (370) aan patiënten van ≥ 60 jaar. De 
opkomst van de laatste groep is hoog en ligt ver boven het stedelijk gemiddelde. Onduidelijk is het 
voor ons hoe het komt dat wij boven dit gemiddelde liggen.  
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8. Terugblik 2019 en plannen voor 2020 
 
8.1  Terugblik 2019 
Terugkijkend op 2019 is het een relatief rustig jaar geweest. We hebben geen personele 
wisselingen gehad uitsluitend van de AIOS. Het lean voorraadbeheer is mooi onderhouden 
en de praktijkmanager werkt nu 4 uur per week naar tevredenheid van beide partijen. 
De hardware is vernieuwd zoals wij hadden gepland, het LSP is nog niet gerealiseerd dit komt met 
name door de hoge kosten van Tetrahis. De gebruikers van de webapp zijn flink gegroeid maar blijft 
een aandachtspunt. Wij hadden graag de ouderenzorg iets meer attentie gegeven maar de POH-S 
had alle aandacht nodig voor de chronische zorg.  
 
8.2  Plannen 2020 

• Start LSP of whitebox 
• Vacature POH-S 
• Inventariseren of assistente op afstand een ondersteuning kan zijn 
• Verder uitrollen en implementeren webapp 
• Opstarten gestructureerde ouderenzorg met ondersteuning van wijkgroep Centrum 

 
 
 
 
 
 


