
JAARVERSLAG 

2019 (SAMENVATTING)  

1. BIJZONDERE GEBEURTENISSEN 

 Marlies Midden (huisarts) en Alice (assistente) hebben onze praktijk verlaten i.v.m. een nieuwe baan 

bij een andere praktijk. 

 Anouk Lablans (waarnemend huisarts), Eva, Eveline en Sara (assistentes) zijn ons team komen 

versterken. 

2. WAAR HEBBEN WE AAN GEWERKT? 

 Wijkgericht werken 

o Wij zijn betrokken bij de werkgroep ‘Gezonde wijk’, om zo bij te kunnen dragen aan de 

gezondheid van Kattenbroek. De werkgroep ‘Gezonde wijk’ heeft drie subdoelen opgesteld, 

namelijk ‘gezond en prettig ouder worden’, ‘hoe houd ik alle ballen in de lucht’ en ‘gezond 

opvoeden en opgroeien’. Vanuit deze drie thema’s zijn werkgroepen actief die verschillende 

activiteiten organiseren in de wijk. Vanuit de huisartsenpraktijk zijn verschillende collega’s 

hier ook bij betrokken. 

o Wij werken steeds meer samen met Indebuurt033 en het wijkteam.  

 Positieve gezondheid 

o Wij werken en denken steeds meer volgens de principes van ‘Positieve gezondheid’. Dit 

betekent dat gezondheid steeds meer gezien wordt als een relatie tussen lichamelijke, 

maatschappelijke, sociale en psychische factoren.  

 Leefstijl en preventie 

o In samenwerking met de diëtiste/leefstijlcoach en de fysiotherapeut bieden wij 

Gecombineerde Leefstijl Interventie aan (GLI). Dit is een leefstijlprogramma voor mensen met 

overgewicht en een verhoogd gezondheidsrisico. 

 Teambuilding  

 Verbetering van ons medicatie-beleid 

 Uitbreiden van ons zorgaanbod 

 AVG-wetgeving  

 Kwaliteitsverbetering 

o We werken continue aan onze kwaliteit, dit wordt hieronder verder toegelicht. 

3. KWALITEIT 

 Om onze kwaliteit van zorg te waarborgen, hebben wij de volgende activiteiten uitgevoerd: 

o Nascholingen volgen 

o Wij nemen deel aan de NPA-praktijkaccreditatie. Dat betekent dat er elke 3 jaar een audit 

plaatsvindt, zodat wij aan de kwaliteitseisen blijven voldoen. 

o We houden elke maand een werkoverleg met het hele team, daarin bespreken we actuele 

onderwerpen en werken we aan eenheid binnen het team. 

o We kijken met elkaar mee tijdens handelingen/ spreekuren, zodat we hiervan kunnen leren. 

o D.m.v. het melden van incidenten of bijna-incidenten, leren we van onze ‘fouten’ en kunnen 

we onze zorg verbeteren. 

o We houden enquêtes voor patiënten. 

o We hebben een klachtenformulier, zodat patiënten kun klacht of probleem kunnen delen.  



4. NIEUWE AANDACHTSPUNTEN 2019 

 De onderwerpen onder ‘kopje 2’ (waar hebben we aan gewerkt?) blijven in 2020 belangrijk voor ons. 

Daarnaast vragen de volgende onderwerpen extra aandacht in 2020: 

o Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om ons zorgaanbod verder te moderniseren / uit te 

breiden. 

o We vragen pro-actief aan patiënten om hun toestemming voor het delen van hun medische 

gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP). 

o Meer aandacht en zorg voor jongeren met een zorgvraag op psychisch gebied. 

o Verder verbeteren en uitbreiden van de samenwerking in de wijk op het gebied van zorg en 

welzijn. 

 

HEEFT U VRAGEN? NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP! 

 


