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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het beleidsplan van Huisartsenpraktijk de Meidoorn, een duopraktijk in het dorp 
Brummen. 
Met dit plan willen we een beeld schetsen van ons beleid de komende drie jaar. 
De focus zal daarbij liggen op de deelgebieden kwaliteit van zorg, uitbreiden zorgaanbod, 
veiligheid en klantvriendelijkheid. 
In ons jaarverslag presenteren wij jaarlijks de behaalde resultaten op deze deelgebieden. 
 
2. Organisatie & Personeel 
 
Praktijk de Meidoorn is een huisartsenpraktijk in het Gelderse dorp Brummen ooit ontstaan 
uit de solopraktijk van huisarts van de Venis. 
In 2007 associeerde Marcel Kerkhoven met huisarts van de Venis. Deze bouwde in een paar 
jaar zijn werkzaamheden af en ging in 2011 met pensioen. Zijn plaats is overgenomen door 
Marijke den Braven die in 2012 associeerde met Marcel Kerkhoven. Zij hebben beiden een 
gelijk deel in de maatschap. 
Anno 2017 verleent huisartsenpraktijk de Meidoorn zorg aan een deel van de bevolking in 
het dorp Brummen. Hierbij staat goede kwaliteit van zorg hoog in het vaandel. 
Er wordt gewerkt conform de richtlijnen van het NHG. 
 
2.1 Locatie van de Praktijk 
In het huidige voormalige schoolpand, dat in 2010 van de gemeente gehuurd werd en 
aansluitend verbouwd, zijn 3 spreekkamers (1 zonder onderzoeksbank) en een 
behandelkamer. Er is daarnaast een fysiotherapiekamer gebruiksklaar gemaakt voor de 
praktijkondersteuner.  De praktijkmanager heeft een eigen werkplek in de vergaderkamer. 
Het priklab van het Gelre ziekenhuis gebruikt naast de Prikkamer incidenteel ook 
spreekkamer 3. 
In 2016 zijn de concrete voorbereidingen gestart voor een verhuizing naar de te verbouwen 
katholieke Kerk die aangekocht is door een projectontwikkelaar. 
 
2.2 Bereikbaarheid en Beschikbaarheid 
De beschikbaarheid van onze zorg is alle werkdagen van 8-17 uur, waarbij de assistente 
steeds direct bereikbaar is; m.a.w. er wordt geen gebruik gemaakt van (Pauze-) bandjes op 
een normale werkdag. 
Buiten de openingstijden zijn de patiënten aangewezen op de regionale huisartsenpost 
Zutphen. 
 
2.3 Personeel 
De 2-koppige huisartsenmaatschap heeft 3 parttime-assistentes in dienst, een parttime 
praktijkmanager, 1 POH somatiek. Er is een POH GGZ gedetacheerd en een waarnemend 
huisarts ondersteunt de huisartsen op 2 vaste dagen. 
Van tijd tot tijd worden er stagiaires begeleid; doktersassistenten io en POH somatiek io en 
soms co-assistenten. 
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Onze hooggekwalificeerde huisartsenzorg kunnen wij alleen leveren als wij in een goede 
sfeer ons werk kunnen doen. Hierbij hechten wij veel waarde aan duidelijke afspraken, 
heldere protocollen en laagdrempelig contact. Daarbij is er aandacht voor feedback op 
handelen en bijscholing waar nodig en mogelijk is en tijd voor pauze. Regelmatig hebben wij 
een praktijkactiviteit buiten het werk. 
 
3. Missie, visie en doelen 
 
3.1 Missie (waar staan we voor) 
Wij staan voor een goede, complete eerstelijnsgezondheidszorg dicht bij de mensen in het 
dorp Brummen en het buitengebied. 
Om dit te kunnen bieden werken we samen met andere eerstelijnszorgverleners als 
verpleegkundigen en verzorgenden van de thuiszorg, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, de 
podotherapeuten, apothekers en verloskundigen. De patiënt staat hierbij centraal waarbij 
we oog hebben voor “zorg op maat”. 
Uitgangspunten zijn samenwerking (korte lijnen), een open communicatie, en een hoge 
kwaliteit van zorg. 
Dit bereiken wij door regelmatig overleg met elkaar en permanente bijscholing. 
 
3.2 Visie (waar gaan we voor) 
 
 3.2.1 Het veld waarin we werken 
De afgelopen jaren is er veel veranderd in de huisartsenzorg. Er is steeds meer aandacht 
gekomen voor en focus op preventie en steeds meer taken uit de tweede lijn (“de 
specialist”) zijn overgeheveld naar de eerste lijn (“de huisarts”). Daarbij worden de patiënten 
steeds ouder en hebben vaker te maken met meerdere (veelal chronische) ziekten 
tegelijkertijd. 
Door politieke keuzes heeft er de afgelopen 3 jaar een taakverschuiving plaatsgevonden naar 
de eerste lijn en dit is vooral te zien aan een toename van complexe psychiatrische zorg en 
complexe ouderenzorg naar de huisarts. Ook de verandering van financiering van de 
jeugdzorg heeft impact op de huisartsenpraktijk. 
 
 3.2.2 De aanpassingen die plaatsvinden/plaatsgevonden hebben 
Deze veranderingen vergden en vergen aanpassingen in de huisartsenpraktijk. Ook in de 
Meidoorn. Inmiddels zijn de praktijkondersteuners niet meer weg te denken.  Onder 
supervisie van de huisartsen verlenen zij gestructureerde zorg aan diabetespatiënten, 
patiënten met cardiovasculaire aandoeningen, longpatiënten, patiënten met psychische en 
psychosociale problemen. 
 
3.3 Doelen komende 3 jaar 

● Verhuizen naar nieuwe locatie in Brummen.  (2018) 
● Veilig communiceren met diverse thuiszorg organisaties. Regionale pilot veilig 

communiceren is najaar 2017 van start gegaan, als initiator nemen wij deel aan deze 
pilot, die in 2018 vervolg gaat krijgen met uitbreiding medicatie overzicht. 
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● Een werkend ambulant verpleegkundig team voor de hele gemeente Brummen 
waarbij instanties samenwerken om 24/7 hoogwaardige verpleegkundige zorg te 
kunnen verlenen. Hiervoor hebben 2 lokale thuiszorginstanties, het Gelre ziekenhuis 
en de st Philadelphia Brummen en de HRZU een convenant getekend in 2017 en is de 
nachtuitvoering op 1 augustus 2017 van start gegaan met in een latere fase 
uitbreiding naar de dagzorg. 

● Opzetten buurtkliniek (korte opnames voor patiënten die niet thuis kunnen blijven 
maar niet naar het ziekenhuis hoeven; palliatieve zorg zo nodig, en ziekenhuis-
verplaatste zorg – dicht bij huis) Dit in samenwerking met en geborgd door de 
partijen van het ambulant verpleegkundig team. 

● Opzetten GGZ-keten lokaal (te starten in de Meidoorn) te weten samenwerken met 
een psychiater, door uitbreiding POH GGZ, en samenwerking aan te gaan met lokale 
andere GGZ-zorgaanbieders. (bijv. haptotherapie, runningtherapie, verslavingszorg) 

● Uitbreiden zorgaanbod ouderen door naast de samenwerking met de vaste SOG ook 
opnieuw een POH-ouderen (mits gefinancierd) aan te stellen, waarbij samenwerking 
met de gemeente (oa dementie casemanager) onontbeerlijk is. 

● Gemeente met welzijnsloket neemt zitting in de nieuwbouw 
● Voor Astmapatiënten starten ketenzorg (afhankelijk van de Zorggroep) 
● Uitbreiden zorg aan 40 patiënten met een verstandelijke beperking per 1 januari 

2018 voor de Stichting Elver. 
● Over op E-zorg en een centrale server voor alle praktijkmedewerkers en alle 

documenten 
● Uitbreiden “E-health”. (Afspraken maken via een patiëntenportaal en E-consulten) 
● Starten met de huisartsenopleiding 
● Uitbreiden van Diabetes zelfzorg en het aanbieden van Prisma cursussen aan deze 

patiëntengroep. 
● per 1 januari 2018 uitbreiden huisartsenzorg aan VG patiënten binnen Philadelphia 

i.v.m. uitbreiden van diverse locaties 
 
 
4 Transparantie, veiligheid: & kwaliteit  
 
Onder kwaliteitsbeleid vallen alle activiteiten met betrekking tot kwaliteitsplanning, 
kwaliteitsbeheersing, kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering binnen het 
kwaliteitssysteem.  
Bij de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen het primaire 
proces en de ondersteunende processen in de organisatie. Op beide niveaus wordt gewerkt 
aan structurele kwaliteitsverbetering.  
Op beide niveaus vormen wet- en regelgeving en geldende gedrags- en beroepsnormen, 
dwingende kaders. 
 
4.1 Het primaire proces  
Onder het primaire proces worden alle werkzaamheden verstaan die direct bijdragen aan de 
zorg van de patiënt.  
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Hierbij worden expliciet eisen gesteld aan de deskundigheid, deskundigheidsbevordering en 
het professioneel handelen van medewerkers. Alle huisartsen en overige medewerkers 
binnen onze organisatie voeren hun werkzaamheden uit zoveel mogelijk in 
overeenstemming met de vastgestelde NHG-standaarden en richtlijnen, en binnen de kaders 
van de geldende wettelijke regelgeving. 
Naast dit professioneel handelen richten wij binnen dit proces de aandacht ook op 
klantvriendelijkheid. Dit houdt in dat we luisteren naar de individuele behoefte van onze 
patiënt en onze zorg daarop richten.  
Het team straalt uit dat we deze zorg gezamenlijk met aandacht bieden. Daarbij hebben we 
oog voor de waardigheid en privacy van de patiënt en willen we open communiceren en 
hebben we veilige communicatie met onze lokale zorg partners als belangrijk 
aandachtspunt. 
 
 4.1.1 Intake en indicatie  
Centraal staan het begrijpen, verifiëren en definiëren van de zorgvraag op individueel 
patiëntniveau. Dit moet resulteren in een passend zorgaanbod. De praktijk hanteert 
protocollen en richtlijnen die betrekking hebben op het werkproces bij aanvang van het 
primaire proces. Het gaat hier om in- en uitstroom van patiënten, bereikbaarheid, 
informatieverstrekking en privacy, bejegening, beoordeling en doorverwijzing (triage) van de 
zorgvraag.  
 
 4.1.2 Uitvoering  
Het betreft hier het daadwerkelijk verlenen van zorg aan de individuele patiënt: diagnostiek 
en behandeling. In samenspraak met de patiënt wordt een behandelplan opgesteld met 
bijbehorende acties en doelen. Het gaat hier om chronische en niet chronische zorg.  
Deze zorg geschiedt op basis van de door de beroepsgroep gedragen en/of ontwikkelde 
standaarden en op basis van evidence-based medicine .  
Zorgverleners hebben hiertoe een gerichte opleiding genoten. Zowel intern als extern wordt 
de zorg gecoördineerd en afgestemd door (protocollaire) taak- en delegatieafspraken en 
informeel en formeel overleg.  
Waar mogelijk wordt het zorgproces ondersteund door een technologisch 
informatiesysteem (bv het EVS). Dit systeem bewaakt, stuurt en registreert belangrijke 
beslismomenten in het zorgproces. In het systeem zijn autorisaties en bevoegdheden 
vastgelegd. De gegevens zijn beveiligd tegen verlies en oneigenlijk gebruik.  
Er zijn afspraken vastgelegd over bejegening, registratie van gegevens en het waarborgen 
van de privacy van de patiënt.  
Deze afspraken zijn vast agendaonderwerp op overleggen en worden gericht met elkaar 
getraind.  
 
 4.1.3 Evaluatie en nazorg  
Het behandelplan wordt samen met de patiënt geëvalueerd op het proces en het resultaat. 
Waar nodig wordt de behandeling aangepast. Het gaat hier niet uitsluitend over medisch 
inhoudelijke doelstellingen maar ook over de dienstverlening zelf.  
Daarnaast worden procedures gehandhaafd voor klachtenafhandeling en foutmeldingen.  
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4.2  Beleid en organisatie  
Op organisatieniveau vindt ook structurele verbetering van onze praktijkvoering plaats.  
Ons beleid wordt beschreven in voorliggend beleidsplan en verder uitgewerkt door het 
vastleggen van procedures en het ontwikkelen van protocollen en werkafspraken. Tezamen 
vormt dit de basis voor ons kwaliteitsmanagementsysteem. 
Ook nav de VIM worden verbeteringen doorgevoerd. 
Het geheel wordt gecoördineerd door een kwaliteitsfunctionaris.  
Jaarlijks wordt de praktijk gevisiteerd en sinds 2014 ook NHG-geaccrediteerd. 
Deelname aan dit NHG-traject biedt ons structuur en verplicht ons een aantal minimale 
voorwaarden goed te organiseren en borgen in onze organisatie. Naast ontwikkelen en 
formuleren van beleid gaat het dan ook om het meten van onze (zorg)kwaliteit, het 
structureel verbeteren van onze zorg en deze verbeteringen vervolgens verankeren in onze 
dagelijkse werkprocessen. Belangrijke pijlers hierin vindt u in de komende paragrafen.  
Dit alles helpt ons de focus op kwaliteitsverbetering te houden. 
Jaarlijks zullen we de door ons ondernomen activiteiten en behaalde resultaten presenteren 
in een jaarverslag. 
 
4.3 Beheer dossiers en documenten 
Voor dossierbeheer zijn protocollen beschikbaar.  
 
 4.3.1 Privacy en veiligheid  
Sinds de overgang naar Promedico-ASP in 2008 wordt de back-up centraal gemaakt en 
opgeslagen.  Het systeem voldoet aan de eisen voor een Goed Beheerd Zorgsysteem. 
De betrouwbaarheid en de beveiliging van de communicatie van patiëntengegevens via het 
internet worden op de volgende manieren gewaarborgd:  
Sluitende administratieve procedure om eenduidig de identiteit van zorgverlener (huisarts) 
of een medewerker gerelateerd aan de huisarts vast te stellen. Het vaststellen van deze 
identiteit gebeurt op basis van de regelgeving binnen de wet beroepen in de individuele 
gezondheidzorg (BIG) en een geldig identiteitsbewijs.  
UZI pas, identificatie van de zorgverlener bij toegang tot de applicatie. De UZI pas is uniek en 
persoonsgebonden, beveiligd door een gebruikscode. Of: 
Digipass, identificatie van de zorgverlener bij toegang tot de applicatie. Unieke persoonlijke 
code en een beveiligde gebruikerscode.  
Het systeem is via een virusscanner en firewall beschermd.  
 
Het restant van het fysieke patiënten-archief is opgeslagen in een afgesloten archiefkast. 
Door geleidelijke digitalisering van het archief neemt de omvang van het fysieke archief. 
Gegevens van overleden patiënten en uit de praktijk vertrokken patiënten waarvan de 
gegevens om één of andere reden niet konden worden overgedragen aan de nieuwe 
huisarts, worden opgeslagen.  
Voor het vernietigen van privacygevoelige documenten is in de praktijk een 
documentencontainer aanwezig.  
 
 4.3.2 Protocolbeheer  
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Het beheer van protocollen, richtlijnen en werkafspraken is inmiddels veelomvattend. Naast 
de totstandkoming moeten de documenten ook toegankelijk gearchiveerd en periodiek 
gereviseerd worden. Per protocol is er een hoofdverantwoordelijke.  
De protocollen worden op een centrale -voor alle teamleden toegankelijke - database 
opgeslagen. Deze database wordt door de kwaliteitsfunctionaris beheerd. Op deze database 
zijn uitsluitend de meest recente versies terug te vinden. 
 
4.4 Cliëntenperspectief 
Het belang van kwaliteitstoetsing vanuit het cliëntenperspectief neemt toe. Dit erkennen en 
onderkennen we als organisatie. Deze toetsing maakt integraal onderdeel uit van ons 
kwaliteitsbeleid.  
In 2015 is opnieuw onderzoek gedaan naar de tevredenheid over onze organisatie onder 
onze praktijkpopulatie. Dit  heeft geleid tot een aantal verbeterpunten.  
Ook vanuit klachten en hun afhandelingen komen steeds weer verbeterpunten. 
Toetsing vanuit cliëntenperspectief zal elke drie jaar plaatsvinden. Uitkomsten van deze 
toetsing zijn voor ons van groot belang en leidend in vaststellen van verbeterpunten. 
 
4.5 Klachtenprocedure 
De huisartsenpraktijk is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg 
(SKGE). De verplicht klachtenfunctionaris is via de HRZU beschikbaar. Klachten die 
binnenkomen worden geregistreerd en er wordt altijd een gesprek gevoerd met de klager. 
 
4.6 Fouten en incidenten 
Er is een VIMprotocol en jaarlijks 2 VIMweken. Voor punt 4.5 en 4.6 volgt de praktijk de wet 
en regelgeving zoals is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
 
5. Samenwerking 
 
5.1 Interne overleggen 
Interne overleggen rouleren volgens onderstaand programma. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat er indien nodig altijd zo nodig met spoed overleg kan 
plaatsvinden. Of dit nu gaat over patiëntgebonden zorg of andere praktijkzaken. 
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5.2 Externe overleggen 
Hagro-overleg  2x per jaar 
FTO 4 x per jaar 
PATZ 6 x per jaar 
HIEB (huisartsen intervisie Brummen-Eerbeek) 
Philadelphia: 1x per jaar CB-ers overleg en 1x per jaar managementoverleg 
Elver: 1x per jaar CB-ers overleg en 1x per jaar managementoverleg 
Fysio Brummen: 1 x per jaar 
Tolzicht (verzorgingshuis) 1 x per jaar (niet patiëntinhoudelijk) 
Polyfarmacieoverleg 1x per maand  
MIC-punt (medicatie incidenten overleg met Hagro en apotheek) 4x per jaar 
Waar nodig wordt extra (incidenteel) overleg ingepland met externe organisaties. 
 
6. Pro actief en Preventie 
 
6.1 Ketenzorg  
Voor de chronische zorg binnen ketens DM, CVRM en COPD worden bestaande afspraken 
met de zorggroep voortgezet. In de komende jaren worden geen grote wijzigingen verwacht 
in deze zorg. 
 
6.2 Griepcampagne 
Naar verwachting zal de tendens van afname van aantal patiënten die een griepinjectie 
krijgen doorzetten. Dit is een landelijke trend. Verder worden hier geen grote wijzigingen 
verwacht en het huidige beleid voortgezet. 
 
7. Materiaal 
 
7.1 Fysieke omgeving en materiaal 
Gegevens over de fysieke omgeving zijn beschreven in het jaarverslag. 

met wie? inhoud frequentie wanneer

huisarts assistente patient gebonden/dagelijkse zaken 2x per dag na ochtend en middagspreekuur en via assistentemodule 
huisarts praktijkondersteuner Somatiek patientgebonden 1x per week maandag 
huisarts praktijkondersteuner Somatiek patientgebonden dagelijk ditigaal overleg via KIS 
huisarts praktijkondersteuner GGZ patientgebonden 1x per week maandag
huisarts huisarts patientgebonden zonodig zo snel mogelijk/mondeling en digitaal 
huisarts huisarts divers 1x per week geen vast tijdstip
huisarts alle huisartsen divers 4x per jaar op afspraak
huisarts hele team werkoverleg 1x per 3 maand na 17.00 uur vlg schema
huisarts praktijkmanager divers 1x per week dinsdag
huisarts hele team Audit overleg 1-2x per jaar op afspraak
huisarts/eigenaar praktijkmanager management overleg 4x per jaar op afspraak

praktijkmanager alle assistentes intervisie 3x per jaar op afspraak
praktijkmanager praktijkondersteuner Somatiek divers naar behoefte op afspraak
praktijkmanager GGZ praktijkondersteuner divers naar behoefte op afspraak
praktijkmanager VIM leden VIM meldingen behandelen 2x per jaar zn vlg protocol vaker



10 
 

Voor de aanwezige materialen zijn aparte inventarislijsten welke onderdeel zijn van de 
protocollen Medische Middelen en het beheer van deze middelen. 
 
7.2 Inrichting en Investeringen  
Voor de inrichting van de nieuwe locatie wordt de huidige inventaris naar verwachting 
gedeeltelijk hergebruikt. Er wordt een financieelplan ontwikkeld voor te maken 
investeringen. 
Vragen die hiervoor beantwoord dienen te worden: 
1. Welke inventaris kan mee naar de nieuwe locatie? 
2. Inventariseren wat en welke aantallen nodig zijn? 
3. Welke investeringen worden door projectontwikkelaar aanvullend geleverd? 
 
8.Tot slot 
 
De betrokkenheid en gedrevenheid waarmee het team samenwerkt en zorg verleent biedt 
houvast en vertrouwen voor de komende jaren.  


