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1. Missie 

De huisartsen van “ Het Wijkgebouw” verlenen integrale eerstelijns zorg, 

wijkgericht en in samenwerking met andere eerstelijns disciplines binnen en 

buiten het  wijkgebouw. 

We voeren een breed pakket aan taken uit op het gebied van preventie, curatie en 

palliatie welke aansluiten bij de vraag van onze patiëntpopulatie: Zorg op maat! 

Binnen de gezondheidszorg willen wij als huisartsenvoorziening een centrale en 

herkenbare rol innemen. Wij staan voor kwalitatief goede zorgverlening. Deze 

kwaliteit geven wij vorm door enerzijds zorg te dragen voor een toegankelijke, 

laagdrempelige en geintegreerde eerstelijnszorg. 

Anderzijds door binnen ons samenwerkingsverband de kwaliteit van de geleverde 

zorg te bewaken door uniformeren van werkwijzen en gebruik te maken van 

overleg, consultatie en feedback. 

Wij streven naar een goede samenwerking met interne en externe partijen. 

Belangrijke partners in de zorg zijn de apotheek Kerkstraat en apotheek BENU, de 

thuiszorg organisaties, Zorgboog, Buurtzorg, Savant en Land van Horne, regionale 

ziekenhuizen, verzorgingshuizen en andere eerstelijns beroepsbeoefenaren. Dit 

zijn collega huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten, dietisten 

en psychologen. 

Bij de samenwerking gaan wij uit van de volgende uitgangspunten: 

 Samenwerking als instrument om de kwaliteit van zorg voor de patiënt 

verder te verbeteren. 

 Het opbouwen van samenwerking welke zich kenmerkt door openheid, 

vertrouwen en respect. 

 Behoud van autonomie van de huisarts 

 Beschikbaarheid van huisartsenzorg en overige eerstelijnszorg in nabijheid 

van de patiënt 

 

2. Visie 

De huisartsen van “ Het Wijkgebouw” streven er naar de best mogelijke zorg voor 

haar patiënten te bieden. De zorg moet laagdrempelig en toegankelijk zijn voor 

patiënten. De huisarts blijft, ook in de huidige multidisciplinaire praktijk, een 

betrouwbare en herkenbare hulpverlener voor de patiënt waarbij er (in het kader 

van parttime werken van huisartsen) maximaal 2 huisartsen de continuïteit van 

zorg voor de patiënt bewaken. De praktijk maakt zich sterk voor een brede 

eerstelijn met nauwe samenwerking tussen andere eerstelijns disciplines en 

tweedelijns zorg in de wijk en regio. De praktijk is nauw betrokken bij 

zorginnovaties en nieuwe standaarden binnen de gezondheidszorg en het opleiden 

van nieuwe doktersassistentes, praktijkverpleegkundigen, verpleegkundige 

specialist (per september 2018), basisartsen en huisartsen. 

 

3. Zorgaanbod 

Het basisaanbod van onze praktijk bestaat uit de eerste opvang van alle 

voorkomende gezondheidsklachten. Hierbij wordt de zorg zoveel mogelijk 

vormgegeven conform de huidige vakinhoudelijke richtlijnen zoals onder andere 

beschreven in de NHG standaarden. Met betrekking tot uitvoering van de 

chronische protocollaire zorg conformeert Huisartsenpraktijk het Wijkgebouw zich 

aan de geldende zorgstandaarden. 

Tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten kunnen onze patiënten terecht bij 

de Huisartsenposten Oost Brabant. 
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Aanvullend zorgaanbod bestaat o.a. uit Beweegzorg door drs. Roelofsen, kleine 

chirurgie en oogheelkundig onderzoek middels spleetlamp. Binnen beweegzorg 

(Proeftuin horizontale verwijzing, sinds 2016) kunnen patiënten van de andere 

huisartsen uit het Wijkgebouw voor consultatie door aandachtshuisarts R. 

Roelofsen gezien worden. Dit met als doel om onnodige verwijzing naar de 

orthopeed te voorkomen. Dit is een service voor de patiënt en draagt bij aan 

kostenbeheersing binnen de zorg. 

 

De praktijk neemt deel aan DBC’s (diagnose behandel combinatie) die opgezet 

zijn door Zorggroep DOH. De verschillende praktijkverpleegkundigen coördineren 

samen met de huisarts de gezondheidzorg voor onze patiënten binnen de DBC’s. 

Indien er sprake is van complexe medische zorg, zal er verwezen worden naar 

specialistische zorg in de tweedelijn. Het adagium hierbij is: in de eerstelijn als 

het kan en specialistische zorg als het moet. 

 

De DBC’s waaraan de praktijk deelneemt zijn: 

- Diabetes 

- COPD 

- Astma 

- Astma bij kinderen 

- CVRM (Verhoogd Vasculair Risico (VVR) en Cardio Vasculaire ziekte (CVZ)) 

- GGZ 

- GGZ-Jeugd (2017 vacature voor POH-GGZ Jeugd, naar verwachting vanaf medio 

2018 weer invulling) 

- Kwetsbare Ouderen 

 

Digitaal zorgaanbod/E-Health: De digitalisering doet steeds meer zijn intrede in de 

zorg. Er wordt binnen de praktijk steeds meer gewerkt met digitale hulpmiddelen. 

Deze zijn m.n. bedoeld als aanvulling op de reguliere zorg. Voorbeelden hiervan 

zijn o.a. het programma Minddistrict, een ondersteuningsprogramma voor onze 

patiënten met psychische klachten, en het MGP (Mijn Gezondheidsplatform), waar 

patiënten met chronische ziekten zelf hun medische gegevens kunnen inzien en 

zelf een actievere rol kunnen innemen in de zorg voor hun chronische ziekte. In de 

komende jaren wordt dit digitale zorgaanbod verder uitgebreid. 

Ook maakt de praktijk zich nog steeds sterk voor voldoende diagnostische 

mogelijkheden binnen de huisartsenpraktijk zoals: 

- Bloedprikken (uitgevoerd door laboratorium st. Anna Ziekenhuis) 

- ECG 

- Longfunctietest 

- Audiometrie (uitgevoerd door Betzels, audicien) 

- CRP meting 

- Uricult 

- Spleetlamp onderzoek 

- 24 uurs en halfuurs bloeddruk metingen 

- Enkel-arm index bepalingen 

- Event recorder (analyse hartritmestoornissen) 

Wijkgericht werken: Met de verplaatsing van behandeling van chronische ziektes 

van 2de naar 1ste lijn en het afbouwen van verpleeghuizen en het langer thuis 

wonen van kwetsbare ouderen, wordt de multidisciplinaire samenwerking in de 

wijk steeds belangrijker. Binnen ons zorgaanbod nemen we nu ook deel aan de 

Regioprestatie. Het wijkgericht werken krijgt steeds meer vorm in overleggen 
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tussen ketenpartners. In 2018 wordt de samenwerking m.b.t. de palliatieve zorg 

verder geprofessionaliseerd en afgestemd met de ketenpartners. 

Het verzorgingsgebied van Huisartsenpraktijk Het Wijkgebouw is met name de 

gemeente Someren . Someren bestaat uit 4 ‘kerkdorpen’/kernen: Someren-dorp, 

Someren-Eind, Someren-Heide en Lierop. De patienten die gebruik maken van 

Huisartsenpraktijk het Wijkgebouw zijn afkomstig uit alle 4 de dorpskernen. 

Tevens zijn er enkele patiënten ingeschreven uit aangrenzende gemeenten. De 

praktijk is gelegen in een verzorgingsgebied met het profiel van een verstedelijkt 

platteland waarin de leefijds opbouw niet afwijkend is in die zin dat het geen 

vergrijzende gemeente is maar ook geen groeigemeente.  

 

4. Verklaring m.b.t. wijze van werken 

Verklaring professioneel handelen 

In Huisartsenpraktijk Het Wijkgebouw voeren alle huisartsen en overige 

medewerkers hun werkzaamheden uit in overeenstemming met de vastgestelde 

NHG-standaarden en richtlijnen en binnen de kaders van de geldende wettelijke 

regelgeving. Van de aldus gedefinieerde werkwijzen kan alleen worden afgeweken 

op basis van professioneel gegronde redenen. Deze overwegingen zullen onder 

vermelding van redenen worden geregistreerd in het dossier van de betreffende 

patiënt. 

 

Beleidsverklaring Huisartsenpraktijk Het Wijkgebouw 

Missie  

Huisartsenpraktijk Het Wijkgebouw verleent integrale eerstelijns zorg, 

wijkgericht en in samenwerking met andere eerstelijns disciplines binnen en 

buiten het Wijkgebouw.  

Visie 

Huisartsen van het Wijkgebouw streven er naar de best mogelijke zorg voor 

haar patiënten te bieden. De zorg moet laagdrempelig en toegankelijk zijn 

voor patiënten. De praktijk maakt zich sterk voor een brede eerstelijn met 

nauwe samenwerking tussen andere eerstelijns disciplines en tweedelijns zorg 

in de wijk en regio. De praktijk is nauw betrokken bij zorginnovaties en nieuwe 

standaarden binnen de gezondheidszorg en het opleiden van nieuwe 

doktersassistentes, verpleegkundig specialist en huisartsen. 

 

Bij de realisatie van haar missie en visie hanteren de huisartsen van Het 

Wijkgebouw de  volgende aanvullende beleidsuitgangspunten: 

a. Patiënten worden bij de besluitvorming rond behandelingen 

betrokken “shared decicion making”. 

b. Onze zorg is gericht op patiëntveilig handelen, doeltreffendheid, 

doelmatigheid en het voorkomen van medicalisering. 

c. Huisartsenpraktijk het Wijkgebouw en al haar medewerkers 

onderschrijven de noodzaak om de afspraken, zoals in het 

kwaliteitssysteem van de praktijk vastgelegd, na te leven en te 

verbeteren. 

 

5. Beleid en doelstellingen op gebied van kwaliteit en veiligheid 

-VIM. De praktijk hanteert een VIM-protocol. Hierbinnen kunnen alle werknemers 

Veilig Incidenten Melden. Door de 2 VIM coördinatoren, Arlinde Kieft en Marika 

Houben worden de incidenten geanalyseerd en verbeterpunten in de 

praktijkvoering geformuleerd om incidenten in de toekomst te voorkomen. Deze 
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worden meerdere keren per jaar besproken met alle werknemers in het 

praktijkoverleg. 

-RIE. Risico Inventarisatie en Evaluatie is voor de werknemers gedaan en wordt 

jaarlijks opnieuw getoetst om risico’s in hun beroepsuitoefening te minimaliseren. 

Coördinatoren hiervoor zijn Janneke Cuppen en Marika Houben. 

Verder zijn de diagnostische en therapeutische handelingen voor de 

verpleegkundigen en doktersassistentes protocollair vastgelegd en zij voeren 

deze conform deze protocollen uit. Periodiek worden alle voorkomende 

handelingen die door hen worden uitgevoerd beoordeeld, om te kijken of het 

volgens afspraak gebeurd. Het gaat om: 

EAI/ doppler onderzoek  Urine sediment Spirometrie 

Uricult    Wratten aanstippen Cervixuitstrijk 

CRP     ECG maken  Holter ECG maken 

Injecteren, intramusculair  24 uurs bloeddruk Desensibilisatie inject. 

MMSE test    Glucose meting 

Actiehouders: Alice en Yamina praktijkassistentes, Rob Roelofsen, huisarts. 

6. Overlegstructuur 

Dagelijks is er op twee momenten ruimte in de agenda gereserveerd bij alle 

huisartsen waar de assistente vragen voor de huisarts kan noteren. Voor 

structureel patiëntoverleg tussen praktijkverpleegkundigen Somatiek, GGZ en 

Ouderenzorg staat met de huisartsen in de agenda wekelijks tijd gereserveerd. 

Overige overlegvormen binnen de praktijk vinden continue volgens vooraf 

ingepland schema plaats. Afspraken over het praktijk- en assistenteoverleg zijn 

vastgelegd in het kwaliteitshandboek. 

In onderstaande schema’s is aangegeven hoe de overlegstructuren zijn. 

Tabel overlegstructuur intern 

Overlegvorm Deelnemers overlegfrequentie 

HOEDoverleg Huisarts-maatschapsleden 

Huisartsenpraktijk het Wijkgebouw 

8/jr 

Praktijkoverleg Huisartsen, praktijkverpleegkundigen, 

AIOS en assistentes 

6/jr 

Assistenteoverleg 1 huisarts, assistentes 4/jr 

POHS overleg 1 huisarts, Praktijkverpleegkundigen 

Somatiek (POHS) 

2/mnd 

POH-huisartsenoverleg Alle huisartsen en POHS 4/jr 

GGZ overleg Alle huisartsen, alle POHGGZ, psycholoog 

en op invitatie andere ketenpartners 

4/jr 

Casuistiekbespreking Huisartsen en AIOS 1/2wkn 

MDO Ouderenzorg Huisarts, Praktijkvplk Ouderenzorg 

(POOZ), wijkverpleegkundige, 

patient/mantelzorger, Specialist 

Ouderengeneeskunde 

20/jaar 

EKT Ouderenzorg Huisartsen, POOZ, Wijkverpleegkundigen, 

Casemanagers dementie, Specialist 

Ouderengeneeskunde (op invitatie 

fysiotherapeut, overige 1ste lijns 

ketenpartners) 

2/jr 

‘Hutje op de hei’ – 

Inspiratieweekend 

Huisarts-maatschapsleden 

Huisartsenpraktijk het Wijkgebouw 

1 keer per 3 jaar 
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Tabel overlegstructuur extern 

Overlegvorm Deelnemers overlegfrequentie 

DOH Zorggroep ALV Afvaardiging van huisartsen 

(gemiddeld 3) 

4/jr 

Hagro Hagro leden 3/jr 

FTO Hagro leden en apothekers 6/jr 

Wijkgerichte zorg Gemeente 

Someren 

(Dorpsondersteuners, Onis, 

Opvoedondersteuners, 

Gemeente, Thuiszorg, 

fysiotherapie, diëtist, 

logopedie, podotherapie, 

psycholoog) 

Huisartsen en derden 3/jr en ad hoc 

LHV Huisartenskring Zuid Oost 

Brabant 

Hagro leden 4/jr 

CHP Hagro leden 4/jr 

 

 

GGZ overleg: Overleg waaraan alle huisartsen, eerstelijns psycholoog en POH-

GGZ deelnemen. Op invitatie neemt ook consulent verslavingszorg (Novadic), 

Mensendiecktherapeut en fysiotherapeut deel. Tijdens dit overleg wordt 

patiëntencasuïstiek besproken; de huisarts of POH GGZ maakt hiervan een verslag 

en documenteert in het dossier van betreffende patiënt. Verder komen ook 

organisatorische en inhoudelijke onderwerpen aan bod om samenwerking voor de 

GGZ patiënten zo goed mogelijk te laten lopen. 

MDO Ouderenzorg: Iedere patiënt die geïncludeerd is in het zorgprogramma 

Ouderenzorg wordt 1 a 2 keer per jaar in een MDO besproken waar zoveel 

mogelijk betrokken ketenpartners van die patiënt bij aanwezig zijn. Het streven is 

ook hier de patiënt of diens mantelzorger bij aanwezig te laten zijn.  

 

EKT Ouderenzorg: In het EKT (Eerste Lijns Kernteam) worden inhoudelijke en 

organisatorische afspraken gemaakt tussen de eerste lijns ketenpartners rondom 

de samenwerking met elkaar voor de Kwetsbare Ouderen.  

 

HAGRO: overleg structuur van huisartsen in de gemeente Someren. Met 

betrekking tot wijkgericht samenwerken in de gemeente Someren, samenwerking 

met de huisartsenpost en overige regionale c.q. landelijke ontwikkelingen mbt de 

huisartsenzorg.  

HAGRO-overleg vindt 3-4 keer per jaar plaats. 

 

FTO: Met de Hagro volgen de huisartsen regelmatig farmacotherapeutisch overleg 

(FTO).  

FTO vindt 6 keer per jaar plaats, de organisatie wordt gedaan door drs. C 

Westphal, het notuleren en de accreditatie wordt verzorgd door drs M. Matheijsen. 

Een inhoudelijke medisch onderwerp wordt besproken. Maar ook de 

samenwerking met de apothekers komt aan bod op organisatorische 

onderwerpen. 
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7. LSP en Data veiligheid: 

 

Per oktober 2017 is Huisartsenpraktijk het Wijkgebouw aangesloten op het LSP 

(Landelijk Schakelpunt) om medische informatie te delen.  

Wij vinden het belangrijk voor veilige medische zorg voor onze patiënten, om 

ketenpartners op de hoogte te stellen van de meest belangrijke 

gezondheidsinformatie. 

Wij vragen hiervoor toestemming aan onze patiënten middels Opt-in. 

In de huidige tijd met het LSP en digitaal communiceren via oa e-mail wordt 

bewaken van de veiligheid van het delen van deze data steeds belangrijker. 

DOH Zorggroep geeft er prioriteit aan om methodes te ontwikkelen om 

zorgvuldig, vertrouwelijk en veilig om te kunnen blijven gaan met de privacy 

gevoelige patiënten informatie. Onze praktijk staat hier volledig achter en wil hier 

samen met DOH in voor op lopen. In 2018 wordt gestart met het verbeterplan 

Veilig Digitaal Communiceren. We willen hierin alle vormen van digitaal 

communiceren in kaart brengen, intern afspraken maken en optimale veiligheid 

realiseren. 

 

8. Transparantie en Toetsing 

 

Transparantie en Toetsing is voor ons belangrijk om kwaliteit van zorg steeds op 

het hoogste niveau te kunnen blijven uitoefenen. De individuele huisartsen 

worden, zoals vereist in de beroepsgroep, 1 keer per 5 jaar getoetst en 

gevisiteerd alvorens voor herregistratie in aanmerking te komen. Hierbij wordt 

gekeken of er voldoende ervaring wordt opgedaan binnen de dagpraktijk en 

diensten, of er voldoende wordt deelgenomen aan nascholing en de huisarts 

wordt op zijn of haar werkzaamheden beoordeeld middels visitatie. Als praktijk 

zijn wij aangesloten bij de NPA Praktijkaccreditatie om ook ons kwaliteitsbeleid 

jaarlijks te laten toetsen. De huisartsen zijn aangesloten bij de SKGE zodat 

patiënten voor klachten terecht kunnen bij een klachtenfunctionaris. We werken 

met een klachten registratieprotocol. 

Recent is er een handreiking opnemen van gesprekken door patiënten van de 

KNMG uitgekomen. Wij dragen uit aan onze patiënten dat wij er open voor staan, 

oa middels informatie op onze wachtkamerschermen, dat men gesprekken 

opneemt. Wij gaan er van uit dat dit de patiënt helpt om de gegeven informatie 

in de spreekkamer beter te kunnen begrijpen en onthouden. 

 

9. Professionalisering het Wijkgebouw: 

 

Ontwikkelingen landelijk maar ook in Someren vragen steeds om nieuwe 

antwoorden. Onze expertise en die van onze medewerkers moet dus voortdurend 

meegroeien om ook op de lange termijn een speler van betekenis te kunnen zijn. 

Daarom is flexibel en organisch kunnen organiseren een must voor ons.Van de 

praktijkhouders wordt steeds meer tijd gevraagd voor deze niet medisch 

inhoudelijke taken omtrent de praktijkorganisatie. Er is een behoefte om hier in 

meer ondersteund te worden. Dit is de reden dat de huidige functie van onze 

coördinerend doktersassistente met managementtaken opnieuw wordt bekeken. 

Er wordt gekeken naar uitbreiding van uren binnen deze functie of mogelijk wordt 

er gebruik gemaakt van uitbreiding van managementtaken door een externe partij 

of persoon. 

 

In de lokale situatie vanuit de alledaagse praktijkvraag vervullen de huisartsen in 

het wijkgebouw tevens een brugfunktie in het bij elkaar brengen van patienten, 

participanten in preventie, curatie en palliatieve zorg. Het wijkgebouw en 
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relevante anderen werken samen aan goed oplossingen voor die alledaagse 

praktijk. Zo samenwerken verbetert de kwaliteit van ons werk, verbindt 

professionals meer met de alledaagse praktijk en helpt ons om ‘gedeelde kennis’ 

te ontwikkelen. Dit alles betekent een intensief gezamenlijk ontwikkelingsproces 

dat geen vrijblijvende zaak meer mag zijn. 

 

Deze ontwikkeling nastreven vraagt om morele en maatschappelijk 

verantwoordelijkheid van alle betrokkenen in het wijkgebouw. Het verlangt van 

iedereen persoonlijke betrokkenheid, bevlogenheid en de inzet van alle 

bekwaamheden om met elkaar in die alledaagse praktijk ook wezenlijke stappen 

te zetten. Zo zijn wij als huisartsen een voorbeeld voor het wijkgebouw en spelen 

wij een kartrekkers rol op het terrein van doorontwikkelen van het wijkgebouw, in 

het waarmaken van onze ambities. 

 

De komende 3 jaar zullen de professionals van het wijkgebouw zich consequent 

deze 2 belangrijkste vragen moeten blijven stellen: 

 doen we de juiste dingen? 

 doen we de juiste dingen goed? 
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