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Inleiding: 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van huisartsenpraktijk De Teselaar. Een moment om terug te kijken op de 
gebeurtenissen uit 2019 en welke plannen zijn gerealiseerd? En natuurlijk ook een moment om vooruit te kijken, wat 
gaat de nabije toekomst ons brengen, welke plannen willen we ten uitvoering brengen? 
 
In 2019 heeft in de maatschap huisarts John Thoonsen zijn opleiding tot kaderarts met specialisatie het 
bewegingsapparaat afgerond.  Hiervoor is een aangepast spreekuur gerealiseerd. 
In het verpleegkundige team is Carmen Compeer gestopt als POH-GGZ en deze uren zijn intern opgevangen door 
uitbreiding van het contract van Suzanne Kunnen. 
De POH somatiek hebben wederom gezamenlijk de Nationale Diabetes Challenge gelopen met een grote doelgroep uit 
de praktijk, te weten patiënten met diabetes mellitus en patiënten met copd. 
Bianca Freriks en Chantal van Ralen zijn ons assistente team komen versterken. Het team is hiermee uitgebreid naar 8 
assistentes. De groei van de vraag en de drukte aan de balie maakte dit nodig. 
 
Het pand is aan de binnenzijde geschilderd, de entree is aangepast en de bewegwijzering is aangepast vanwege het in 
gebruik nemen van de tweede verdieping, waar inmiddels alle praktijkverpleegkundigen gehuisvest zijn.  De tweede 
verdieping is bereikbaar door middel van een trap en een lift.  
De tweede verdieping heeft een eigen wachtkamer op de bovenverdieping. 
 
Er is sinds 2019 een uitbreiding van de bereikbaarheid van de praktijk door middel van de mogelijkheid 24/7 de E-health 
module te gebruiken, via de website van de praktijk met een MijnGezondheids.Net-account. De extra voordelen buiten 
de openingstijden hiervan zijn:  

• Online een afspraak maken 

• Vraag stellen via het e-Consult 

• Herhaalrecepten aanvragen 

• Wanneer het u uitkomt uitslagen van onderzoek 

inzien 

• Medicatiepaspoort inzien en afdrukken 
• Later kunt u ook online delen van uw dossier inzien 

 
 

1.  Visie: 
 
Huisartspraktijk De Teselaar te Bemmel biedt professionele, laagdrempelige huisartsgeneeskundige zorg op medisch, 
verpleegkundig en psychosociaal gebied waarbij we een integrale aanpak van problemen nastreven. Hiermee beoogt de 
praktijk toegankelijk te zijn voor haar patiënten dichtbij huis en zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van 
haar patiënten. Binnen het zorgaanbod in de regio vervult de praktijk een spilfunctie door alle gezondheidsvragen van 
haar patiënten in eerste lijn op te vangen. De praktijk maakt een verantwoorde keuze om de vraag zelf te behandelen of 
te verwijzen binnen haar samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders.  
  
Doordat de praktijk een groepspraktijk is, kunnen wij een uitgebreid zorgaanbod bieden, waarin de verschillende 
huisartsen kunnen differentiëren naast de basis huisartsenzorg. Zo zijn er verscheidene mogelijkheden voor aanvullende 
diagnostiek, kleine chirurgie en bijvoorbeeld palliatieve begeleiding van de patiënt in de laatste levensfase 
 
Samenwerking is belangrijk in de steeds complexere samenleving en gezondheidszorg. Naast al bestaande 
samenwerkingsverbanden met alle eerstelijns zorgverleners in onze regio vindt uitbreiding van de gedeelde terreinen 
ook in de tweede lijn plaats. Waar nodig verwijzen wij naar de tweede lijn in samenspraak met de patiënt. 
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2.  Organisatie 
 
2.1  De Maatschap  
Huisartspraktijk De Teselaar bestaat uit een maatschap van 4 huisartsen en 1 vaste waarnemer: 
Dhr. J.H.N. Thoonsen, Mevr. M.E.A. Langerwerf, Mevr. M.S. Borghuis, Dhr. B. Kerssemeijer en Mevr. M. Huijs 
 
 
2.2  Personele bezetting 
De inzet van diverse functies binnen de praktijk is in de loop van de jaren gegroeid: 
 

 
 
 
2.3 Praktijklocatie 
De praktijk bevindt zich in Bemmel aan De Teselaar 6:  
Op de benedenverdieping zijn gehuisvest: 
-huisartsenpraktijk de Teselaar en apotheek BENU 
Op de bovenverdieping zijn gehuisvest: 
-praktijk Cesartherapie                      : De Lint 
-praktijk Huidzorg                               : Huid – en Oedeemtherapie. 
-praktijk Psychologen                        : Praktijk Hofs / De Jager  
-praktijk Ergotherapie                      : Ergo-advies-KAN 
-praktijk Verpleegkundigen       : HP De Teselaar 
 
 
2.4 Bereikbaarheid: 
De praktijk is op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur – 17.00 uur geopend en bereikbaar op 
telefoonnummer 0481-461233.  Op de dinsdag van de Nijmeegse Vierdaagse en tijdens de paardenraces te Bemmel op 
de tweede dinsdag van augustus is de praktijk alleen bereikbaar voor spoed. 
Buiten kantooruren worden de patiënten voor spoedeisende vragen verwezen naar de huisartsenpost in onze regio. Dit 
is de huisartsenpost Arnhem-Zuid (CHRA) op telefoonnummer 0900-1598. 
 
2.5 Werkgebied  
Het zorggebied van praktijk de Teselaar betreft de bewoners en passanten in het verstedelijkt platteland van Bemmel en 
Haalderen met als grens naar Gendt: de Zandvoortsestraat, naar Huissen: Kamervoort tot net voorbij Janssen Wonen, 
en naar het zuiden en Elst is de Rijksweg de begrenzing.  Het werkgebied van praktijk De Teselaar behelst geen 
achterstandswijken.  Tevens is er gestructureerd zorgaanbod in verzorgingshuis Betuweland en reguliere huisartsenzorg 
in de in ons werkgebied gelegen RIBW-woningen: locatie de Driestroom  
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3. Patiëntenzorg 
 
3.1 Verklaring professioneel handelen: 

Alle huisartsen en overige medewerkers voeren hun werkzaamheden uit in overeenstemming met de vastgestelde NHG-
standaarden en beroepsrichtlijnen, en binnen de kaders van de geldende wettelijke regelgeving. Van de aldus 
gedefinieerde werkwijzen zal alleen kunnen worden afgeweken indien daarvoor gegronde redenen bestaan. Alle 
eventuele afwijkingen zullen onder vermelding van redenen worden geregistreerd in het dossier van de betreffende 
patiënt. 
 
3.2 Voorbehouden handelingen en delegeren: 
In de huisartsenpraktijk worden voorbehouden handelingen uit de wet BIG deels gedelegeerd naar de eveneens (BIG- 
KADIZ) geregistreerde) praktijkverpleegkundigen of assistentes: Tevens zijn alle handelingen vastgelegd in protocollen, 
welke zowel digitaal als ter plaatse fysiek als naslagwerk aanwezig zijn. Bekwaamheid is tevens een toets-en bespreek 
onderwerp in de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de medewerkers. 

 
3.3 Patiëntenpopulatie en aantallen 
Op 01 januari 2020 waren er 7338 patiënten geregistreerd in de praktijk verdeeld over de volgende man-vrouw en 
leeftijd verhoudingen: 
 

 
 
 

De patiëntenpopulatie is in de loop van de jaren vrijwel gelijk gebleven:
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3.4 Top 10 diagnosen in 2019 
We zien veel mensen in het kader van bijvoorbeeld preventie en algemene klachten. Daarnaast voornamelijk veel 
klachten gerelateerd aan infectie en eczeem, en gerelateerd aan cardiovasculaire problemen. 
 
 
Omschrijving Aantal Omschrijving Aantal Omschrijving Aantal 

Mannen  Vrouwen  Totaal  

Preventie 992 Preventie 1149 Preventie 2141 

Essentiële hypertensie 
zonder orgaanbeschadiging 468 Algemene symptomen/klachten 627 Algemene symptomen/klachten 1.083 

Algemene 
symptomen/klachten 456 

Essentiële hypertensie zonder 
orgaanbeschadiging 608 

Essentiële hypertensie zonder 
orgaanbeschadiging 1.076 

Atherosclerose [ex. 
K76,K90] 357 Hooikoorts/allergische rinitis 418 Hooikoorts/allergische rinitis 728 

Hooikoorts/allergische 
rinitis 310 

Acute infectie bovenste 
luchtwegen 280 Atherosclerose [ex. K76,K90] 634 

Overmatig cerumen 263 Constitutioneel eczeem 278 Overmatig cerumen 492 

Diabetes mellitus type 2 213 Atherosclerose [ex. K76,K90] 277 Constitutioneel eczeem 465 

Hypercholesterolemie 203 Moeheid/zwakte 237 

Acute infectie bovenste 
luchtwegen 453 

Astma 201 Allergie/allergische reactie 229 Astma 424 

Constitutioneel eczeem 187 Overmatig cerumen 229 Hypercholesterolemie 412 

 
 
 
3.5 Aantallen verrichtingen in de praktijk per contactsoort: 
Hieronder is een overzicht van de contactsoorten en frequentie afgebeeld: 
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Onder deze contact soorten vallen onder andere speciale verrichtingen zoals hieronder vermeld: 
 
Top 10 M&I verrichtingen: 
 

 
 
 
3.6 Chronische aandoeningen, ouderenzorg en GGZ:   
De chronische aandoeningen Diabetes Mellitus, COPD, CVRM en GGZ zijn de afgelopen jaren verder in kaart gebracht 
mede door protocollering en participatie in de zorgketen via huisartsenzorg organisatie OnzeHuisartsen te Velp. 
Hierbij is structureel aandacht voor samenwerking tussen de verschillende disciplines in de hele zorgketen. Er vindt 
uniforme registratie plaats in het ketenzorg informatiesysteem en er worden procesindicatoren vergeleken met andere 
praktijken en het landelijk gemiddelde.  
De praktijkverpleegkundigen scholen zich jaarlijks op zowel organisatorisch als inhoudelijk vlak, via huisartsengroep 
OnzeHuisartsen. 
 
Aantallen patiënten in de verschillende chronische en preventieve zorg programma’s in 2019: 
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Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk is volop in ontwikkeling.  
Om samenwerking en informatieoverdracht van professionals en mantelzorgers én de oudere zelf beter te laten 
verlopen is OZO-zorg geïntroduceerd.  
Het OZO is een veilige digitale overlegtafel voor snel overleg, en bevat een multidisciplinair zorgplan conform de NHG 
richtlijn. Het ondersteunt het fysieke of digitale MDO en versterkt de rol van de casemanager. In onze praktijk is dat de 
praktijkverpleegkundige ouderenzorg, tenzij anders afgesproken met de patiënt. 
 
 
Aantallen ouderen in de praktijk in beeld: 
 

 
 
 
 
 

4. Opleiding: 
 
Wij vinden onderwijs belangrijk en bieden onder andere opleidingsplekken voor huisartsen in opleiding, coassistenten, 
praktijkverpleegkundigen en assistentes. Dit geeft continu nieuwe impulsen aan de praktijk.  
 
De praktijk heeft een opleidingsovereenkomst met de universiteit van Nijmegen en het Academisch ziekenhuis 
Nijmegen. De praktijk fungeert daardoor als stage/opleidingspraktijk voor de opleiding tot arts en huisarts.   
Elk jaar loopt een (eerste of derdejaars) huisarts in opleiding, HAIO, voor de duur van één jaar mee in de praktijk. 
In 2019 heeft Lot Noverraz haar eerste jaar HAIO afgerond in onze praktijk.  Daarnaast zijn er 4 coassistenten bij ons 
werkzaam geweest, allen vijfde jaar-studenten van de opleiding tot geneeskundige. 
 
Huisartsen, praktijkverpleegkundigen en assistentes volgen jaarlijks zelf scholingen vanuit de diverse beroepsgroepen 
ter behoud  van bevoegdheid en bekwaamheid.  Huisartsen staan geregistreerd in het BIG-en GAIA, 
praktijkverpleegkundigen staan geregistreerd in het BIG-register, assistentes staan geregistreerd in het KABIZ-register.  
Het betreft in alle gevallen een puntensystematiek, voor elk behaald punt is een bepaalde tijdsunit scholing vereist. 
De huisartsenzorggroep biedt daarnaast met betrekking tot de zorgstraten DM, COPD, CVRM, ouderenzorg en GGZ 
beroepsgerichte scholingen aan. Ook worden diverse congressen bezocht op functioneel vakgebied.  
 
Elk jaar volgt elke huisarts, praktijkverpleegkundige en assistente een reanimatiecursus / AED training. 
Er is een AED aanwezig in de praktijk. 
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5. Kwaliteit 
 
5.1  NHG-accreditatie:      
Door deelname aan praktijk accreditering van de NHG, trachten wij steeds kritisch 
te zijn naar eigen handelen en vernieuwend te zijn. Ook benchmarks van 
ketenzorg groepen als COPD, Diabetes Mellitus, CVRM en in de toekomst 
Ouderenzorg bieden aanknopingspunten voor een continue verbetercyclus. Met 
het uitvoeren van patiënten enquêtes trachten wij de patiënt te betrekken in het 
verbeteren van de kwaliteit van de praktijk.  
                                                 
Met dit keurmerk laten we zien dat onze huisartspraktijk systematisch, continu en 
transparant werkt aan kwaliteitsverbetering van de zorg. In 2018 hebben wij 
tijdens de audit uitsluitend positieve feedback ontvangen over onze 
werkprocessen en kwaliteitsbeleid. Mede door de NHG-accreditatie zijn we in 
onze praktijk continu en enthousiast bezig met het verbeteren van onze zorg en 
organisatie. Naar aanleiding van de resultaten hebben wij gekozen om voortaan 
deel te nemen aan de nieuwe driejaarlijkse accreditatiecyclus. 
 
 
5.2  VIM: Veilig Incidenten Melden 
Veilig incidenten melden is belangrijk om het melden van incidenten binnen de praktijkorganisatie te vergemakkelijken. 
Op het periodiek overleg is het een terugkerend punt van aandacht. Dit biedt input voor kansen en verbeterpunten en 
een meer continue aandacht voor de soort fouten en incidenten en verhoogt daarmee het veiligheidsbewustzijn bij 
iedere medewerker. Fouten en Incidenten worden volgens het Eindhovens Classificatie Model (ECM) geclassificeerd en 
beoordeeld. 
 
 
5.3  Klachten en problemen: 
Naast een regionale klachtenregeling - de folder met de regionale klachtenregeling staat ter beschikking van de 
patiënten - kent huisartspraktijk De Teselaar een eigen procedure. Formeel kunnen klachten gemeld worden aan de 
balie, liefst op het klachtenformulier, welke via de website is te downloaden. Klachten worden door de 
klachtenfunctionaris, mevrouw Borghuis, behandeld. 
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Samenvatting: 
 
De eerstelijnsgezondheidszorg blijft voortdurend aan veranderingen onderhevig. Een proces dat wordt gevoed vanuit 
demografische, maatschappelijke, politieke en beroepsmatige ontwikkelingen.  
Deze ontwikkelingen dwingen ons na te denken over hoe wij onze zorg moeten organiseren om kwaliteitseisen, 
continuïteit en bereikbaarheid van onze zorg te kunnen blijven waarborgen en transparant te houden. Dit komt tot 
uiting in het vastleggen van verbeterplannen waaraan jaarlijks door alle medewerkers van de praktijk gewerkt wordt.  
Het streven is hierbij nadrukkelijk de persoonsgerichte benadering van de patiënt niet uit het oog te verliezen. 
 
Het jaar 2019 is vooral gericht geweest op medisch inhoudelijke verbetering en try-outs van spreekuurtijden welke in de 
komende jaren vastgelegd zullen worden in de uiteindelijk meest gewenste vorm voor patiënt en professional. 
De E-health krijgt hierin een meer vaste plaats. 
 
 
Speerpunten voor 2020: 
 
Organisatie en beleid: 
-BHV praktijk -en pand breed uitrollen        
-AVG wetgeving verder borgen 
-Reorganiseren van de digitale mappenstructuur 
-Vergroten LSP geregistreerde patiënten aantal 
 
Kwaliteit en innovatie: 
LEAN werken in: 
-voorraadbeheer in behandelkamers en spreekkamers 
-herstructurering agenda’s 
-zorgvraag aan de balie optimaliseren 
-automatiseringssysteem optimaliseren en synchroniseren 
-visitebeleid herzien 
 
 
 
Met beleid, enthousiasme en de nodige reflecties gaan we 2020 met vertrouwen tegemoet! 
Met dit jaarverslag hebben wij u een kijkje gegeven in het reilen en zeilen van onze praktijk.  
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