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kan de dienstdoende apothe-
ker via het LSP inzicht krijgen 
in uw actuele medicatielijst 
en een bericht verzenden aan 
de eigen apotheek welk me-
dicijn u ontvangen heeft via 
de dienstapotheek.  Het is be-
langrijk dat de apotheker kan 
inzien voor welke medicijnen 
u een allergie heeft en welke 
medicijnen u gebruikt om een 
schadelijke wisselwerking tus-
sen medicijnen te voorkomen. 
Elke hulpverlener heeft een 
eigen pas met pincode om 
toegang te kunnen hebben in 
LSP.

Hoe geeft u toestemming 
voor LSP?
Kom naar de huisartsenprak-
tijk om een toestemmingsfor-
mulier in te vullen.  Wij zullen 
uw toestemming dan registe-
ren in uw dossier. U kunt deze 
toestemming via ons altijd 
weer intrekken. Naast deze 

Belangrijk! 

Uw actie wordt gevraagd 
voor het uitwisselen van 
medische gegevens!

AriAnne BAAk, directeur Zorg/
huisarts

In verband met het uitwisse-
len van medische informatie 
vragen de huisartsen van het 
gezondheidscentrum de ko-
mende maanden uw toestem-
ming om deel te nemen aan 
LSP (Landelijk Schakel Punt).

Wat is LSP?
Een beveiligd computernet-
werk waarin bepaalde zorgver-
leners de medische gegevens 
van huisarts en apotheek kun-
nen inzien als dat nodig is. Al-
leen huisartsen, waarnemend 
huisartsen (huisartsenposten), 
apothekers, ziekenhuisapothe-
kers en medisch specialisten 

Inleiding

Deze Open Brief bevat weer veel informatie. Ik 
hoop dat het u van nut kan zijn. 
Ons centrum is de laatste tijd veel bezig met 
kwaliteit en verbeteren van zorg. We proberen 
zo goed mogelijke zorg te leveren. Dat heeft 
niet alleen te maken met patiënten behande-
len, maar ook kijken naar waar behoefte aan 
is. En ook kijken hoe je ziekte kan voorkómen: 
preventie heet dat. Dit wordt steeds belangrij-
ker in de eerste-lijns gezondheidszorg. We wil-
len vroegtijdig kunnen reageren op wat er in 
de wijk speelt aan mogelijke bedreiging van de 
gezondheid. Voor het bieden van goede zorg is 
het belangrijk om medische gegevens te kun-
nen delen met andere zorgverleners. Daarom 
vraagt Arianne Baak, huisarts en directeur Zorg, 
namens alle huisartsen, uw medewerking om 
toestemming te geven om medische gegevens 
te kunnen delen. Alles daarover in haar artikel. 
Als reactie op onderzoek wat in Schalkwijk de 
gezondheid van de bewoners kan bedreigen 
zijn er allerlei initiatieven ontstaan. Zo geven 
de fysiotherapeuten de mogelijkheid te leren 
om vallen te voorkómen. Vallen komt steeds 
vaker voor en vormt een belangrijke bedreiging 
van de gezondheid, zeker met de huidige ‘ver-
grijzing’ van de bevolking, waar ook Schalkwijk 
niet aan kan ontsnappen. De fysio geeft ook ge-
legenheid aan 60-plussers mee te doen aan een 
‘beweeggroep’, goedkoop werken aan de con-
ditie onder begeleiding van een fysiotherapeut. 
En om gebrek aan energie tegen te gaan is een 
nieuw initiatief ontstaan onder de welsprekende 

titel ‘welzijn op recept’. Dus nu eens geen pillen 
op het recept van de huisarts, maar zélf werken 
aan welzijn en energie. Ingrid Bax, welzijns-
coach, kan u daarbij begeleiden. 
In dit nummer willen de logopedisten vertel-
len over een onderzoek waaraan zij meedoen. 
Dit gaat over de behandeling van afasie, een 
spraakstoornis die vaak ontstaat na een be-
roerte. U ziet (zie bovenstaande): voorkómen 
is beter dan genezen, want als je een beroerte 
doormaakt kan er behoorlijke schade ontstaan. 
In het kader van kwaliteit en verbeteren van 
zorg kunnen de huisartsen meedelen dat zij we-
derom ‘geslaagd’ zijn voor hun keurmerk van 
de beroepsvereniging. Dolores Wijs, huisarts 
en kwaliteitscoördinator, vertelt er trots over. 
En als het dan toch over pogingen tot verbe-
teren van zorg gaat schrijft Maarten Hamming, 
huisarts, 2 artikelen. Één over hoe wij ons best 
doen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan 
uw wensen als het gaat om het maken van een 
afspraak bij de huisarts. Het andere artikel gaat 
over hoe wij u zo goed mogelijk proberen te 
helpen als uw eigen huisarts om wat voor reden 
dan ook afwezig is. Dan is het prettig om in 
een gezondheidscentrum ingeschreven te zijn 
als patiënt want wij kunnen u gewoon binnen 
het centrum helpen. In deze Open Brief dan ook 
meteen de vakanties genoemd van een aantal 
huisartsen.
Tot slot wil de nieuwe huisarts in opleiding bij 
dokter Mensink zich graag aan u voorstellen. 

MArtin Mensink, huisarts

kunnen aansluiten op het LSP. 
Alleen déze zorgverleners kun-
nen dus uw actuele medische 
gegevens inzien. Zij mogen 
dit alleen doen als het nodig is 
voor uw behandeling. Zorgver-
zekeraars, werkgevers en be-
drijfsartsen kunnen dus niet bij 
uw medische gegevens.

Waarom vragen wij u dit?
Voor u als patiënt is het heel 
belangrijk dat u, als u bijvoor-
beeld in het weekend bij de 
huisartsenpost komt, de juis-
te zorg ontvangt. Als u bij de 
huisarts toestemming heeft 
gegeven dat uw medische ge-
gevens gedeeld mogen worden 
in LSP,  kan de dienstdoende 
huisarts een samenvatting in-
zien van uw actuele medische 
dossier: dat wil zeggen een 
overzicht van de actuele pro-
blemen en chronische ziekten. 
Als u een recept nodig heeft en 
u bij de dienstapotheek komt, 
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Er zijn geen kosten aan ver-
bonden indien men aanvullend 
verzekerd is.

Hoe gaat het programma in 
zijn werk?
Het eerste bezoek:
1. De fysiotherapeut komt bij 

u thuis en geeft uitleg over 
het programma.

2. Er worden enkele testjes 
gedaan om de kracht van 
de benen en het  even-
wichtsgevoel te bepalen.

3. U krijgt oefeningen die af-
gestemd zijn op uw niveau. 
Deze oefeningen worden 
doorgenomen en u krijgt 
de uitleg op papier. 

4. Er wordt samen met u een 
wandelschema opgesteld.

Na het eerste bezoek gaat u zelf 
aan de slag met het programma. 
Het duurt ongeveer 30 minu-
ten om de oefeningen te doen. 
Het is belangrijk om de oefe-
ningen 3 keer per week uit te 
voeren en 2 keer per week te 
wandelen.
De therapeut komt in de eer-
ste weken een aantal keer bij u 
thuis om de oefeningen met u 
door te nemen en aan te pas-
sen. U gaat immers vooruit!
Na de eerste weken kunt u zelf 
blijven oefenen en zal de the-
rapeut elke maand bellen om 
na te vragen hoe het gaat. Na 
1 jaar stopt het programma.

Als u meer informatie wilt of 
nu al weet dat het voor u wat 
kan betekenen, neem dan 
contact op met uw huisarts, 
praktijkondersteuner of fysio-
therapeut.

Oefeningen thuis 
om valincidenten te 
voorkomen!

FrAnk vAn het kAAr, PAulA stAM, 
fysiotherapeuten

De fysiotherapeuten van het 
Gezondheidscentrum zijn in 
maart 2014 begonnen met 
valpreventie bij oudere men-
sen die regelmatig vallen, of 
bang zijn om te vallen.

Vallen in huis of op straat komt 
veel voor en heeft dikwijls gro-
te gevolgen. De meest voorko-
mende is een gebroken heup, 
maar ook andere breuken zijn 
mogelijk vooral als er sprake 
is van botontkalking.

Daarnaast zullen mensen ge-
middeld steeds ouder worden 
waarbij het aantal valinciden-
ten toe zal nemen. 

Zo valt een derde van de 65 
plussers minstens 1 keer per 
jaar. Na zo’n val hebben per 
jaar 140.000 mensen een me-
dische behandeling nodig en 
als gevolg van een val sterven 
jaarlijks 1700 mensen.
Maar ook als iemand zich bij 
een val niet verwondt kun-
nen de gevolgen groot zijn. Er 
ontstaat angst om nog eens 
te vallen. Men durft de straat 
niet meer op en kan zo meer 
en meer afhankelijk raken. 

Oorzaken van het vallen:
•	 Afname van de kwaliteit 

van een aantal lichaams-
functies zoals spierkracht, 
reactievermogen, even-

wicht, sterkte van de bot-
ten en zicht en gehoor.

•	 Tot op hoge leeftijd zelf-
standig thuis wonen kan 
risico’s met zich mee bren-
gen. Denk aan onderhoud 
van huis en tuin.

•	 Het huis niet willen aan-
passen naarmate men 
ouder wordt. Bijvoorbeeld 
losliggende kleedjes weg 
halen en meer licht in het 
trapgat.

•	 Niet willen erkennen dat 
men ouder wordt. De 
geest voelt jonger dan het 
lichaam, ‘ik heb nog geen 
hulp nodig’.

•	 Gebruik van zware en of 
veel medicatie.

Het valpreventie programma 
dat de fysiotherapeut met u 
wil gaan doen is vooral gericht 
op het verbeteren van de kwa-
liteit van lichaamsfuncties. 

Het valpreventieprogram-
ma OTAGO
Dit programma is genoemd 
naar de stad Otago in Nieuw-
Zeeland waar het in 2003 ont-
wikkeld is. 
Het bestaat uit kleine oefenin-
gen voor de spierkracht van de 
benen en om het evenwicht te 
verbeteren. Het mooie is dat 
u deze oefeningen thuis kunt 
doen!
Er is geen maximum leeftijd 
aan gebonden. Zelfs mensen 
van 90 kunnen hun kracht 
voldoende verbeteren om de 
kans op vallen te verkleinen. 
Door het verbeteren  van de 
kracht en het evenwicht neemt 
de kans om te vallen met 35% 
af. 

toestemming moet u zich 
ook identificeren, dus u dient 
uw paspoort, ID kaart of rijbe-
wijs mee te nemen. De iden-
tificatie wordt ook in uw dos-
sier geregistreerd. Als u geen 
toestemming wilt geven dan 
willen wij graag dat u dat ook 
aan ons doorgeeft en kunnen 
wij dit registreren in uw dos-
sier. Alle huisartsen van ge-
zondheidscentrum Schalkwijk 
hopen echter dat u wel toe-
stemming geeft om u zo goed 

mogelijke zorg te kunnen ge-
ven.
Als u kinderen heeft onder de 
12 jaar kunt u voor hen toe-
stemming geven. Kinderen 
tussen de 12 en 16 jaar moe-
ten zélf toestemming geven én 
ook een van de ouders. Boven 
de 16 jaar is alleen toestem-
ming nodig van de patiënt zelf.
Als u niet instaat bent om naar 
de praktijk te komen, wilt u 
dan bellen? Dan kunnen we u 
een formulier toesturen. Graag 

retour sturen met een kopie 
van uw identificatie document 
(paspoort/ID/Rijbewijs)
Als u bewust geen toestem-
ming geeft, of niet reageert op 
de oproep en dus niets invult, 
kunnen geen medische gege-
vens uitgewisseld worden via 
het LSP.
Als u vragen heeft over boven-
staande kunt u bellen met de 
huisartsenpraktijk. U kunt ook 
kijken op www.vzvz.nl
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Welzijn op recept geeft 
meer energie!

Ingrid Bax, welzijnscoach

Even voorstellen
Mijn naam is Ingrid Bax. Sinds 
november 2013 ben ik werk-
zaam voor gezondheidscen-
trum Schalkwijk als welzijns-
coach. Ik ben verbonden aan 
de welzijnsorganisatie Dock. 
Mijn achtergrond is de studie 
SPH (Sociaal Pedagogische  
Hulpverlening).  Ik ben 47 
jaar en heb twee kinderen in 
de leeftijd van 11 en 17 jaar. 

Mijn hobby’s zijn wandelen in 
de natuur, zwemmen, yoga  
en musea bezoeken. Ik zit ie-
dere dinsdagmiddag  (13.30-
16.00) in de kamer op de be-
gane grond van Sebastiaan 
Bruinsma, de POH-GGZ. Een 
doorverwijzing van de huisarts 
is noodzakelijk om op mijn 
spreekuur te komen. 

Wat houdt welzijn op re-
cept in?
Welzijn op recept houdt in 
dat een arts beoordeelt of je 
in aanmerking komt voor een 
doorverwijzing naar de wel-
zijnscoach om één of meerde-
re gesprekken aan te gaan om 
te kijken hoe je meer energie 
kunt krijgen. Aanleiding van 
het doorverwijzen kan bij-
voorbeeld zijn dat iemand zijn 
huis niet meer uitkomt door 
het overlijden van een partner 
en erg vereenzaamt. Dan zou 
ik als welzijnscoach een acti-
viteit kunnen voorstellen als 
bijvoorbeeld schilderles te vol-
gen of naar een ontmoetings-
groep te gaan. Of als iemand 
overgewicht heeft zou die naar 
yogales	of	fitness	doorverwe-
zen kunnen worden. Alles gaat 
in overleg met de patiënt zelf. 
Ik als welzijnscoach kan even-
tueel ook de eerste keer bij 

een activiteit  meegaan om 
het eerste contact te leggen. 
Na de doorverwijzing houd ik 
af en toe contact om te kijken 
hoe het gaat met de patiënt 
en of de activiteit nog steeds 
bevalt. 

U kunt meer dan u denkt
Mijn ervaring is dat patiënten 
over het algemeen gemoti-
veerd zijn om iets te verande-
ren aan hun situatie. Na wat 
doorvragen blijken ze zelf ook 
wel een idee te hebben van een 
activiteit die ze willen doen. 
Dan is het mijn taak om een 
juiste match te vinden met het 
welzijnsaanbod in Haarlem. 

Bent u geïnteresseerd?
Dan kunt u een afspraak ma-
ken met uw huisarts voor een 
eventuele doorverwijzing. 

Meer bewegen  
voor 60+

De Fysio- en oeFentherAPeuten

Zoals u eerder in de Open Brief 
heeft kunnen lezen heeft de 
afdeling fysio- en oefenthera-
pie het plan opgevat om voor 
mensen van 60+ een beweeg-
groep te starten. Deze groep 
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ren die niet goed kunnen pra-
ten, die slissen of stotteren. 
Maar ook volwassenen komen 
naar onze praktijk voor behan-
deling. Waar ik het nu vooral 
over wil hebben zijn volwasse-
nen met afasie (voor uitleg zie 
hieronder) na een beroerte.
Welke behandeling moet inge-
zet worden bij afasie na een 
beroerte? Helpen de oefenin-
gen die logopedisten vaak ge-
ven om de taal te verbeteren? 
Tot wanneer heeft logopedi-
sche behandeling het meeste 
effect? Wat is het beste mo-
ment om te beginnen met de 
behandeling; snel na de be-
roerte of pas later?
Om antwoord te kunnen geven 
op deze laatste vraag doet de 
Erasmus MC in Rotterdam on-
derzoek. Het onderzoek gaat 
onder de naam RATS-3. Onze 
praktijk neemt sinds juli 2013 
deel aan dit onderzoek. 
Dit stuk zal informatie geven 
over het RATS-3 onderzoek. 

Wat is afasie?
Afasie is een stoornis in de 
taal, waardoor het communi-
ceren moeilijk kan verlopen. 
Afasie wordt veroorzaakt door 
hersenletsel, vaak in de vorm 
van een beroerte in de linker-
kant van de hersenen. Door 

is inmiddels gestart, maar er 
is voldoende ruimte om u aan 
te melden voor een volgende 
groep!

We streven naar een vergro-
ting van het uithoudingsver-
mogen, het versterken van de 
spieren en het verbeteren van 
de coördinatie en het even-
wicht. De zorgverzekeraar ver-
goedt deze begeleiding niet. U 
kunt wel een uur lang onder 
begeleiding van een fysio- of 
oefentherapeut laagdrempelig 
sporten. Gezelligheid en on-
derlinge stimulans vinden we 
belangrijk. De groepen zijn 
niet zo groot (5 à 6 mensen) 
en u hoeft ook niet in een 
flitsende	fitness	 outfit	 te	 ver-
schijnen. U werkt vervolgens 
aan uw eigen programma, op 
uw eigen niveau.
De formule is heel simpel:
•	 U krijgt een korte screening 

om te kijken of u in aan-
merking komt

•	 Voor € 5,- per keer kunt 
u 12 weken sporten.  Dus 
€ 60,- per serie. 

•	 Het is de bedoeling dat u 
de groep van het begin tot 
het eind volgt, er zit een 
opbouw in het programma.

•	 U meldt zich aan bij Mandy 
Goudsblom, de assistente 
van de vierde etage; even 
langs lopen of telefonisch:  
5361467 (tot 12.30 uur)

•	 U kiest voor deelname óf op 
de maandag, óf op de don-
derdag, steeds van 10.00 
tot 11.00 uur. Wisselen van 
dag kan incidenteel.

•	 Van tevoren contant afre-
kenen met Mandy.

•	 Mocht u zo enthousiast zijn 
en nóg een serie willen vol-
gen, dan kan dat (mits hier 
ruimte voor is).

Logopedie en afasie

Deelname van de logope-
diepraktijk M.P. de Boer-Groen 
aan wetenschappelijk onder-
zoek van het RATS

ClAuDiA PhiliPPo, logopediste

Bij logopedie wordt vaak met-
een gedacht aan jonge kinde-

de afasie kan iemand proble-
men krijgen met spreken en 
begrijpen, lezen en schrijven. 
In Nederland krijgen bijna alle 
mensen met afasie na een be-
roerte logopedische behande-
ling. Logopedie is erop gericht 
om de problemen in de com-
municatie zoveel mogelijk te 
verbeteren.

RATS-3
RATS is de afkorting voor Rot-
terdamse Afasie Therapie en 
onderzoekt de werkzaamheid 
van afasietherapie voor men-
sen die net een beroerte heb-
ben gehad. Het doet onder-
zoek naar het herstel van de 
taal. Het RATS-3 is het derde 
onderzoek van de RATS stu-
die. Het is gestart in januari 
2012 en loopt nog steeds. In 
dit derde onderzoek probe-
ren de onderzoekers bewijs 
te vinden wanneer het beste 
moment is om te starten met 
taaltherapie bij mensen die 
door een beroerte afasie heb-
ben gekregen. 
RATS werkt samen met zie-
kenhuizen, revalidatiecentra, 
verpleeghuizen, afasiecentra 
en vrijgevestigde logopedis-
ten. Deze instellingen verza-
melen de gegevens voor de 
onderzoekers.
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Het RATS-3 onderzoek loopt al 
bijna ten einde. De onderzoe-
kers hopen voor het einde van 
deze zomer 150 deelnemers te 
hebben gevonden voor het on-
derzoek. Momenteel staat de 
teller op 111 deelnemers. Met 
de resultaten van het RATS-3 
hopen de onderzoekers naar 
patiënten, verzekeraars, over-
heid en maatschappij te laten 
zien dat taaltherapie leidt tot 
beter herstel van afasie.

Deelname aan het onder-
zoek
Deelname aan het onderzoek 
kan niet zomaar. Het is helaas 
nodig dat de deelnemer een 
afasie heeft na een beroerte. 
Maar door deel te nemen aan 
deze studie dragen alle deel-
nemers bij aan het verbeteren 
van de behandeling van afa-
sie. 
Bij deelname aan het onder-
zoek zullen met regelmaat 
logopedische taaltests afge-
nomen worden, om zo onder-
zoeksgegevens te verzamelen 
als bewijs.

Conclusie
Afasie na een beroerte, het 
komt vaker voor dan gedacht. 
Om te kunnen aantonen dat 
een bepaalde behandeling ef-
fect heeft, moet onderzoek 
gedaan worden om naar pati-
enten, verzekeraars, overheid 
en maatschappij te laten zien 
dat taaltherapie leidt tot beter 
herstel van afasie.
Het RATS-3 onderzoek richt 
zich op de vraag ‘Wanneer is 
het beste moment om te star-
ten met behandeling?’ en pro-
beert daarmee te ontdekken of 
het direct starten van taalthe-
rapie een positief effect heeft 
op het herstel van de afasie.

De bevindingen van het on-
derzoek zullen mogelijk ook 
invloed hebben op het toe-
komstig handelen van de lo-
gopedist bij afasie na een be-
roerte. Omdat het onderzoek 
nog loopt, kan er nog niets 
gezegd worden over de uit-
komsten. Wachten dus op de 
resultaten van het onderzoek! 

Uw huisarts werkt aan 
kwaliteit!

Dolores Wijs, huisarts en coör-
dinator kwaliteit

We willen verantwoorde zorg 
leveren en we hechten aan 
kwaliteit. De ‘NHG-PraktijkAc-
creditering’  (NPA) is hét kwa-
liteitskeurmerk en dé me-
thode voor het stelselmatig 
verbeteren in de huisartsen-
praktijk. Het is een keurmerk 
van onze beroepsvereniging 
de NHG (Nederlands Huisart-
sen Genootschap). In oktober 
2007 ontvingen we voor het 
eerst dit keurmerk. Afgelopen 
maart hadden we opnieuw be-
zoek van een inspecteur en: 
we zijn geslaagd! Daar zijn 
we erg blij mee, want de ei-
sen worden steeds strenger en 
het kost dus heel veel tijd en 
inspanning om alles op orde 
te hebben en te houden. Mis-
schien heeft u in de afgelopen 
jaren weleens een enquête in-
gevuld voor dit keurmerk. De 
ervaringen van de patiënten 
zijn namelijk ook onderdeel 

Waarom dit onderzoek?
Tegenwoordig willen zorgver-
zekeraars steeds vaker bewijs 
zien van het effect van een 
bepaalde behandeling. Ze wil-
len zien dat de behandeling en 
tussenkomst van de logope-
dist echt nodig is om een pro-
bleem te verhelpen. Steeds 
vaker hangt de zorgkosten-
vergoeding af van aantoonba-
re bewijzen van het effect van 
een behandeling. Dat is ook zo 
bij de logopedische behande-
lingen van afasie. 
Er zijn verschillende factoren 
die invloed hebben op het mo-
ment waarop met de behan-
deling gestart wordt, zoals 
aard, intensiteit en duur van 
de therapie. Er is al bewijs 
voor een positief effect van 
afasietherapie. Daarnaast zijn 
er aanwijzingen dat intensieve 
therapie meer effect heeft dan 
weinig therapie. Ook dat afa-
sietherapie effectiever is wan-
neer deze snel na de beroerte 
wordt gestart. Tot op heden is 
nog niet aangetoond wanneer 
het beste moment is om te 
starten met taaltherapie. Dat 
is ook de reden dat er onder-
zoek naar gedaan wordt. 
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van het meten van onze kwa-
liteit. Doordat we werken met 
de NHG-Praktijkaccreditering 
wordt steeds weer opnieuw 
onze kwaliteit gemeten, be-
sproken, verbeterd en wordt 
erop toegezien dat de kwaliteit 
op peil blijft.

Om de kwaliteit van de prak-
tijken te kunnen vaststellen 
worden de praktijken eerst 
helemaal doorgelicht. Daarna 
worden deze onderzoeksge-
gevens op het gebied van or-
ganisatie en praktijkvoering, 
medisch handelen en de me-
ning van patiënten vergele-
ken met andere praktijken in 
Nederland. Op basis van een 
verslag hiervan worden ver-
volgens verbeterplannen op-
gesteld. Een inspecteur van de 
NPA houdt jaarlijks de vinger 
aan de pols om na te gaan 
of de verbeteringen zijn uit-
gevoerd en of er nog aan de 
voorwaarden wordt voldaan. 
Zo hebben we de laatste jaren 
veel protocollen (een soort 
richtlijnen) gemaakt en aan-
gescherpt. Bijvoorbeeld op 
het gebied van hygiëne, maar 
ook als het gaat om signaleren 
van fouten of incidenten. Alle 
praktijkmedewerkers werken 
hier gezamenlijk aan, het is 
écht teamwerk.

We kiezen ook jaarlijks een 
aantal verbeterprojecten. Het 
afgelopen jaar hebben we on-
der andere gewerkt aan het 
beter stroomlijnen van de hulp 
door onze praktijkverpleeg-
kundigen bij het helpen van 
patiënten met het stoppen met 
roken. We ontwikkelden een 
duidelijke folder en plaatsten 
die ook op de website en we 
stimuleerden de huisarts om 
vaker aandacht te besteden 
aan een ‘Stop Met Roken’- 

advies in de spreekkamer en 
deze te noteren in het pati-
entendossier.  Een ander ver-
beterplan van afgelopen jaar 
betrof de taken van de assis-
tentes en de praktijkverpleeg-
kundigen. Het is belangrijk de 
taken zo goed mogelijk te ver-
delen en medewerkers te la-
ten doen waar ze goed in zijn 
en waar ze plezier in hebben. 
Verder kregen de praktijkver-
pleegkundigen een assistente 
om administratieve taken te 
ondersteunen, zodat zij zich 
meer met de inhoudelijke zorg 
kunnen bezighouden.

Het komende jaar hebben we 
opnieuw een aantal verbeter-
projecten gekozen. We willen 
een goed kwaliteitssysteem 
maken en vastleggen, zodat 
we ieder jaar de protocollen 
goed up-to-date houden en 
iedereen daarvan op de hoog-
te is. In het kwaliteitssysteem 
moet ook vastliggen wie waar-
voor verantwoordelijk is. Een 
ander verbeterplan betreft de 
zorg voor patiënten met long-
emfyseem, een longaandoe-
ning die ook wel COPD wordt 
genoemd. We bieden zoge-
naamde ‘ketenzorg COPD’. 
Dat betekent dat we patiënten 
met COPD jaarlijks oproepen 
voor controle en evaluatie van 
de klachten, medicatie en hun 
kwaliteit van leven. Nu blijkt 
dat veel COPD patiënten geen 
gehoor geven aan deze op-
roepen, we noemen dit de ‘No 
Show’.  We willen proberen om 
meer patiënten op ons spreek-
uur te krijgen en de registratie 
van de onderzoeken verbete-
ren. Een derde verbeterplan 
betreft de zogenoemde  ‘gede-
legeerde taken’. Dit zijn de me-
dische taken die de assistentes 
doen, zoals oren uitspuiten en 
bloeddruk meten. Wij hebben 
voor deze handelingen proto-
collen geschreven, waardoor 
de medewerkers goed weten 
hoe en wat ze moeten doen. 
Onze medewerkers zijn hierin 
overigens allemaal heel goed 
opgeleid.

De NHG praktijkaccreditering 
is niet het enige kwaliteits-
project.	In	vorige	afleveringen	

van de Open Brief heeft u kun-
nen lezen over het keurmerk 
‘Door Cliënten Bekeken’. Voor 
dit project zijn wij bezig met 
verbeterplannen. Deze zijn al-
lemaal gericht op betere zorg 
voor onze klanten en betreft 
meerdere afdelingen van ons 
gezondheidscentrum.

Als patiënt heeft u invloed op 
het keurmerk van onze prak-
tijken. Als onderdeel van het 
toetsingsproces wordt er naar 
de mening van patiënten ge-
vraagd door middel van de 
enquêtes. Uw mening blijft 
dus van belang. Onze praktij-
ken willen zich continu blijven 
verbeteren. Heeft u ideeën, 
opmerkingen of klachten? De 
praktijk neemt uw opmerkin-
gen graag in ontvangst!! Wij 
zien dit als een waardevolle 
bijdrage om onze praktijkvoe-
ring te verbeteren.

Wanneer is mijn 
afspraak?

MAArten hAMMing, huisarts

Elk jaar proberen we dingen 
te verbeteren in het gezond-
heidscentrum. Dit doen we 
door middel van verbeterpro-
jecten (zie ook het artikel van 
Dolores Wijs elders in deze 
Open Brief). De afgelopen ja-
ren hebben we geprobeerd de 
wachttijd voordat iemand een 
afspraak bij de huisarts kan 
krijgen te verminderen. On-
danks inspanningen zoals extra 
spreekuurtijd, ‘nood’spreek-
uren en geblokkeerde plekken 
in de agenda, is het ons niet 
gelukt de wachttijd helemaal 
weg te krijgen.

60% van de patiënten krijgt 
op dezelfde dag een afspraak. 
30% wil een afspraak op een 
andere dag. Jammer genoeg 
krijgt 10% van de patiënten 
een afspraak op een ande-
re dag dan ze oorspronkelijk 
vroegen. 

Gelukkig is de huisarts de 
zorgverlener met de kortste 
wachttijd. Vergelijk het maar 
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eens met bijvoorbeeld een 
tandarts, gynaecoloog, ortho-
peed  of kinderarts. We zijn 
zelfs veel sneller dan de mees-
te andere beroepen, denk 
maar eens aan een loodgieter, 
tuinman of schilder. Maar het 
lukt ons jammer genoeg niet 
om iedereen altijd dezelfde 
dag nog te helpen. Wat we 
wel kunnen beloven is dat we 
blijven zoeken naar mogelijk-
heden om de situatie rond de 
wachttijden te verbeteren.

Het is voor ons belangrijk om 
onze agenda zo goed mogelijk 
in te plannen. Zodat we ieder-
een zo goed mogelijk en op 
tijd kunnen helpen.

Aan de telefoon vraagt de as-
sistente altijd waarvoor u een 
afspraak wilt maken. Dit is 
belangrijk om in te schatten 
hoeveel tijd u nodig heeft. Is 
een normale afspraak goed of 
moet het een dubbele afspraak 
worden? Ook probeert de as-
sistente in te schatten hoe 
snel u gezien moet worden. 
Soms moet het acuut, soms 
zelfs meteen een ambulance, 
maar gelukkig kan het vaak 
ook enkele dagen wachten. De 
assistente valt ook onder het 
medisch beroepsgeheim en 
houdt zich hier ook aan. Als u 
uw klacht niet aan de telefoon 
wilt vertellen mag u altijd zeg-
gen dat het privé is. Dan krijgt 

u een gewone spreekuurplek.

Gelukkig kan de assistente 
ook vaak goede adviezen ge-
ven en bespaart u dat een af-
spraak bij de huisarts. Als de 
assistente er niet goed uit-
komt overlegt ze altijd met de 
huisarts. Meteen bij spoed en 
na het spreekuur als de vraag 
kan wachten. U wordt daar-
na teruggebeld voor het ant-
woord.

Stel dat uw klachten vererge-
ren of u vertrouwt het niet, 
dan kunt u altijd terugbellen. 
Voor spoed wordt natuurlijk 
altijd meteen tijd gemaakt!

Help, mijn huisarts  
is er niet?
MAArten hAMMing, huisarts

Om verschillende redenen kan 
een huisartsenpraktijk geslo-
ten zijn. Vakantie, nascholing, 
nachtdienst gehad en jam-
mer genoeg kan een huisarts 
ook ziek worden. In dit stukje 
wordt beschreven hoe we de 
waarneming in ons gezond-
heidscentrum voor die mo-
menten geregeld hebben.

Als u uw huisarts belt op een 
dag dat de praktijk gesloten 
is krijgt u een bandje te ho-
ren. Hier wordt gevraagd om 

het hele bandje af te luiste-
ren. We vragen de patiënten, 
als het kan, terug te bellen als 
de praktijk weer open is, maar 
daarnaast zijn er nog drie an-
dere mogelijkheden. Voor ech-
te spoed kunt u de 1 indruk-
ken, u krijgt dan meteen een 
assistente aan de telefoon. Als 
u de 2 indrukt kunt u gewoon 
uw herhaalrecepten bestel-
len via de herhaalreceptenlijn. 
Als u toch dringend een as-
sistente wilt spreken kunt u 
de 3 indrukken. U krijgt dan 
één van de assistentes van de 
praktijk aan de telefoon. De 
assistente schat in of iets kan 
wachten tot de eigen praktijk 
weer open is of dat u geholpen 
moet worden door een andere 
arts. Bij twijfel overlegt de as-
sistente natuurlijk altijd met 
een huisarts.

Er zijn twee soorten ‘spoed’. 
Medische spoed, en mensen 
kunnen ook zo ongerust zijn 
dat ze toch heel graag een 
dokter willen zien. We probe-
ren natuurlijk met allebei re-
kening te houden. Het voor-
deel van ons gezondheidscen-
trum is dat als het nodig is u 
altijd een assistente van ons 
centrum aan de lijn krijgt. En 
als het nodig is wordt u in uw 
eigen centrum geholpen door 
een arts en hoeft u niet ergens 
anders heen.
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Het lukt ons niet om alle pa-
tiënten te helpen die een ge-
wone afspraak willen maken, 
als hun eigen huisarts afwe-
zig is. Dan zouden de artsen 
die er wel zijn ongeveer twee 
keer zulke lange dagen moe-
ten werken. Daar willen we 
uw begrip voor vragen. Maar 
voor spoedgevallen maken we 
graag tijd en werken dan zo 
nodig wat langer door. 

Nieuwe huisarts in 
opleiding bij Dr Mensink

DAve ZWArt, AIOS

Het is mij een genoegen mij-
zelf op deze manier aan u 
te kunnen voorstellen. Mijn 
naam is Dave Zwart (26 jaar), 
getrouwd, woonachtig in Be-
verwijk en trotse vader van 
Finn (1). 

In 2006 ben ik vol enthousi-
asme begonnen met de studie 
Geneeskunde, met het doel 
om te werken met en voor 
mensen. In januari 2013 ben 
ik afgestudeerd aan het AMC 
te Amsterdam.  Hierna heb ik 
voor mijzelf gekozen om huis-
arts te worden, omdat in mijn 
optiek dit een vak is waarbij 
het contact met de mensen 
voorop staat en door het lang-
durig bestaan van arts-patiënt 
relatie, je de mensen ook echt 

kent en daardoor vaak beter 
gericht kan helpen.

Om ervaren te kunnen be-
ginnen met de huisartsoplei-
ding, heb ik in 2013 besloten 
om eerst ervaring op te doel 
als zaalarts in het Rode Kruis 
Ziekenhuis te Beverwijk, op 
de afdeling Interne Genees-
kunde, Maag-, Darm- en Le-
verziekten en de afdeling 
Longziekten. Hier heb ik dan 
ook met veel plezier een jaar 
gewerkt, waarna ik in maart 
2014 mocht beginnen met de 
huisartsopleiding vanuit het 
VUmc.

Inmiddels ben ik, op het mo-
ment van schrijven, alweer 
enkele weken werkzaam in de 
praktijk van dr. Mensink. Mo-
gelijk heeft  u mij dus eerder 
al gezien, anders kijk ik er 
naar uit om kennis te maken. 
Ik hoop dat ik laagdrempelig-
heid en een vertrouwde omge-
ving in de spreekkamer aan u 
kan bieden, waardoor we ge-
zamenlijk tot een goede op-
lossing voor uw vraag kunnen 
komen.

Afwezigheid 
huisartsen 

zomervakantie

Van de volgende huisartsen 
is bekend wanneer zij  
tijdens de zomervakantie 
afwezig zijn:

•	 Dokter Baak/Sneek:  
afwezig van 4 juli  
t/m 25 juli

•	 Dokter Hijnens:  
afwezig van 28 juli  
t/m 15 augustus

•	 Dokter Mensink:  
afwezig van 14 juli  
t/m 1 augustus

•	 Dokter Wijs afwezig 
van 7 juli t/m 8  
augustus (praktijk 
Wijs/Vuister is dan 
wel geopend)

Gevraagd 
vrijwilligers voor het 

bezorgen van de 
Open Brief:

Wijk 16 Meerwijk  
Adlerstraat e.o.  

115 krantjes

Wilt u, 4x per jaar de Open 
Brief bezorgen of tellen?

Of wilt u reserve-bezorger 
zijn en invallen bij ziekte, 

vakantie e.d. van een vaste 
bezorger?

Neem dan contact op met:
Marja van den Broek,  

contactpersoon bezorging:
Tel.: 535.82.62

E-mail:  
marja.vandenbroek@ 

planet.nl
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GEZONDHEIDSCENTRUM SCHALKWIJK
Bezoekadres: Briandlaan 11 2037 XE Haarlem
Postadres: Postbus 4090, 2003 EB Haarlem
Website: www.gcschalkwijk.nl

DIRECTEUR (1e etage)
Harmke Hulsinga, algemeen directeur
T 536 35 77
Arianne Baak, directeur zorg

OFFICEMANAGEMENT (1e etage)
Inge Paap en Angelique van der Moezel T 533 67 92

HUISARTSEN (2e etage, donderdagmiddag gesloten)
Wouter van Kempen / Marieke van der Sluijs 
(donderdagochtend en vrijdag) T 533 78 33
Martin Mensink / Ninetta d’Onofrio (donderdagochtend)  
T 545 20 27
Dolores Wijs & Sabine Vuister T 533 68 30

HUISARTSEN (3e etage, woensdagmiddag gesloten)
Robert Hijnens/Margot Smit (vrijdag) T 533 03 84 
Arianne Baak & Carla Sneek T 540 30 90
Maarten Hamming/Ninetta d’Onofrio (vrijdag) T 533 35 36

SPOEDGEVALLEN avond, nacht en weekend
Avond en nacht tussen 17.00 en 08.00 uur én de gehele 
zaterdag en zondag T (023) 545 32 00 
De huisartsen doen dienst vanuit de spoedpost

SPOEDGEVALLEN overdag
Overdag maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur 
en 17.00 uur. AllééN bij spOedgevAlleN OverdAg, 
indien de telefoon van uw huisarts bezet is T 533 32 22

TELEFONISCH SPREEKUUR
voor het telefonisch spreekuur huisartsen (voor korte 
vragen)  kunt u een afspraak maken via de assistente 
tussen 08.00-17.00 uur. Uw huisarts belt u dan terug tussen 
11.15 en 13.00 uur of een ander gewenst tijdstip.
 
AFSPRAKEN MAKEN, VISITES AANVRAGEN, 
ENZ  Maandag t/m vrijdag tussen 08.00-17.00 uur. 
spreekuur volgens afspraak. spoedgevallen kunnen 
natuurlijk altijd tussendoor! 

RECEPTEN BESTELLEN 
Herhaalrecepten kunt u ook buiten kantooruren bestellen 
via het telefoonnummer van uw huisarts. spreek dan 
duidelijk uw naam en geboortedatum in en het medicijn 
dat u nodig heeft. de volgende werkdag na 15.00 uur ligt 
het medicijn klaar bij uw apotheek. Het kan echter ook 
met lege doosjes in de brievenbus van de apotheek of via 
internet. Raadpleeg daarvoor onze website!

SPREEKUUR CENTRUMASSISTENTEN  
(2e en 3e etage) voor een afspraak kunt u bellen tussen 
08.00-17.00 uur. O.a. voor  bloeddruk meten, bloedsuiker 
meten, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen.

UITSTRIJKJES
Voor het laten maken van een uitstrijkje bij de centrum-
assistente of de huisarts, kunt u een afspraak maken 
ma t/m vrijdag 08.00-17.00 uur via de praktijk van uw 
huisarts.

URINEONDERZOEK
Na overleg met assistente brengen tussen 08.00-17.00 uur.

WRATTENSPREEKUUR 
voor behandeling van wratten graag afspraak maken bij 
de assistente van de huisarts. Er is tegenwoordig continue 
stikstof aanwezig in het gezondheidscentrum.

CENTRUMASSISTENTEN (2e, 3e en 4e etage)
loes dietz, Mandy goudsblom, lisette Harke, emmy van 
de Lagemaat, Rianne Lammertink, Marion Rotteveel, Roza 
schaefers, Annemieke schellenberg, Amina Tarrass, eveline 
Valent, Miranda Wassenaar. 

PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN SOMATIEK 
(4e etage)
Lidwien Heeremans, Renske Kloosterman, Rianne Quik, 
Anneke bloemert, Mieke Özcan. behandeling na afspraak 
T 536 79 78.  Telefonisch spreekuur maandag t/m 
donderdag tussen 11.15-12.00 uur 

VERPLEEKUNDIG SPECIALIST 
Annegreet Betlem

POH-GGZ (geestelijke gez.zorg)/
PRAKTIJK ONDERSTEUNER HUISARTSEN 
(begane grond) sebastiaan bruinsma. voor een afspraak of 
informatie kunt u bellen met T 890 01 66.

LABORATORIUM (bg)
Met een verwijzing via uw huisarts kunt u voor onderzoek 
(o.a. bloed en urine) dagelijks 08.00 - 11.00 uur terecht bij 
het laboratorium. 

ARTS in OPLEIDING tot SPECIALIST (AIOS)  
(2e en 3e etage)
regelmatig werkt er in de praktijk een AiOs. dit is een 
afgestudeerde arts, die zich specialiseert tot huisarts. Op 
het moment werkzaam in de praktijk Wijs&Vuister: Sanne 
van Hilten. In praktijk Mensink: Dave Zwart. In praktijk 
van Kempen: Patria Diaz. In praktijk Baak/Hamming: Breg 
Braak.

APOTHEEK (bg) 
Apothekers: Marieke van den Berk en Péter Pál Skolnik.
Apotheek Meerwijk open ma t/m vr 8.00-18.00 uur.  
T 533 76 04  www.apotheekmeerwijk.nl en 
vragen@apotheekmeerwijk.nl
Bij spoed buiten openingstijden: Dienstapotheek Midden-
Kennemerland in het Rode Kruis Ziekenhuis, Vondellaan 13
1942 le  beverwijk,  telefoonnummer 0251 – 783840

THUISZORG Zorgbalans (6e etage) 
Wijkteam verpleging en verzorging, voor afspraak 
T8918918, alle dagen 24 uur per dag.
voor afspraak bij: diabetesverpleegkundige Anneke 
Bloemert / Longverpleegkundige / Diëtisten 
T 023 - 891 89 18 ma t/m vrij 8.00-17.00 uur.

JEUGDGEZONDHEIDSZORG en 
CONSULTATIEBUREAU  
Op Athenestraat 31: Consultatiebureau T 088-9959595.

FYSIOTHERAPEUTEN en OEFENTHERAPEUT 
(4e etage) Sieb Makelaar, Frank van het Kaar en Paula 
stam, algemeen fysiotherapeuten. Annet de jong, 
psychosomatisch gespec. fysiotherapeut.  
Ingeborg Schilderman, psychosomatisch gespec. 
oefentherapeut. behandeling na afspraak, T 536 14 67.

KONTEXT, WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE  
DIENSTVERLENING  (5e etage).
Voor Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden, 
Ouderenadviseurs. inloopspreekuur tussen 9.00-12.00 uur. 
voor een afspraak of huisbezoek  T 533 99 83 tussen 
9.00-12.00 uur.

PSYCHOLOGEN (4e etage)
semra van leeuwen, Nelly van berkel, gert Haringsma. 
T 06 - 516 876 08. spreekuur volgens afspraak. 

DIËTISTEN (bg)
Isabella Branderhorst,  Judith van Barneveld en Marleen 
erbay. T 540 92 66. spreekuur volgens afspraak. 

PEDICURE (bg)
Nelleke Steenbakker 06-237 884 90, Sonja Hakkenbrak 
06 - 124 763 53, Monique van der Weide 06-413 566 66. 
behandeling na afspraak.

PODOTHERAPIE (bg)
Anita Mooren T 0900-2233442. behandeling na afspraak.

VERLOSKUNDIGEN (bg)
verloskundigenpraktijk ‘Aan het spaarne’ T 535 50 07. 
spreekuur volgens afspraak. 

LOGOPEDIE (5e etage)
Mary de boer en collegae. behandeling na afspraak.  
T 890 01 72.

CIZ CENTRUM INDICATIESTELLING ZORG (bg)
Indicatiestellers. T 06 - 333 440 80. 

KLACHTENCOMMISSIE
Bij een klacht over de dienstverlening, neemt u dan contact 
op met het officemanagement 5336792 

BRIEVEN voor de redactie van de Open brief:  
Postbus 4090, 2003 EB Haarlem.

BANKREKENING Open brief: rabobank 38.44.81.558 
t.n.v. Krant gezondheidscentrum te Haarlem.

REDACTIE
M. van den berk, M. van den broek, A. Friedhoff,  
d. Friedhoff, W. van Kempen, r. Maas, M. Mensink.
openbrief@gcschalkwijk.nl

ILLUSTRATIES
Annelie Versteeg

BEZORGING
Marja van den Broek T 535 82 62  e-mail:  
marja.vandenbroek@planet.nl en 44 vrijwilligers.


