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INLEIDING 
 

In dit beleidsplan schetsen we de huidige praktijkorganisatie. We laten zien hoe we 

de komende drie jaar het beleid van onze organisatie vorm willen geven. Het beslaat 

drie jaar, wat niet wegneemt dat het voortdurend zal worden geevalueerd en 

waar nodig, zal worden bijgesteld. Grote veranderingen in voorgenomen beleid 

worden gecommuniceerd via de website, een pooster in de wachtkamer, een 

nieuwsbrief, jaarverslagen en/of inlegvel in het driejarenplan.  

 
Het beleidsplan is in eerste instantie geschreven voor de eigen medewerkers. We 
hebben geformuleerd waar we als praktijk voor staan, en wat onze doelen en 
plannen zijn. De gestelde doelen en plannen zijn waar mogelijk SMART 

geformuleerd. Het plan is zo ook bruikbaar als meetinstrument. 
 
Het beleidsplan is ook voor onze externe partners en patiënten in te zien. Onze 

praktijkorganisatie is hiermee inzichtelijk. Er is openheid over onze toekomstvisie en 
plannen. Jaarlijks presenteren we de door ons ondernomen activiteiten en behaalde 
resultaten in een jaarverslag.  

 
 
 
MISSIE EN VISIE 
 
Onze missie en visie worden door alle personeelsleden gedeeld en uitgedragen.  

 
Onze missie: waar we als praktijk voor staan 
 
In onze zorg hebben we oog voor zowel lichaam als geest. We zijn ons bewust van 
de wederzijdse beïnvloeding van deze aspecten op de totale gezondheidsbeleving.  
 

De praktijk biedt reguliere huisartsgeneeskundige zorg zoals beschreven in “aanbod 

huisartsgeneeskundige zorg (LHV 2015)”. Het medisch handelen is waar mogelijk 
onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek. We werken volgens de standaarden 

van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Echter onze zorg is altijd 
afgestemd op het individu. Dit betekent dat individuele afwegingen en/of iemands 
specifieke, persoonlijke situatie ertoe kan leiden om in onderling overleg, van de 

standaard af te stappen.    
 
Naast het behandelen van aandoeningen vinden we dat we als praktijk een 

preventieve taak hebben: het voorkomen van ziekten en complicaties. We besteden 
daarom veel aandacht aan het geven van voorlichting, informatie en adviezen t.a.v. 
leefstijl, risicomanagement en zo nodig vaccinaties.  

 



We willen zorg leveren waar we achterstaan en die we kunnen verantwoorden. Geen 

zinloos medisch handelen, geen overbodige onderzoeken of behandelingen.  
 
We hechten aan de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt. We vragen dus wat 

van de patiënt. Tegelijkertijd bieden we begeleiding.  
 
Tenslotte en samenvattend, onze kernwaarden. Goede onderbouwde zorg, 

laagdrempeligheid, aandacht, vriendelijkheid, zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, niet 
oordelend en open. Onderling respect.    
 

 
Onze visie: waar we als praktijk voor gaan  
 

Als klein hecht team zit onze kracht in de persoonlijke aandacht en in de korte lijnen. 
We willen een praktijk zijn waar mensen zich gehoord en gezien voelen.  
 

Een van de speerpunten waar we naar streven is een goede bereikbaarheid van de 
praktijk. We willen te vinden zijn, bereikbaar zijn en toegankelijk.  

 
Recent hebben we de website vernieuwd. De website geeft informatie over de 
praktijkvoering, de bereikbaarheid, openingstijden, en het team. Het biedt medisch 

inhoudelijke informatie. Tevens voorziet de website in een patiënten portaal. Na 
inloggen in een beveiligde omgeving is het nu ook mogelijk om online afspraken te 
maken, e-consulten te doen en, de eigen medicatie in te zien en om zo nodig 

herhaalrecepten aan te vragen.  
 
We streven ernaar om onze kennis up to date te houden. Nascholing is hierbij niet 

alleen verplicht maar ook noodzakelijk. Medische inzichten veranderen 
onophoudelijk. Er worden nieuwe behandelmethodes ontwikkeld en de organisatie 
van de gezondheidszorg verandert voortdurend. Waar mogelijk willen we als praktijk 

bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek.   
 
 

 
DE PRAKTIJK 

 
Historie 
 

De geschiedenis van de praktijk begint op 1 maart 1978. Huisarts Henk Eijgelaar 
begint de praktijk als gesteunde vrije vesting in de Stroinkslanden. Echtgenote 
Tineke Eijgelaar fungeert als assistente en tevens als achterwacht. De praktijk is ‘aan 

huis’. Locatie een ‘hobbykamerwoning’ aan de Assinklanden 65. Collega huisarts Dick 
Baars zit er dan al 5 jaar. Een wijk in opbouw en op dat moment voor ongeveer de 
helft gerealiseerd. In 4 jaar tijd is de praktijk uitgegroeid van nul patiënten naar een 

volledige norm praktijk. In 1980 komt er een part time assistente bij, Brigit Bouwman  
(van Mourik).   
 



Na 7 jaar verhuist de praktijk naar de nieuwbouw bij het winkelcentrum. Ook collega 

Baars gaat mee, de fysiotherapeuten en een tandarts. De apotheek is dan al 
gebouwd. Vanwege bouwkosten is er gekozen voor een oppervlakte van 60 m2.  
Later bouwen een tandarts, en een huisarts (Hans Knobben) er elk nog een unit bij. 

 
De tijd verandert, de computer en het elektronisch patiënten dossier (EPD) doen hun 
intrede en de ‘groene kaart’ verdwijnt (die ene kaart waar alles met de pen 

opgeschreven werd). Het team wordt uitgebreid met een nog een assistente. En de 
praktijk ondersteuner (POH: Praktijk Ondersteuner Huisarts) verschijnt.  Aanvankelijk 
alleen een POH die deelt in de zorg voor patiënten met diabetes en/of (een verhoogd 

risico op) hart- en vaatziekten. Geleidelijk worden er meer POH’s ingehuurd. Een 
POH ter begeleiding van patiënten met longproblemen (de POH-COPD), een POH 
voor patiënten met psychosociale problemen (de POH-GGZ) en tenslotte, een POH 

ouderenzorg. Deze POH’s zijn gedetacheerd door de Twentse Huisartsen 
Onderneming Oost Nederland (THOON).  
 

Op 1 april 2013 neemt huisarts Gerdien de Roo de praktijk over. Huisarts Henk 
Eijgelaar gaat met pensioen. Het betreft inmiddels een klein bedrijfje waar van 

allerlei kanten een toenemend aantal vragen neergelegd worden. Een praktijk 
ingebed in een voortdurend veranderend, en steeds onzeker web van opgelegde 
eisen en regelgeving (overheid, zorgverzekeraars, eigen beroepsgroep). Een 

uitdaging... 
 
 

Profiel 
 
De praktijk telt momenteel ruim 2600 patiënten. Dit is wat groter dan een norm 

praktijk die 2350 patiënten telt; 2350 patiënten is het aantal dat overheid en 
ziektekostenverzekeraars als norm hanteren. Het patiënten aantal is de afgelopen 
jaren stabiel gebleven. Momenteel is de praktijk gesloten voor nieuwe patiënten. Dit 

om al onze patiënten de nodige zorg te kunnen bieden. 
 
 

Locatie 
 

De praktijk bevindt zich in de Stroinkslanden, in Enschede Zuid, een gemêleerde 
buurt. De wijk wordt in drieën gedeeld: Stroinkslanden Noord Oost (NO), regio 60; 
Stroinkslanden Noord West (NW), regio 62 en, Stroinkslanden Zuid, regio 61. Het 

totaal aantal inwoners binnen de Stroinkslanden bedraagt 10.365 (2019, CBS).  
 
Praktijkadres: Veldhoflanden 87, 7542 LW 

 
 



Zorggebied van de praktijk 

 
Ruim de helft van onze patiënten, 53%, woont in het postcodegebied van de 
praktijk, 7542.   

 
19.6% van de patiënten is woonachtig in een opslagwijk.  
 

Verdeling over postcodegebied 2019, tussen haakjes de gegevens uit 2016  
 

Postcodegebied Patenten (in %) 
7542 53     (54) 

7544 13      (12) 

7546 8      (8) 

7545 3      (4) 

7543 2      (3) 

7535 2 

7534 3 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



Karakteristieken 

 
Leeftijdsopbouw praktijk op 11-07-2019, in percentage. Totale populatie praktijk 
2631 patiënten. Tussen haakjes de gegevens uit 2016. Wat opvalt is dat de 

leeftijdsopbouw de afgelopen 3 jaar niet is veranderd.  
 

 Praktijk Enschede  
< 15 jaar 20   (20) 16 

15 - 25 jaar 
 

10    (10) 15 

25 - 45 jaar 

 

28    (28) 26 

45 – 65 jaar 

 

23    (23) 

 

26 

≥ 65 jaar 
 

19    (19) 17 

≥ 75 jaar 
 

5 (n=120)   (4) ? 

  
Bron: Praktijk 2019; Enschede CBS, 2017 
 

 
Man vrouw verhouding in 2019: 51% vrouwen versus 49% mannen.  
 

 
Zorgaanbod 

 
Zoals verwoord in onze missie hechten wij aan het geven van gedegen, op de 
persoon toegesneden zorg. Hierbij werken we waar mogelijk volgens de geldende 

wetenschappelijke standaarden en richtlijnen (NHG). We willen onze patiënten 
informeren en ondersteunen om de eigen gezondheid te bevorderen. Dit naast, en 
soms verweven met, ons basisaanbod van huisartsenzorg. Waar mogelijk 

onderzoeken, diagnosticeren en behandelen we zelf, waar nodig verwijzen we door.  
 
Er is een aanbod van categorale spreekuren waarin er aandacht is voor zowel 

preventieve als curatieve zorg:  
 

• Diabetes spreekuur  

• CVRM spreekuur (Cardio Vasculair Risico Management)  
• Long spreekuur (COPD en astma)  

• Stoppen met roken spreekuur 
• Osteoporose spreekuur 

• SOH spreekuur (spreekuur spreekuur-ondersteuner) 
 
 

Met de vergrijzingen en het streven om als oudere langer in de eigen omgeving te 
blijven wonen, is er veel aandacht voor ouderen en hun specifieke zorgvragen.  



 

In de praktijk is een POH-ouderen werkzaam, Jolanda Huizinga. Zij werkt 4 uur per 
week voor de praktijk. We bieden systematische en gestructureerde 
integrale ouderenzorg conform het NHG standpunt. Zie hiervoor ook het beleidsplan 

ouderenzorg.   
 
 

Binnen de praktijk is er tevens aandacht en expertise voor psychosociale 
problematiek. Mensen kunnen fors lijden onder psychische problematiek. We zijn ons 
zeer bewust van de onderlinge beïnvloeding van lichaam en geest. In de praktijk is 

een POH GGZ werkzaam, Lida Vrij. Zij werkt 6 uur per week in de praktijk.   
 
 

De praktijk is betrokken bij de jaarlijkse landelijke campagne griepvaccinaties. 
 
 

 
KWALITEIT EN VEILIGHEID 

KWALITEITSBELEID 
De praktijk streeft er naar een optimale kwaliteit van zorg te bieden. Er is in het 
team veel ruimte voor nascholing en overleg, voor alle medewerkers. Ter 

bevordering van een effectieve inzet van de praktijkmedewerkers is er regelmatig 
overleg over zowel inhoudelijke als organisatorische zaken. Om een uniforme 
werkwijze te waarborgen zijn in de praktijk verschillende protocollen en procedures 

vastgelegd. 
 
Praktijkaccreditatie 

 
In 2013 zijn we begonnen met het traject voor praktijkaccreditering. Het is een 
belangrijk instrument in het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid voor en 

binnen de praktijk. Het is een instrument waarmee we kunnen laten zien dat de 
regels worden nageleefd, dat er goede zorg wordt verleend en dat er systematisch 
gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering. De praktijk wordt hierbij jaarlijks getoetst, 

waarbij aandacht is voor organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en het 
oordeel van de patiënt. 

 
 
Klachtenregeling 

 
De praktijk is aangesloten bij de Klachtencommissie Huisartsenkring Twente 
(Hartstraat, Hengelo). Daarnaast is er in de praktijk een eigen klachtenprocedure 

(protocol klachtenregeling). We vinden het belangrijk om klachten te horen. Alleen 
dan kunnen we ermee aan de slag en kunnen we waar nodig interne verbeteringen 
aanbrengen.  

 

Bij onvrede over het handelen van de zorgverleners in onze huisartspraktijk, zijn er 

de volgende opties (deze staan ook beschreven op de website): 



1. In het algemeen kan een klacht het beste eerst met de betreffende zorgverlener 

worden besproken, hoe moeilijk dat misschien ook is. Als de betreffende 
hulpverlener niet weet dat er onvrede is, dan kan deze ook niet proberen de klacht 
op te lossen. Komt er op deze wijze een klacht binnen dan wordt de klacht binnen 

het team verder besproken. De klachten worden geregistreerd en er zal gezocht 
worden naar een oplossing of verbetering. Wij vinden het belangrijk uw klacht met 
aandacht te horen en te onderzoeken. Er vindt altijd een terugkoppeling aan de 

inbrenger van de klacht plaats.   
2. Een klacht kan ook schriftelijk ingediend worden via het klachtenformulier op de 

website. Dit klachtenformulier kunt u direct online invullen. De klacht wordt dan op 

dezelfde wijze door de huisartspraktijk zelf behandeld en teruggekoppeld. 
Eindverantwoordelijke hierin is de huisarts, dr. G. de Roo.   

3. Als de uitkomsten van het gesprek met de betreffende zorgverlener of de 

klachtenbehandeling door de huisartspraktijk zelf niet naar uw tevredenheid 
verlopen, dan kunt u een klacht indienen via het Klachtenpunt Huisartsenzorg 
Twente. De klacht wordt dan door een onafhankelijke klachtenfunctionaris 

behandeld. Hoe u een klacht bij “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente” kunt 

indienen, leest u op de website www.khtwente.nl.  

http://www.khtwente.nl/


Bijlage ‘Plannen en doelen 2019 – 2021’  

 
 
OPZETTEN OSTEOPOROSE SPREEKUUR 

 
Omdat we preventie als een van onze kerntaken zien, willen we een osteoporose 
spreekuur opzetten.  

Osteoporose vormt een belangrijk gezondheidsprobleem in onze samenleving. Met 
de toename van de bevolkingsgroei, en de vergrijzing, zal dit alleen nog maar groter 
worden.  

 

In 2017 hadden naar schatting 472.100 personen in Nederland osteoporose: 71.500 

mannen en 400.500 vrouwen. Dit komt overeen met 8,4 osteoporosepatiënten per 

1.000 mannen en 46,4 per 1.000 vrouwen (dit zijn schattingen o.b.v. van 

huisartsenregistraties). Met de leeftijd is er een progressieve afname van de 

botkwaliteit, en een toename van het valrisico. Het aantal personen met osteoporose 

en hiermee het fractuurrisico nemen daarom exponentieel toe met de leeftijd. 

 

 

Jaarprevalentie osteoporose, Nederland 2017, aantal per 1000 personen 

Leeftijd Mannen Vrouwen 

0-4 0,1 0,0 

5-9 0,1 0,0 

10-14 0,2 0,2 

15-19 0,3 0,3 

20-24 0,5 0,7 

25-29 0,6 1,0 

30-34 0,9 1,8 

35-39 1,6 3,6 

40-44 2,0 5,2 

45-49 2,8 9,4 

50-54 5,2 21,3 

55-59 9,7 45,8 

60-64 15,4 79,3 

65-69 22,1 116,7 

70-74 27,5 155,1 

75-79 39,6 198,7 

80-84 52,1 234,5 

85+ 59,9 247,6 

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn 

 
 
In 2017 stierven 130 personen (indirect) ten gevolge van osteoporose: 11 mannen 

en 119 vrouwen (0,1 per 100.000 mannen en 1,4 per 100.000 vrouwen). Vanaf 85 
jaar neemt de sterfte sterk toe voor zowel mannen als vrouwen. Osteoporose op 

zichzelf leidt niet tot de dood. Alleen de gevolgen ervan, namelijk een fractuur, zijn 
geassocieerd met sterfte. De belangrijkste fractuur in dit opzicht is de 
heupfractuur. Van de personen van 55 jaar en ouder die een heup breken, overlijdt 

bijna 25% binnen een jaar na het oplopen van de heupfractuur! Een groot 

https://bronnen.zorggegevens.nl/Bron?naam=Nivel-Zorgregistraties-eerste-lijn


percentage, rond de 43% krijgt complicaties, zoals een delier, decubitus, 

longontsteking en wondinfecties.  
 
Geraadpleegde bronnen 
• Nivel Zorgregistraties eerste lijn 

• www.volksgezondheidenzorg.info  
• Verhaar et al., 2013  
 

 
Specifiek:  
Inventariseren en aanschrijven doelgroep; uitnodigen op spreekuur; verder 

selecteren op basis van gestelde criteria (Thoon), zo mogelijk overleg specialist over 
terug verwijzing naar eerste lijn, vervolgafspraken maken; volgen van basis- en 

vervolgcursus osteoporose 
Meetbaar: 
Aantal patiënten geïncludeerd in osteoporose module 

Aantal patiënten in follow up 
Acceptabel 
Passend in de missie en visie van de praktijk. Preventie van osteoporose-

gerelateerde ziektelast en vergroten van het bewustzijn van de patiënt hierin, 
voorlichting en advisering 
Realistisch 
Zeer wel haalbaar. Saskia Pouw, doktersassistente en spreekuur ondersteuner, zal 
het osteoporose spreekuur uitvoeren onder supervisie van de huisarts, Gerdien de 
Roo  

Tijdsgebonden 
Lopend spreekuur eind 2019 waarbij de doelgroep minstens eenmalig gezien zal zijn. 
Gevolgd hebben van de basis- en vervolgcursus osteoporose, door DA en HA 

 
 
 

ATRIUMFIBRILLEREN PLUS MODULE 
 

Met het ouder worden van de populatie zal de prevalentie van atriumfibrilleren (AF) 
toenemen. AF vormt een onderdeel van het spectrum van cardiovasculaire 
morbiditeit. De behandeling van AF sluit goed aan bij de zorgprogramma’s diabetes 

mellitus (DM) en de primaire en secundaire preventie van cardiovasculaire 
aandoeningen (CVRM). Ca. 90% van de patiënten met AF wordt in de 
huisartsenpraktijk reeds gezien in verband met DM of CVRM (handleiding AF plus 
module, Thoon).  
 
Streven is het voorkòmen van ziektelast en complicaties door AF, zo mogelijk in de 

eerste lijn; zo nodig in de tweede lijn. Er zijn hierover heldere afspraken gemaakt 
tussen de eerste en tweede lijn.  
 

Specifiek:  
Dossieronderzoek, scholing, uitvoeren van de module  
Meetbaar:  

http://www.volksgezondheidenzorg.info/
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/osteoporose/cijfers-context/sterfte#9941


Aantal patiënten met hoofdbehandelaar (HB) specialist, aantal patiënten met HB 

huisarts, aantal patiënten reeds in een zorgprogramma. Aanmelden bij Thoon. Lopen 
van de module.  
Acceptabel:  
Het reduceren van de ziektelast en het risico op complicaties door AF past geheel 
binnen de visie en missie van de praktijk: preventie, goede zorg, voorlichting en, 
zorg daar waar kan in de eerste lijn.  

Realistisch: 
Zeker, grootste deel van de patiënten wordt reeds door ons gezien 
Tijdsgebonden:  
Dossieronderzoek afronden voor 01-09-2019, incl. overleg met tweede lijn over 
mogelijke terug-verwijzing, en het uitnodigen van patiënten die momenteel niet 
regulier door ons worden gecontroleerd (d.w.z. niet gezien worden binnen de 

zorgprogramma’s DM of VRM). Starten m.i.v. 01-10-2019 
 
 

UITBREIDEN KENNIS EN SOCIALE KAART T.A.V. LEEFTSIJL 
 

Specifiek: 
Nascholing. Gerichte aandacht op verwijsmogelijkheden en nieuwe initiatieven.  
Meetbaar: 
Uitbreiden en up-to-date houden van de sociale kaart. Volgen van nascholing.  
Acceptabel:  
Past in de missie en visie van de praktijk. Preventie en voorlichting. Het aanspreken 

van de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt en het geven van begeleiding in 
deze 
Realistisch: 
Ja 
Tijdgebonden: 
Doorgaand proces in een steeds veranderende markt 

 
 
OUDERENZORG 

 
Specifiek: 
Bezoeken van kwetsbare ouderen door de huisarts en POH-ouderen, Jolande 
Huizinga.  
Onderhouden en uitbreiden van het bestaande geriatrisch netwerk in de wijk. 

Deelnemende partijen: de drie huisartsen, specialist ouderen (SO) van Livio en van 
de Posten, medewerkers van de thuiszorg, buurtzorg en de gemeente. 
Meetbaar:  
Kwetsbare ouderen worden bezocht, meest gericht en op verzoek van de huisarts, 
doktersassistente of POH-DM/ CVRM 
4x per jaar geriatrisch kernteam overleg, wijk Stroinkslanden   

Acceptabel en noodzakelijk  
Bij toenemend aantal ouderen dat huis blijft wonen, toenemend aantal 
dementerenden in de wijk, toenemende problematiek en complexiteit 

Realistisch:  



Ja 

Tjdgebonden:  
Doorgaand proces  
 

 
UITBOUWEN PRAKTIJK 
 

Specifiek:  
Uitbreiden ruimte praktijk, minimale eis is een extra kamer voor de doktersassistente  
Meetbaar: 
Ja, en tastbaar 
Acceptabel: 
Huidige ruimte voldoet niet. Te weinig privacy voor de patiënt. Geen ruimte voor de 

patiënt die onwel wordt en/ of moet wachten op een ambulance. Te weinig 
flexibiliteit en ruimte voor het assistente spreekuur.  
Realistisch: 
Er is toestemming van de gemeente om naar achter uit te bouwen, dit is 3 meter. 
We moeten een meter van de straat blijven. Kosten en tijdspan moeten worden 

uitgezocht. 
Tijdsgebonden: 
Realisatie eind 2020  

 
 
VEERKRACHT EN WEKPLEZIER MEDEWERKERS BEHOUDEN 

 
Er komt steeds meer op ons af. Steeds meer en complexere zorgvragen worden 
neergelegd bij de huisarts. Er is een tekort aan huisartsen in Enschede, praktijken 

zijn gesloten. Huisartsen/ waarnemers, doktersassistentes en praktijkondersteuners 
zijn nauwelijks te vinden. Steeds meer praktijken in Enschede kunnen geen 
opvolging vinden. Veel zittende praktijkhouders zijn op zoek naar een maatje.  

 
Bovenstaande is ook voelbaar in onze praktijk. Streven is om ons aller veerkracht te 
behouden en waar nodig te vergroten. Naast goede zorg bieden (boven beschreven) 

willen we als team, in verbondenheid, met enthousiasme, inspiratie en plezier, ons 
prachtige vak blijven uitoefenen.  

 
Dit vergt zowel individuele aandacht als team gebonden aandacht.   
 

 
 
 

 


