
 1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2017 

 

 

 
 

 

 

 

 



 2 

 

Inhoud 

Inleiding          3 

Missie en Visie         4 

Populatie en Patiëntenzorg        4 

Preventie          9 

Personeel en praktijkorganisatie       10 

E-health en ICT         11 

Bestuur          12 

Samenwerking binnen UGC Heyendael       13 

Samenwerking buiten UGC Heyendael      14 

Samenwerking met praktijk Buitenzorg      14 

Samenwerking binnen de HAGRO       15 

 

FaMe-net          16 

Kwaliteitsbeleid         17 

Onderwijs en opleiding        19 

Vooruitblik op 2018         21 

Appendix           22 

  



 3 

Inleiding 

 

In dit jaarverslag van het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael laten we zien welke 

zorg wij in 2017 geboden hebben, welke kwaliteitsverbeteringen we hebben gerealiseerd en 

welke plannen er zijn voor het komende jaar. 

De zorg verandert, en wij veranderen mee: 

We groeien nog steeds als praktijk en dat heeft consequenties voor de organisatie. Ook de 

vraag en het aanbod van patiënten verandert: er is meer behoefte aan informatie en overleg 

over behandelopties, daarbij neemt de eerste lijn meer taken uit het ziekenhuis over. In 

2017hebben we ons volop ingezet om dagelijks goede zorg te bieden aan onze patiënten.  

Patiëntgerichte zorg bestaat uit luisteren en maatwerk leveren, meestal  via een direct 

contact, maar steeds vaker via allerlei E-health toepassingen. De patient kan de dokter op 

deze wijze directer benaderen en de huisarts kan makkelijker de specialist consulteren. U 

leest hierover in de verslag. 

We hebben met plezier projecten uitgevoerd op het gebied van onderzoek en onderwijs.  

In 2017 behaalde UGC Heyendael opnieuw het NHG-kwaliteitscertificaat. Dit certificaat geeft 

aan dat we onze kwaliteitsprocessen goed op orde hebben en daarnaast continu werken aan 

verbeteringen. Een van de projecten die we in het kader van de kwaliteitsverbetering hebben 

gerealiseerd inscannen en digitaliseren van alle dossiers, samenwerken met sociale 

wijkteams waarbij met name aandacht was voor anticiperend woonbeleid bij ouderen en  

aandacht voor onderlinge samenwerking en organisatie in een groeiende praktijk. We hopen 

dat deze terugblik op 2017 en de vooruitblik op 2018 u veel leesplezier geeft! 

 

 

Namens alle medewerkers, 

Renske Spanninga, medisch directeur 
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Missie en visie 

Excellente, persoonsgerichte en vernieuwende huisartsenzorg.  

Aan de rand van het terrein van de Radboud Universiteit Nijmegen bevindt zich ons 

gezondheidscentrum. Met één been stevig in de eerstelijns zorg en met één been in de 

academische wereld. Wij willen huisartsgeneeskundige zorg van excellente kwaliteit bieden 

waarbij we de patiënt als partner zien. Wij vinden werken aan gezondheid en gedrag net zo 

belangrijk als aandacht voor zorg en ziekte. Kenmerkend voor ons centrum is de aandacht 

voor en expertise op het gebied van kwetsbare groepen en migranten, longaandoeningen, 

ouderenzorg en spoedzorg.  

Daarnaast werken wij continu aan de verbetering van de bestaande zorg door transmurale 

samenwerking en het opzetten van innovatieve projecten. Als academisch centrum 

participeren wij in onderwijs, opleiding en onderzoek.  

Populatie en patiëntenzorg 

Populatie 

De patiëntenpopulatie van UGC Heyendael is in de laatste 10 jaar gestaag gegroeid. De 

groei komt niet alleen tot uiting in het aantal verzekerde ingeschreven patiënten. We bieden 

ook veel zorg aan buitenlandse studenten en passanten. Daarnaast biedt UGC Heyendael 

zorg aan ongedocumenteerde vreemdelingen.  

Figuur 1 beschrijft het aantal ingeschreven patiënten aan het einde van het jaar waarbij de 

blauwe kleur het aantal ingeschreven verzekerden aangeeft en de bruine kleur het aantal 

niet-verzekerden (zowel passanten, buitenlandse studenten / medewerkers en 

ongedocumenteerden) 
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Figuur 1. Aantal ingeschreven verzekerden op 1 januari van het jaar 

 

   

 

Figuur 2. Leeftijdsopbouw en geslachtsverdeling populatie in 2017 

Leeftijd Man Vrouw Totaal (%) 

0 -5  63 71 134    (3) 

5-15 104 99 203    (5) 

15-25 446 633 1079  (26) 

25-35 487 466 953    (23) 

35-45 180 148 328    (8) 

45-55 172 183 355    (8) 

55-65 253 317 570    (14) 

65-75  168 159 327    (8) 

75-85 67 82 149    (4) 

85+ 26 55 81      (2) 

Totaal 1966 2213 4179 

 

 

 

 

 
 

Figuur 3: In en uitschrijvingen
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Verrichtingen 

Het totaal aantal verrichtingen (consulten, visites, telefonisch consulten) nam toe, 

Ondanks de groei van de praktijk bleef het aantal huisbezoeken bijna gelijk. De zorg aan 

onverzekerde migranten nam licht af en er werd meer zorg aan passanten ( zorg aan niet 

ingeschrevenen, wel verzekerden , bv studenten)verleend. Er waren in 2017 754 contacten 

voor de somatische ketenzorg in totaal ( diabetes, copd, cvrm)  

Figuur 4: verrichtingen 

  

 

 

Figuur 5: een overzicht van de toename van E- communicatie:
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Figuur 6: Overzicht van enkele speciale verrichtingen: 

  

 

 

 

 

Diagnosen 

Preventie is de meest voorkomende contactreden. Hieronder vallen alle contacten in het 
kader van borst darm en baarmoederhalspreventie, als ook griep- en overige vaccinaties. 
 
Figuur 7 :Meest voorkomende contacten in 2017 
 
 

Dia Label Aantal contacten Aantal actieve patiënten 

A98 Preventie 832 696 

R74 Acute infectie bovenste luchtwegen 377 250 

U71 Cystitis/andere urineweginfectie 654 234 

H81 Overmatig cerumen 348 228 

K86 
Hypertensie zonder 
orgaanbeschadiging 570 207 

A04 Algemene moeheid/zwakte 408 190 

S74 Dermatomycose 253 178 

S88 Contacteczeem 221 159 

R05 Hoesten 279 157 

P76 Depressieve stoornis 602 154 

W11 Orale anticonceptie 233 149 

P01 Angstig/nerveus/gespannen gevoel 419 148 

D06 Andere gelokaliseerde buikpijn 300 144 

L87 Bursitis/tendinitis/synoviitis nao 199 130 

W12 Intra-uteriene anticonceptie 243 127 
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S03 Wratten 332 124 

S82 Naevus 173 122 

P06 Slaapstoornis 254 119 

T90 Niet insuline-afhankelijke diabetes 714 117 

R97 Allergische rhinitis 202 116 

S99 Andere ziekte huid 160 115 

L03 Symptomen/klachten lage-rug 173 108 

S18 Scheurwond/snijwond 156 108 

L15 Symptomen/klachten knie 154 102 

R96 Astma 231 100 
 

 

 

Figuur 8: Kanker diagnoses in 2017 

Huidkanker (inclusief basaalcelcarcinoom) is de meest voorkomende vorm van kanker 

binnen onze praktijk.  

 

ICPC Omschrijving Man Vrouw Totaal 

S77 Huid (incl. basaalcelca) 24 24 48 

X76 Borst - 28 28 

D75 Darm 13 10 23 

Y77 Prostaat 12 - 12 

B72/B73/B74 Lymfeklier/Leukemie/Kahler 6 6 12 

R84 Long 4 5 9 

U76 Blaas 7 1 8 

D77 Overig spijsverteringsorganen 4 3 7 

U75 Nier 1 2 3 
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Preventie 

Griepvaccinatie 

In 2017 nodigden wij 1134 patiënten uit voor de griepvaccinatie; 797 patiënten vanwege hun 

leeftijd en 337 vanwege hun ziekte. 546 patiënten ontvingen daadwerkelijk een vaccinatie. 

De respons komt dan op 48% ( in 2016 was dit 51% , in 2015 54% , in 2014 60%, en in 2013 

nog 66%). Onze vaccinatiecijfers laten een dalende trend zien die overeenkomt met de 

landelijke dalende vaccinatiecijfers.  

 

Griep-gevaccineerden:  546 

Onder de 60 jaar(ziekte-indicatie) 106 (32%) 

Boven de 60 jaar (leeftijdsindicatie) 440 (55%) 

 

 

 

 

 

Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker ( cervixscreening) 2017 

We hebben in totaal 91 uitstrijkjes  in het kader van preventie gemaakt in 2017.  
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Personeel en praktijkorganisatie 

Het team van UGC Heyendael bestond in 2017 uit vier huisartsen (Erik Bischoff, Franca 

Ruikes, Martijn Rutten en Renske Spanninga), een huisarts in opleidingHeleen van den 

Bergh , Praktijk-Ondersteuners Huisarts (POH) t.b.v. somatiek , Mariken Gaakeer, 

geestelijke gezondheidszorg GGZ, Miriam van Hoorn en ouderenzorg ( Ina Baggerman)en 

drie praktijkassistentes ( Kim van der Sluiszen, Sharon de Vries en Hanneke Vastbinder. De 

specifieke expertise van de huisartsen en hun nevenfuncties staan vermeld in het appendix. 

Vanaf zomer 2017 is huisarts Erik Bischoff waargenomen door huisarts Lonneke Koeslag. 

Dit wegens ernstige ziekte van zijn vrouw. 

 

 

UGC Heyendael is 52 weken per jaar geopend op werkdagen van 8-17 uur. Op werkdagen is 

de praktijk ononderbroken telefonisch bereikbaar, met uitzondering van het dagelijks 

praktijkoverleg van 15 minuten. Per dag zijn er minimaal twee huisartsen in de ochtend en 

één in de middag aanwezig. Aan het einde van de ochtend vindt een telefonisch 

terugbelspreekuur plaats en rijden de huisartsen visites. Daarnaast werken we met een 

vroeg ochtendspreekuur (7.30-8.00 uur) en een avondspreekuur (18-20 uur). 

 

E- health en ICT 

 

UGC Heyendael loopt voorop bij het beschikbaar stellen van nieuwe manieren om met 

patiënten te communiceren. We vinden dit een belangrijke aanvulling op de vertrouwde 

manieren van patiëntencontact. Onze praktijkwebsite biedt een beveiligde mogelijkheid om 

per email eenvoudige vragen te stellen aan de huisartsen.  

Via de praktijkwebsite kunnen patiënten 24/7 via een e-module herhaalrecepten bestellen.  

Daarnaast is er via de praktijkwebsite veel medische informatie te vinden. 

In 2015 zijn wij gestart met een app: “Mijn Huisarts”.  Patiënten kunnen middels deze app 

hun eigen medisch huisartsendossier op hun telefoon inzien. Ook kunnen zij met de app een 

afspraak maken in de agenda van hun huisarts, meetwaardes zoals bloeddruk, gewicht of 

bloedsuiker aan het dossier toevoegen en herhaalrecepten bestellen. De app wordt nog 

steeds verbetert; volgend jaar hopen we de mogelijkheid van een e- consult via de app toe te 

voegen. Via verschillende updates is de beveiliging verbeterd. 
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UGC Heyendael is een pilot praktijk voor het “Mijnradboudpatienten” project. In dit project 

kan de huisarts het ziekenhuisdossier van de patiënt inzien (bijvoorbeeld bloeduitslagen en 

uitslagen van radiologisch onderzoek, notities van de specialisten ). Veel patiënten denken of 

verwachten dat huisartsen dit allang kunnen inzien,dit is echter nog niet zo, vooral door 

privacy belemmeringen. Patiënten kunnen zelf ook in hun Radboudumc dossier, echter niet 

alles is zichtbaar voor hen. 

Onze POH GGZ maakt gebruik van online hulpverlening bij klachten van depressieve aard  

(programma “kleur je leven”), of bij problematisch alcoholgebruik (programma “alcohol de 

baas”).  

Daarnaast kunnen de artsen in overleg met de patiënt besluiten om niet te verwijzen, maar 

de specialist via E-consultatie te benaderen, ook wel tele -consultatie genoemd. 

Dermatologen, nefrologen en cadiologen zijn al op deze wijze voor onderling overleg 

benaderbaar en bieden hulp op afstand zodat de patiënt niet naar het ziekenhuis hoeft. 

Kwetsbare ouderen kunnen hun hulpverleners toegang geven tot de digitale overlegtafel 

ZWIP. Hulpverleners zijn zo sneller op de hoogte van elkaars interventies en adviezen. 

Buiten kantooruren kunnen patiënten terecht bij de Centrale Huisartsenpost Nijmegen 

(CHN). De huisartsen van UGC Heyendael participeren in de dienstregeling van de CHN. 

UGC Heyendael is aangesloten op het regionale waarneemdossier, waarmee beveiligde 

uitwisseling van patiëntgegevens mogelijk is na toestemming van de patiënt via de opt-in 

procedure. 

Van onze patiënten zijn er 75% dossiers beschikbaar voor inzage via het regionale LSP. 
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Bestuur 

Het UGC is een stichting met een eigen bestuur. Medewerkers werken in loondienst van de 

stichting. De directeur heeft de dagelijkse leiding en legt verantwoording af aan het 

stichtingsbestuur. 

Het stichtingsbestuur bestond in 2017 uit de volgende leden:  

Prof. Dr. Pim Assendelft, voorzitter ( tevens hoofd afdeling ELG) 

Drs. Sharif Wardak, Secretaris en penningmeester tot 1 maart 2017 

Dr. Robert Opsteeg, Secretaris en penningmeester vanaf 1 maart 2017 

Mw. Mr. Bernadette van Weusten, jurist 

Mw. Drs. Marie Jose Metz, huisarts 

Hr. Drs. Maarten Klomp, huisarts 

Mw. Drs. Lenie Scholten, wethouder 

 

Het bestuur is in 2017 viermaal bijeengeweest. 
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Samenwerking binnen UGC Heyendael  

Binnen UGC Heyendael zijn naast de huisartsenpraktijk ook andere eerstelijns professionals 

werkzaam: 

Psychologen van het Radboud Ambulatorium 

Het ambulatorium is een psychologenpraktijk verbonden aan de Faculteit Sociale 

Wetenschappen van het Radboudumc Zij bieden zorg aan volwassenen en jeugd. Een dag 

per week houdt een psycholoog van het Ambulatorium spreekuur in het UGC Heyendael. 

Daarnaast is er 6-wekelijks overleg tussen de huisartsen en POH-GGZ van het UGC 

Heyendael  en de psychologen van het Ambulatorium. 

Diëtisten van BaseLine Voedingsadviesburo 

Een diëtiste van BaseLine heeft tweewekelijks een spreekuur in het UGC Heyendael.  

 

Centrum voor Seksueel en Familiaal Geweld (SFG)  

SFG biedt hulp aan slachtoffers van familiaal en seksueel geweld, zowel in de acute- als in 

de nazorg fase. UGC Heyendael werkt hiertoe samen met de spoedeisende hulp van het 

Radboudumc, de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en vrouwenstudies van het Radboudumc, 

GGD Gelderland- Zuid en de politie Gelderland Zuid. Acute zorg vindt plaats op de 

spoedeisende hulp, de nazorg in het UGC Heyendael. 

Daarnaast fungeert SFG als expertise- en consultatiecentrum voor zorgverleners in de 

eerste en tweedelijn. 

 

De AVG-praktijk:  

De Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG-artsen) houden consultatieve spreekuren 

in UGC Heyendael. De AVG-praktijk fungeert als expertisecentrum voor vragen over niet-

geïnstitutionaliseerde mensen met een verstandelijke beperking en beoogt hiermee goede 

medische zorg en begeleiding te bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. 

Eerstelijns hulpverleners kunnen een consultatieve vraag stellen of de patiënt ter consultatie 

verwijzen.  
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Samenwerking met de Organisatie voor Chronische Eerstelijnszorg (OCE) 

OCE Nijmegen biedt samen met huisartsen en overige eerste- en tweedelijns professionals 

hoogwaardige eerstelijnszorg aan patiënten in de regio Nijmegen met betrekking op 

chronische aandoeningen, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. 

Per 1 april 2013 is UGC Heyendael aangesloten bij de OCE en leveren wij i.s.m. de OCE 

programmatische zorg voor diabetes mellitus en COPD. In 2014 werd daarnaast gestart met 

het CardioVasculair RisicoManagement (CVRM) zorgprogramma, gericht op secundaire 

preventie van hart- en vaatziekten. Deze zorgprogramma’s houden in dat de zorg geleverd 

wordt volgens duidelijke samenwerkingsafspraken tussen eerstelijns-professionals 

(opticiens, pedicures, podotherapeuten, diëtisten) en tweedelijns-specialisten van het 

Radboudumc en CWZ.  

Daarnaast neemt UGC Heyendael deel aan het ouderenzorgprogramma van de OCE, 

gericht op het behoud van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van thuiswonende 

ouderen. Het zorgprogramma bestaat uit vier componenten: multidisciplinair overleg 

(huisarts, wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde, evt. welzijnswerker), 

proactieve individuele zorgplannen, casemanagement en medicatiereviews.  

UGC Heyendael werkte in 2017 hierin samen met een specialist ouderengeneeskunde, Kim 

Bergman, vanuit stichting de Waalboog en een wijkverpleegkundige van de ZZG,Ina 

Baggerman.Om multidisciplinair overleg te faciliteren sloten wij aan bij het Zorg- en Welzijn 

Informatie Portaal (ZWIP), een beveiligde digitale overlegtafel.  

 

Samenwerking met de apothekers van de radboudapotheek 

Vier tot vijfmaal per jaar is er een farmacotherapeutisch overleg met apothekers van de 

radboudapotheek. We bespreken dan een aantal polyfarmacie patiënten en vernieuweingen 

op gebied van de farmacotherapie. 

 

Samenwerking met Praktijk Buitenzorg. 

Praktijk Buitenzorg is een project van geïntegreerde huisartsenzorg voor dak- en thuislozen 

en prostituees in samenwerking met GGD, Iriszorg en het RIBW. Dit project is in 2010 mede 

opgericht door een van de huisartsen van ons centrum, Maria van den Muijsenbergh.  

Buitenzorg verleent deze zorg vanuit andere locaties. UGC Heyendael  is de digitale en 

virtuele gastheer voor dit project. Hierdoor kan de geboden zorg voldoen aan de gestelde 
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kwaliteitseisen, te weten het digitaal verzenden van medicatierecepten en het declareren van 

contacten bij zorgverzekeraars middels een unieke zorgverleneridentificatie.  

 

Samenwerking binnen de HAGRO (huisartsengroep) 

UGC Heyendael maakt deel uit van Hagro de Zuid-Ooster. Deze Hagro wordt gevormd door 

de praktijk Pegasus ( Hamers, Herberts en Meijerink), Praktijk Bertholet  en Praktijk Berg en 

Dal (de Graaf en Veldhoven). De HAGRO voorziet in intercollegiale toetsing en 

deskundigheidsbevordering en vormt gezamenlijke standpunten richting de CHN/OCE en 

Landelijke Huisartsen Vereniging.  
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FaMe-net 

De samenwerking tussen de academische netwerken TransHis en CMR (Continue 

Morbiditeit Registratie) kreeg in 2014 een nieuwe naam: Family Medicine Netwerk (FaMe-

net).  

Eind 2012 is UGC Heyendael  samen met de andere registratiepraktijken van de CMR 

overgestapt op een ander Huisartsen Informatiesysteem: TransHis. De TransHis-

huisartspraktijken en de CMR-praktijken vormen nu een groter eerstelijns 

morbiditeitsregistratie netwerk. Wij besteden veel aandacht aan het juist registreren van 

redenen van komst en diagnosen. Hiermee voldoet ons centrum aan de eisen van de 

Richtlijn Adequate Dossiervorming met het EPD (ADEPD) van het Nederlands Huisartsen 

Genootschap (NHG).  

De geregistreerde data zullen hiermee gemakkelijker toegankelijk zijn voor data-extractie ten 

behoeve van onderzoek en opleiding. Wij leveren registratiegegevens aan voor 

onderzoeksdoeleinden aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. 

Hiermee dragen wij bij aan het vaststellen van prevalentie- en incidentiecijfers over ziektes 

en aandoeningen binnen de huisartsenpraktijk. 

Over het nieuwe FaMe-net wordt  gepubliceerd in diverse medische tijdschriften  

In het najaar van 2014 lanceerde FaMe-net de FaMe-net App (MijnHuisarts) waarmee 

patiënten hun eigen huisartsendossier kunnen raadplegen op hun smartphone.  

UGC werkt in de academische werkplaats huisartsgeneeskunde van de afdeling ELG  

(Eerstelijnsgeneeskunde) samen met andere ambitieuze huisartsenpraktijken uit de regio, de 

gemeente (sociale wijkteams), de regionale huisartsenorganisaties, de zorggroep OCE en 

CiHN om de zorg beter te maken en nieuwe modellen in de zorg te onderzoeken op 

effectiviteit. 
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Kwaliteitsbebeleid 

UGC Heyendael is het hele jaar door geopend, zonder vakantiesluitingen, en de gehele dag 

telefonisch bereikbaar. De zorg wordt het gehele jaar vanuit de vertrouwde locatie geleverd, 

waarbij de eigen huisarts van de patiënt of een directe collega beschikking over alle 

gegevens heeft vanuit een up-to-date elektronisch patiëntendossier. Dit draagt bij aan ons 

streven continue en laagdrempelige zorg te leveren. 

In 2017 zijn we voor het zevende jaar alweer geaccrediteerd in de derde cyclus van de NHG 

Praktijk Accreditatie. Visitatie vond plaats op 9 december 2017. Middels een 

gestandaardiseerde praktijkscan zijn kritieke en minder kritieke werkprocessen 

geanalyseerd.  

Er is een goede interne controle op bevoegdheid en bekwaamheid van medewerkers bij 

zelfstandige handelingen. Belangrijke processen ( telefonische bereikbaarheid, snelheid 

opnemen spoedlijn, borging en fiattering zelfstandige adviezen en receptuitgifte door 

assistentes etc worden periodiek getest. De praktijk voldoet aan actuele hygiene richtlijnen. 

Elk jaar verrichten wij een noodstroomtest en een ontruimingsoefening na brandalarm. 

In 2017 hebben we gewerkt aan de volgende verbeteringen:  

Gaan werken met verbeterde agenda/ digitaal fiatteren/OVAA 

Over op e- faxen 

Wachtkamerscherm met informatie 

Pin automaat aan de balie 

Financieel administratief medewerkster 

Facebookpagina 

Gestart met zorgdomein patientenoverleg 

Personeelsdossiers op orde; digitaal inrichten 

Gestructureerd overleg  artsen – POH S 

Digitaal laboratorium en radiologie aanvragen 

Inscannen oude dossiers/ digitalisering archief/ student assistent aan de balie 

Overlegmomenten artsen naar overdag ihkv werkdrukverlaging 

CRP –poct; van semikwantitatief over op kwantitatief 

Regioprestatie verbetering en samenwerking met sociaal wijkteam; anticiperend beleid 

woonwensen ouderen 

Consultatie in de eerste lijn en samenwerking radboud psychiatrie volwassenen binnen 

ketenzorg GGZ 

Aanschaf en scholing  dermatoscoop 
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Toine zilveren waalbrug speld 

Erik genomineerd medische inspiratorprijs 

Maria benoemd tot professor diversiteit 

 

Intern verankeren wij onze kwaliteitsverbeterende activiteiten in een kwaliteitsmanagement 

systeem. Bestaande werkplannen en protocollen worden cyclisch besproken en 

geactualiseerd, bijvoorbeeld protocollen m.b.t. triage, privacy en beroepsgeheim, 

praktijkhygiëne, herhaalreceptuur, voorraadbeheer van medicatie en wondmateriaal, 

afhandeling van klachten en veilig incident melden. 

We halen input voor kwaliteitsverbetering uit verschillende bronnen: reacties en opmerkingen 

van patiënten zijn erg belangrijk voor ons. Deze input bereikt ons direct in gesprekken, of in 

de vorm van een klacht of als een melding in patientenraadplegingen ( CQindex en NPA 

patientenenquete). Daarnaast melden medewerkers  frequent grote en kleine zaken die niet 

optimaal, fout of bijna fout zijn gegaan: het veilig incident melden. Incidentmeldingen worden 

besproken in het praktijkoverleg; we bekijken de situatie dan van verschillende kanten en 

besluiten welke verbetermaatregelen er genomen moeten worden. In 2017 het proces 

waarbij de artsen supervisie gegeven op de adviezen die de assistentes zelfstandig aan de 

telefoon geven gestroomlijnd. Het fiatteren ( achteraf goedkeuren) van het gegeven advies 

verschijnt nu digitaal in de agenda van de artsen.  

Alle artsen en verpleegkundigen werkzaam binnen UGC Heyendael zijn BIG geregistreerd 

en voldoen aan de nascholingseisen van de eigen beroepsgroep. 

 

UGC Heyendael is aangesloten bij de Stichting Klachtenregeling huisartsenzorg Zuid- 

Nederland.  

In 20176 heeft het UGC Heyendael vierklachten ontvangen. De klachten zijn volgens een 

zorgvuldige procedure afgehandeld en waar nodig werden concrete verbeteracties in gang 

gezet. In alle gevallen is de klacht binnen twee weken besproken en naar tevredenheid van 

betrokkenen afgerond. De Stichting Klachtenregeling hoefde niet betrokken te worden. 

De inhoud van de klacht betrof eenmaal de bejegening en vertraging van een verwijzing, 

eenmaal een klacht over het eigenrisico van de zorgverzekeraar, en tweemaal een klacht 

over het verwerken van aangevraagde herhaalmedicatie via de website: het veld 

opmerkingen werd onvoldoende gelezen waardoor recepten bv bij een verkeerde apotheek 

terecht .  
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Onderwijs en Opleiding 

 “ de vorming van uw arts van de toekomst” 

De arts van de toekomst moet beschikken over “oude" kennis en vaardigheden over ziektes 

en behandelingen, maar moet ook veel meer weten en kunnen in een snel veranderende 

wereld op het gebied van communicatie, ICT, management, samenwerking en zelfsturing. 

Opleidingen veranderen mee. UGC denkt en werkt mee aan de arts en assistente van de 

toekomst. Dit doen we door het bieden van onderwijs aan studenten die een medische 

(beroeps)opleiding volgen, zoals studenten geneeskunde in de bachelor- en masterfase, 

artsen in opleiding tot huisarts of specialisten door samenwerking met de Radboud health 

academy en het ROC Nijmegen voor het opleiden van doktersassistenten in het 

radboudplustraject. 

Huisartsenopleiding, VOHA Nijmegen 

In 2017 volgden twee huisartsen (Margo van Rijsewijk tot aug 2017 en Heleen van den 

Berghvanaf september 2017) een deel van hun opleiding in ons centrum. Zij werden 

begeleid door Renske Spanninga, die als opleider ook deelnam aan de huisartsen-opleiders 

klankbordgroep 

Studie Geneeskunde, Radboudumc 

Met regelmaat begeleiden de huisartsen van UGC Heyendael geneeskunde studenten in 

hun wetenschappelijke stage in de masterfase. Hiervoor wordt frequent gebruik gemaakt van 

de morbiditeitregistraties van FaMe-net.  

Huisarts Franca Ruikes begeleidde als docentmentor een tiental coassistenten in de 

klinische fase van de studie geneeskunde.  

Daarnaast werden vijfentwintig studenten in hun introductiecoassistentschap door de praktijk 

begeleid. Deze studenten kijken een dagdeel mee met het spreekuur van de huisartsen 

Renske Spanninga en Erik Bischoff. 

In 2015 zijn we gestart met het begeleiden van co-assistenten in onze praktijk. Deze 

studenten lopen steeds acht weken stage en werden begeleid door Erik Bischoff. 

Franca Ruikes gaf onderwijs in de bachelorfase rond het onderwerp ‘Medisch professionele 

vorming’. 
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Tevens is UGC Heyendael actief betrokken in de vernieuwing van het geneeskunde 

curriculum. We zijn in 2015 gestart met de succesvolle wekelijkse onderwijsvorm Student 

meets Patient voor eerstejaars geneeskunde studenten. Zij komen zo vroeg in de studie al in 

aanraking met patiënten tijdens een spreekuurobservatie en didactische nabespreking in de 

praktijk. UGC heeft een uitwisselingsproject met medische microbiologie voor de artsen in 

opleiding: huisarts en microbioloog kijken bij elkaar in de keuken.  

UGC Heyendael leidde ook in 2017 buitenlandse huisartsen en onderzoekers rond met het 

doel hen een blik in de Nederlandse huisartszorg te bieden. 

 

 

Wetenschappelijk onderzoek 

UGC Heyendael werkte mee aan diverse onderzoeksprojecten vanuit de afdeling 

Eerstelijnsgeneeskunde en IQ Healthcare van het Radboudumc met de volgende 

onderwerpen: 

 

ACCESS-project: effecten van slimme app voor zelfmanagementondersteuning exacerbaties  

ImpaQt studie: Vergelijking lange termijn effecten Q-koorts vergeleken met DM 

IMPACKD studie:  Interviews met patiënten met chronische nierschade 

Multimorbiditeit: ICF-1e lijn Multimorbiditeit is een groeiend probleem in onze vergrijzende 

samenleving. Richtlijnen zijn veelal opgesteld voor één bepaalde aandoening en houden 

vaak weinig rekening met context en functioneren. De ziektegerichte aanpak voldoet voor 

deze groep steeds minder. UGC Heyendael werkte mee aan een onderzoek naar een meer 

persoonsgerichte aanpak van multimorbiditeit. Daartoe hebben we, samen met anderen, de 

International Classification of Functioning voor gebruik in Primary Care (ICF-PC) ontwikkelt.  

TransHis app studie: UGC Heyendael heeft meegewerkt aan een evaluatie studie onder 

een klein groep eerste gebruikers van de “mijnhuisarts app”; gebruikersvriendelijkheid, 

inhoudelijke gebruikers ervaringen hebben tot enkele aanpassingen geleid, waarna de app 

halverwege 2015 aan alle patiënten aangeboden is. 

Werken met Clinical Rules Reporter:  Er wordt wekelijks via een softwaremodule een 

medicatiereview verricht bij  polyfarmacie patiënten. Ziekte specifieke protocollen, 

meetwaardes en patientkenmerken zijn factoren die samen tot een rapportage leiden. 

Hiermee wordt snel en efficiënt het aantal medicatiegerelateerde problemen terug 

gedrongen. Het betekent haalbare en doelmatige medicatiereviews in de eerstelijn. 

 



 21 

  

Vooruitblik 2018 

Ten behoeve van de continue kwaliteitsverbetering heeft UGC Heyendael de volgende 

doelen voor 2018 gesteld: 

- Continuering van verbetering interne communicatie en samenwerking 

- Verbeteren van de programmatische ketenzorgprogramma’s OCE (diabetes, 

astma/COPD, CVRM) , starten met oproepen primaire preventie vaatschade ( VVR) 

- Derde assistente op de maandag erbij 

- Uitbreiding uren poh ggz 

- Tweede huisartsopleider voor UGC-H 

- Start praktijkmanager 

- Deelname kring project dermatoscopie 
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Appendix 

 

Specifieke expertise en nevenfuncties van de huisartsen in 2017: 

 

Erik Bischoff 

Expertise: astma/COPD, ECG beoordeling, begeleiding co-assistenten 

Nevenfuncties:  

 Senioronderzoeker Astma-COPD, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc 

 Kaderhuisarts Astma en COPD 

 Coördinator NHG Kaderopleiding Astma en COPD 

 Lid Kerngroep CAHAG 

 Lid Programma Advies Groep COPD, OCE Nijmegen 

 Lid Werkgroep  Zelfmanagementondersteuning, OCE Nijmegen 

 

 

Franca Ruikes:  

Expertise: 

- Ouderenzorg, dermatoscopie/huidkanker, onderwijs,  

Nevenfuncties: 

- Senior-onderzoeker ‘Geintegreerde eerstelijns ouderenzorg’ 

Lid Werkgroep ‘Samenwerking in de Wijk’ OCE Nijmegen 

Lid Support groep van het Connected Care Project (‘Op weg naar de ontwikkeling 

van een nieuw integraal zorgmodel voor ouderen met kanker en multimorbiditeit’)     

 

Docentmentor voor co-assistenten, masterfase geneeskunde studie Radboudumc 

  
 

Renske Spanninga:  

Expertise:  

Algemeen directeur UGC Heyendael, huisarts-opleider, ICT, zorg aan migranten en 

ongedocumenteerden, kwaliteitsbeleid, dermatoscopie- huidkanker. 

Nevenfuncties: 

-Lid Commissie Kwaliteit en calamiteit, CiHN 

 

-Lid Klankbordgroep SFG 
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-Lid klankbordgroep opleiders huisartsenopleiding  Nijmegen 

-Lid Netwerk Transmurale Oncologie  

  

Martijn Rutten:  

Expertise: Spoedzorg, onderzoek/onderwijs/management 

- Coördinator NHG-Kaderopleiding Huisarts en Spoedzorg 

Promotie onderzoek afdeling  IQ Healthcare Radboudumc: thema samenwerking in de 

spoedzorg en het voorkomen ( het aanbod) van spoedgevallen in de huisartsenprakijk  

-  

- Voorzitter scholingscommissie CiHN Nijmegen 

o Huisarts-docent Geneeskunde opleiding Radboudumc 

o Radboudumc Health academy 

o Schola Medica 

 

 

 


