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Primeur Nieuwsbrief nr. 1, jaargang 1 

December 2011 

 

Primeur compleet 

Op 8 december is het laatste Primeur contract getekend met 

het Doktershuis in Ridderkerk. Twee enthousiaste 

maatschappen die door hun deelname aan Primeur nog meer 

willen gaan samenwerken. Zij zijn al zeer ervaren in het 

opleiden van aios, de beide maatschappen tellen samen maar 

liefst 6 erkende opleiders. 

 

Met het tekenen van dit 11e Primeurcontract is het netwerk compleet. Het wordt gevormd 

door de volgende gezondheidscentra: 

       Coördinator 

1. Centrum Huisartsen Schiedam  Petra van der Pas 

2. Levinas, Rotterdam    Corine Baar - Poort 

3. De Keen, Etten-Leur    Jasper Schellingerhout 

4. Ommoord, Rotterdam   Sylvia Buis 

5. Tarwezigt, Rotterdam    Bilge Sönmezer  

6. Randweg, Rotterdam    Claire Tempelman 

7. Pallion, Hulst     Vincent Voorbrood 

8. Afrikaanderwijk + Katendrecht, Rotterdam Hugo Pals 

9. Huisartsen Centrum Maassluis  Bram Sprij  

10. Helius MC, Hellevoetsluis   Lex de Jongh 

11. Doktershuis Ridderkerk   Jan Huisman 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Binnen de 11 centra werken ruim 70 huisartsen, gezamenlijk leveren zij zorg aan ongeveer 

120.000 patiënten. Momenteel zijn er 17 huisartsen in opleiding (aios) werkzaam binnen de 

centra. Een overzicht van de centra is ook te vinden op www.academischnetwerkprimeur.nl 

 

 

www.academischnetwerkprimeur.nl 

Sinds half september staat de Primeur website online. De website bestaat uit een openbaar 

gedeelte waarop alle belangstellenden kunnen lezen wat de doelstellingen zijn van het 

netwerk en welke praktijken erbij zijn aangesloten. Ook de resultaten van bijvoorbeeld 

klinische patiëntbesprekingen zijn daar te vinden. 

Naast het openbare gedeelte is er ook een besloten gedeelte waar in ieder geval alle 

Primeurhuisartsen toegang toe hebben en waar zij ook zelf aanpassingen en toevoegingen op 

kunnen maken. Daarnaast kunnen alle geïnteresseerden zich via de site aanmelden om mee te 

lezen op dit gedeelte van de website. 

 

Op aanvraag van de website-ontwikkelaars zijn een aantal Primeur-huisartsen de website aan 

het testen en beoordelen. Hun commentaar zal verwerkt worden om de website zo praktisch 

en informatief mogelijk te maken. Tips, commentaar of vragen over de website zijn altijd 

welkom op mail@academischnetwerkprimeur.nl 

  

 

Mededelingen: 

Dhr. Bilge Sönmezer neemt de positie van coördinator over van Marcia de Krom voor 

gezondheidscentrum Tarwezigt.  

 

 

Jasper Schellingerhout, huisarts bij Huisartsenteam de Keen, is op 12 

oktober gepromoveerd. Zijn proefschrift “ Neck Pain in Primary Care” 

beschrijft de prognose en adviezen over behandeling van nekklachten in 

de huisartsenpraktijk.   
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Primeuravond 16 februari 17.00 – 21.30 

Voor in de agenda: op donderdag 16 februari zal de eerste Primeuravond plaatsvinden. Deze 

interactieve avond zal minimaal één keer per jaar georganiseerd worden voor alle huisartsen 

werkzaam in een centrum dat deelneemt aan Primeur. 

De nadruk zal deze avond liggen op evaluatie van het eerste jaar Primeur, kennismaken met 

collega’s uit andere centra en meedenken over de plannen voor het nieuwe jaar.  

 

Binnenkort zullen alle huisartsen werkzaam binnen het Primeurnetwerk een persoonlijke 

uitnodiging ontvangen met details van de avond. 

 

Coördinatorenoverleg 15 september 

Tijdens het tweede coördinatorenoverleg heeft Dhr. Voorbrood een presentatie gegeven over 

huisartsenpraktijk Pallion. Het bijzondere aan deze praktijk is dat in hetzelfde centrum een 

low-cure/huisartsenkliniek gevestigd is waar de huisartsen zelf patiënten tijdelijk kunnen 

opnemen. 

 

Tijdens het overleg werden 3 nieuwe onderzoeksprojecten besproken die binnenkort starten 

met includeren.  

Het HOCI project , dat zal onderzoeken wat het effect is van een intramusculaire 

corticosteroïd injectie op de pijnreductie bij patiënten met heupartrose. 

Het NSAID project, dat kijkt naar hoe vaak over the counter NSAIDs worden gebruikt en 

hoe vaak dit het geval is bij patiënten met een verhoogd  risico op bijwerkingen. 

En het DOERAK project , dat gaat over het verschil tussen kinderen met en zonder 

overgewicht die de huisarts bezoeken. 

 

Thom Enneking hield een voordracht over de mogelijkheden van de IPCI data binnen het 

Primeur netwerk. De data kan gebruikt worden voor feedback aan de praktijken over het 

medisch handelen, maar ook voor het documenteren van de verrichtingen van de aios. Met de 

data uit IPCI kan gekeken worden of een aios ongeveer dezelfde verdeling van patiënten 

ziet als zijn opleider, maar ook of hij/zij wel alle ziektebeelden heeft gezien 

 

Alle presentaties en het verslag van de bijeenkomst zijn te vinden op het besloten gedeelte van 

www.academischnetwerkprimeur.nl onder vergaderverslagen. 
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Coderen  

Om binnen het academisch netwerk nog beter en meer uniform 

te gaan coderen zijn we als team van plan om codeerregels op 

te stellen en deze te publiceren op de website. Daarbij zal de 

nadruk liggen op het coderen van aandoeningen op de 

kinderleeftijd en aandoeningen van het bewegingsapparaat, 

omdat dit de speerpunten zijn van onze onderzoeksafdeling. 

We zijn hierover ook in overleg met de andere academische 

huisarten netwerken. Zodra hier meer over bekend is zullen we 

dit rapporteren. 

 

 

Declareren van kosten 

Voor de declaratie van de in de contracten afgesloten vergoedingen dient éénmaal per 

kwartaal een nota te worden gestuurd. Tot nu toe heeft nog geen van de praktijken kosten 

gedeclareerd, daarom willen wij u hier nogmaals op wijzen in deze nieuwsbrief. 

De procedure voor het declareren van de kosten staat beschreven op 

www.academischnetwerkprimeur.nl onder ‘Praktische zaken’. 

 

 

Nieuws uit de praktijken: 

Heeft u een nieuwtje uit de praktijk voor een volgende nieuwsbrief of voor op de website, 

graag contact opnemen met Rianne Rozendaal, telefoon 010-7043815 of via mail: 

r.rozendaal@erasmusmc.nl  

 

 

Agenda 

15 december  16 – 17.30  Coördinatorenoverleg 

16 februari  17 – 21.30 Primeuravond 

15 maart 16 – 17.30  Coördinatorenoverleg 

 


