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Primeur Nieuwsbrief 5 - december 2013
Primeuravond 7 november

Op donderdag 7 november vond de tweede Primeuravond plaats. Zo’n 20 huisartsen uit de
verschillende centra waren aanwezig in de Machinist.
Bart Koes, hoofd onderzoeksafdeling, vertelde over de plannen om de samenwerking tussen de
afdeling en de huisartsen in het Primeur netwerk te intensiveren. De onderzoeksafdeling zou de
huisartsen uit het netwerk graag meer betrekken bij verschillende onderdelen van de
onderzoeksprojecten.
Sita Bierma-Zeinstra, hoogleraar artrose en gerelateerde aandoeningen, heeft de aanwezige
huisartsen verteld over een nieuw onderzoeksproject dat nog in de subsidieaanvraag fase is. Dit
onderzoek is bedoeld om te kijken of een antidepressivum toegevoegde waarde heeft in de
behandeling van chronische pijn veroorzaakt door artrose in de huisartsenpraktijk. Een aantal van
de dillema’s rondom deze studie zijn voorgelegd aan de aanwezige huisartsen.
Sonja Oomkens heeft een toelichting gegeven over het invoeren van Veilig Incidenten Melden (VIM)
in een huisartsenpraktijk. Zij heeft samen met Claire Tempelman, aan de hand van voorbeelden
vanuit de meldweek die gehouden is in gezondheidscentrum Randweg, uitgelegd wat verstaan
wordt onder een incident, en hoe je binnengekomen meldingen het beste kunt prioriteren.
Een verslag van de Primeuravond en de presentaties zijn te vinden op de Primeur website.
Rondje langs de centra
Vanaf januari gaan Rianne Rozendaal en Vincent Voorbrood op bezoek
bij alle academische gezondheidscentra. Dit bezoek is bedoeld om de
samenwerking te evalueren en om te praten over de plannen voor de
komende jaren. Vanuit de afdeling worden er al nieuwe plannen
gemaakt, maar we willen graag ook input vanuit de centra krijgen over
wat de huisartsen belangrijke ontwikkelpunten vinden. Daarom hopen
we zoveel mogelijk van de huisartsen werkzaam in de centra te spreken
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tijdens ons bezoek. Tijdens dit bezoek zullen we ook kijken naar de contracten die binnenkort
verlengd moeten worden.
Huisartsenpanel
Tijdens de Primeuravond is geopperd om een huisartsenpanel op te richten
ten behoeve van de onderzoeksafdeling. Huisartsen in dit panel zullen af en
toe gevraagd worden om mee te denken over nieuw op te zetten of al lopend
onderzoek. Dit zal voornamelijk gaan over het inbrengen van
huisartsrelevante vraagstellingen, meedenken over praktische
uitvoerbaarheid en uiteindelijk ook meedenken over relevantie van
uitkomsten voor de beroepsgroep. Per gezondheidscentrum zouden we graag
2 huisartsen willen opnemen in het panel, zodat niet elke keer dezelfde
mensen gevraagd hoeven worden. De tijdsbelasting zal niet groot zijn,
waarschijnlijk 2 keer per jaar een bijeenkomst van 2 uur en mogelijk af en toe
een adviesvraag via email. Huisartsen die hierin geinteresseerd zijn kunnen
zich melden bij Rianne Rozendaal (r.rozendaal@erasmusmc.nl).
VIM Meldweek 2014
Patiënt veiligheid wordt 1 van de speerpunten in 2014. In het coördinatorenoverleg van 17 oktober
en tijdens de Primeuravond op 7 november is gesproken over het belang van aandacht voor
patiëntveiligheid binnen de academische praktijken. Wij willen graag aansturen op het houden van
een netwerkbrede meldweek in de loop van 2014. Hoe we dit verder gaan vormgeven en wanneer
deze week gehouden zal worden zal besproken worden tijdens de coördinatorenvergaderingen.
Meer informatie volgt in de loop van 2014.
Auditsysteem labuitslagen
Thom Enneking werkt op dit moment aan het project ‘Vergroten
patiëntveiligheid door het sluiten van de diagnostische cirkel’. Dit project is
gericht op het verwerken van labuitslagen in de huisartsenpraktijk. Het
eindproduct van dit project wordt een risicoscan die kan uitgevoerd worden in
praktijken om te kijken hoe de processen daar lopen en waar de specifieke
risico’s van die praktijk liggen. Daarna kan bekeken worden hoe eventuele
problemen opgelost kunnen worden. Voor het uitvoeren van de pilot van de
risicoscan wordt deelname van de Primeur praktijken gevraagd.
Thom zal hierover een toelichting geven op het volgende coordinatorenoverleg
en zal daarna de individuele praktijken benaderen.
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KLIPs
Een aantal van de onderwerpen die momenteel besproken worden in de KLIPs:
- E-Health
- Vitamine D suppletie
- Invoeren van CRP sneltest in de praktijk
- Behandeling van vitamine B12 deficientie
- Ouderenzorg
- Protocol voor de afhandeling van de HAP berichten
- Diagnostiek van dementie
- Welk antibioticum bij welke klacht
- Opsporen van atriumfibrilleren binnen de praktijk
- Polyfarmacie
Van afgeronde KLIP besprekingen staan de verslagen op de website.
Agenda

Coördinatorenoverleg:
Donderdag 9 januari 2014

16.00 – 18.00

Donderdag 13 maart 2014

16.00 – 18.00

Donderdag 15 mei 2014

16.00 – 18.00

