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Voor u ligt het jaarverslag van Primeur, het 
academisch huisartsen netwerk van het Erasmus 
MC. Dit jaar hebben we samen met de huisartsen 
waar we intensief mee samenwerken de balans 
opgemaakt van de afgelopen 6 jaar. Tijdens een 
bijeenkomst aan het eind van het jaar hebben 
we de tijd genomen om van beide kanten te 
inventariseren hoe de samenwerking verloopt 
en aan welke zaken we de komende jaren willen 
gaan werken. We zijn verheugd dat de samen-
werking van beide kanten gewaardeerd en als 
meerwaarde gezien wordt. 

Een belangrijke stap in het werken aan onze 
doelstelling is het realiseren van de Rijnmond 
Gezond database geweest dit jaar. Deze onder-
zoeksdatabase, die we in samenwerking met 
de afdeling Medische Informatica hebben 
opgericht, bevat de gepseudonimiseerde elek-
tronische patiëntendossiers van alle praktijken 
aangesloten bij Primeur. Het komende jaar zal de 
database aangevuld worden met zoveel moge-
lijk praktijken in de regio Rijnmond, om zo een 
goede afspiegeling van de bevolking te krijgen. 
Met deze database kunnen we werken aan het 
optimaliseren van de zorg en de gezondheid van 
de inwoners van onze regio.
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Coördinator Primeur

Vincent Voorbrood,
Huisarts en coördinator Primeur
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Sinds 2011 hebben we bij de afdeling 
Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC 
een academisch huisartsen netwerk, Primeur 
genaamd. Het netwerk is gestart met 11 gezond-
heidscentra in de regio Zuid West Nederland 
die allemaal een focus hadden op kwaliteit en 
innovatie. In 2016 is het netwerk uitgebreid met 
2 gezondheidscentra tot 13 gezondheidscentra. 
Bij deze 13 praktijken werken ruim 100 huisart-
sen, gezamenlijk leveren zij zorg aan ongeveer 
165.000 patiënten.

Het Primeur netwerk vormt de kern van het hele 
netwerk van huisartsenpraktijken waar wij als 
afdeling huisartsgeneeskunde mee samenwer-
ken. De praktijken uit het academisch netwerk 
zijn uniek in het feit dat zij deelnemen aan alle 
drie de academische taken, opleiding, onderwijs 
en onderzoek. Deze praktijken leiden jaarlijks aios 
op, ontvangen studenten geneeskunde voor een 
coschap stage en doen mee aan wetenschappelijk 
onderzoek van onze afdeling.
Het uiteindelijke doel van het netwerk is een 
bijdrage te leveren aan het optimaliseren van 
huisartsgeneeskundige zorg voor patiënten. 
Binnen het netwerk bestaat speciale aandacht 
voor zorgvernieuwing.
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In 2017 is, samen met de academische praktijken, 
weer hard gewerkt aan het realiseren van onze 
doelstellingen.

Rijnmond Gezond database

Al vanaf de start van het Primeur netwerk in 2011 
hebben we als afdeling nauw samengewerkt 
met de afdeling Medische Informatica van het 
Erasmus MC. Medische Informatica heeft al bijna 
30 jaar een onderzoeksdatabase met gepseudo-
nimiseerde elektronische patiëntendossiers van 
huisartsen verspreid over heel Nederland. Deze 
Integrated Primary Care Initiative (IPCI) database 
heeft gegevens over ruim 2,5 miljoen patiënten 
van huisartsen uit heel Nederland. Deze longitu-
dinale onderzoeks-database bevat onder andere 
gegevens over consulten, het voorschrijven van 
medicatie, laboratoriumonderzoek en verwij-
zingen en wordt gebruikt voor epidemiologisch 

onderzoek op verschillende gebieden. Met deze 
gegevens kan onderzoek gedaan worden naar inci-
dentie en prevalentie van bepaalde aandoeningen, 
het ontstaan van ziekten en bijvoorbeeld medi-
catiegebruik per indicatie.

Alle praktijken die onderdeel wilden uitmaken van 
het Primeur netwerk zijn vanaf de start aansloten 
bij de IPCI database. Op die manier konden we als 
netwerk spiegelinformatie delen en bijvoorbeeld 
kwaliteitsverbeterprojecten monitoren.

In overleg met IPCI is besloten om de data van de 
Primeurpraktijken rechtstreeks beschikbaar te 
maken voor de afdeling Huisartsgeneeskunde. Dit 
maakt het mogelijk om direct onderzoek vanuit 
de afdeling op deze data uit te voeren. Daarnaast 
kunnen huisartsen uit het netwerk de data op die 
manier makkelijker bevragen. Bovendien geeft dit 
extra mogelijkheden om te werken aan de doelstel-
ling van het netwerk, namelijk het optimaliseren 
van de zorg voor patiënten. Een aparte raad van 
toezicht keurt elk onderzoek goed alvorens dit uit-
gevoerd mag worden. Om dit mogelijk te maken 
is in samenwerking met de afdeling Medische 
Informatica besloten om een kopie van een deel 
van de IPCI database onder beheer te plaatsen 
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van de afdeling, te beginnen met de data van de 
Primeur praktijken.

Deze ‘Rijnmond Gezond’ database zal in de 
komende jaren verder uitgebreid worden met 
zoveel mogelijk huisartsenpraktijken uit de regio 
Rijnmond, om zo een goede afspiegeling te krijgen 
van de inwoners van de regio. Deze praktijken 
worden via hun zorggroep uitgenodigd om zich 
aan te sluiten bij de ‘Rijnmond Gezond database’.

Samenwerking zorgverzekeraar CZ

Al enkele jaren zijn we als Primeur team actief 
in gesprek met zorgverzekeraars om de moge-
lijkheden van samenwerking op het gebied van 
zorginnovatie te bespreken, een doel dat we als 
academisch netwerk gemeen hebben met veel 
zorgverzekeraars. 

Na een aantal verkennende gesprekken is in over-
leg met zorgverzekeraar CZ een subsidie verkregen 
bij het CZ fonds om anderhalvelijnszorg voor 
patiënten met heup- en knieartrose te evalueren 
en te bepalen waaraan het optimale zorgpad voor 
patiënten met artrose binnen een huisartsenprak-
tijk aan zou moeten voldoen. (Zie kader)

Onderzoek naar het optimale zorgpad 
voor heup- en knieartrose.

In samenwerking met zorgverzekeraar CZ is in 2017 
een onderzoek gestart dat tot doel heeft inzicht 
te krijgen in het optimale zorgpad voor heup- en 
knieartrose patiënten onder de verantwoordelijk-
heid van de huisarts en in samenwerking met 
de orthopedisch specialist. Binnen dit onderzoek 
wordt door middel van een literatuuronderzoek 
een overzicht gemaakt van al bekende indicatoren 
van kwaliteit van zorg in de eerste-, anderhalve- 
en tweedelijnszorg voor artrose. Daarnaast wor-
den de lopende anderhalvelijns pilotprojecten, 
gefinancierd door CZ en gericht op artrosezorg, 
geëvalueerd op kwaliteit van zorg en kosten. De 
ervaringen van zowel huisartsen, orthopeden als 
patiënten met de anderhalvelijnszorg worden 
in kaart gebracht. Als laatste wordt bepaald wat 
patiënten en artsen de belangrijkste aspecten vin-
den van zorg voor artrosepatiënten en op basis van 
welke factoren een patiënt ervoor kiest om in de 
eerste, anderhalve of tweede lijn geholpen te wor-
den. Door de informatie van deze deelonderzoeken 
samen te voegen, hopen we eind 2018 een uit-
spraak te kunnen doen over het optimale zorgpad 
voor heup- en knieartrose.
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Presentatie Raad van Bestuur 

Dit jaar is onze afdeling bezocht door de Raad van 
Bestuur van het Erasmus MC. Tijdens dit bezoek 
hebben zij onder meer uitleg gekregen over het 
academisch huisartsen netwerk Primeur, het 
belang van deze academische werkplaats voor de 
afdeling en wat we met dit netwerk bereikt heb-
ben in de afgelopen jaren. De Raad van Bestuur 
was enthousiast over wat er met beperkte midde-
len bereikt is in de afgelopen jaren.

Focusmiddag Primeur netwerk

Aan het eind van het jaar is een focusmiddag 
georganiseerd om samen met huisartsen uit het 
netwerk en de hoofden van de secties binnen 
onze afdeling: huisartsopleiding, basisonderwijs 
en onderzoek, na te denken over het te voeren 
beleid van het academisch huisartsen netwerk.
Tijdens deze middag is besproken wat het net-
werk de afgelopen jaren heeft bereikt, hoe de 
andere academische huisartsennetwerken in 
Nederland te werk gaan en hebben de secties 
aangegeven wat zij denken dat het aandachts-
punt moet zijn voor de komende jaren.

Tijdens de discussie zijn een aantal aandachts-
punten geformuleerd waar de huisartsen de 
komende jaren aandacht aan willen besteden, 
namelijk:

• Samenwerking op het gebied van 1,5 lijnszorg 
• Uitwisseling van succesvolle projecten door 

praktijken onderling
• Betrokkenheid van universiteit bij (evaluatie van) 

innovatieve projecten in de huisartsenpraktijk
• Uitbreiding van het speerpunt ‘rationele 
 diagnostiek en behandelen’ 
• Scholing aan praktijken 

Activiteiten om academisering te stimuleren

Jaarlijks worden in de praktijken die aangesloten 
zijn bij het academisch huisartsennetwerk activi-
teiten georganiseerd gericht op het academiseren 
van de huisartsen en de praktijk. Praktijken worden 
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gestimuleerd om vernieuwende wetenschappelijke 
inzichten met elkaar te delen via het ‘artikel van de 
maand’. Elke maand wordt een van de praktijken 
gevraagd om een artikel rond te sturen met daarbij 
een uitleg waarom zij het belangrijk vinden dat alle 
huisartsen in het netwerk dit artikel lezen. 

Daarnaast worden in alle praktijken Klinische 
Patiënten (KLIP) besprekingen georganiseerd. 
Tijdens een cyclus van 2 à 3 bijeenkomsten wordt 
een probleem uit de dagelijkse praktijk, of een 
organisatorisch probleem, kritisch besproken. De 
huidige aanpak wordt besproken, wat de nieuw-
ste inzichten vanuit de literatuur zijn en op basis 
daarvan wordt een nieuw protocol of nieuwe 
werkafspraak geformuleerd. Na een aantal maan-
den wordt de nieuwe aanpak tijdens de afslui-
tende bijeenkomst geëvalueerd. De afgeronde 
KLIP besprekingen worden op de besloten website 
gepubliceerd zodat praktijken elkaars afspraken 
kunnen inzien en gebruiken.
Een aantal onderwerpen die dit jaar besproken zijn 
binnen de praktijken:

• Onnodig gebruik van protonpompremmers
• Handelen rondom chronische nierschade
• Koolhydraatarm dieet bij diabetes type 2 en 
 medicatiebeleid

• Voorschrijven van NOACs en DOACs door 
 huisartsen
• ECG in de huisartsenpraktijk

Bijeenkomsten

Primeuravond

Zoals de laatste jaren gebruikelijk zijn ook dit 
jaar twee Primeuravonden georganiseerd. 
De eerste avond van het jaar op 11 mei was 
bedoeld voor alle praktijkmedewerkers, met een 
apart programma voor huisartsen, centrum-
managers en praktijkondersteuners huisarts 
(POHs) en assistentes. Het onderwerp van deze 
avond was ‘Primeur in beweging’, met aandacht 
voor het belang van bewegen voor de gezond-
heid van patiënten, als middel ter preventie of 
als behandeling van bepaalde aandoeningen. 
Tijdens deze avond is een presentatie verzorgd 
door een medewerker van het Kenniscentrum 
Sport die heeft verteld over het belang van 
bewegen voor de gezondheid. Daarnaast is 
een presentatie gegeven door kaderhuisartsen 
Bewegingsapparaat die een interventie hebben 
ontwikkeld om patiënten met beweegarmoede 
in beweging te krijgen. 
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De centrummanagers hebben zich deze avond 
bezig gehouden met het uitwisselen van erva-
ringen over het opzetten van innovatieve projec-
ten, terwijl de assistentes en POH een inleiding 
kregen in de wereld van de wetenschap in de 
huisartsenpraktijk.

De tweede Primeuravond op 9 november was 
alleen voor de huisartsen uit het netwerk. 
Tijdens deze avond was er een discussie samen 
met de huisartsopleiding over maatschappelijk 
handelen in de huisartsenpraktijk en werden 
huisartsen bijgepraat over de laatste weten-
schappelijke stand van zaken over een aantal 
actuele onderwerpen. 

Coördinatorenvergaderingen
Dit jaar zijn de coördinatoren 4 keer bij elkaar 
gekomen voor een coördinatorenvergadering. 

Twee keer heeft deze vergadering plaatsgevon-
den op locatie bij een huisartsenpraktijk uit het 
academisch netwerk, namelijk bij gezondheids-
centrum Zuidplein en bij gezondheidscentrum 
Krimpen. Een uitstekende manier om een kijkje 
in de keuken te krijgen bij de aangesloten centra.
Onderwerpen die dit jaar op de agenda stonden:

• Keuze voor een nieuw speerpunt voor het 
Primeur netwerk

• Verschillende zaken rondom oprichting van de 
Rijnmond Gezond netwerk

• Anderhalvelijns-initiatieven binnen Primeur 
netwerk

• Regiotafel overleg
• Inzet praktijkassistentes bij onderzoeksprojecten
• Mogelijkheden van pharmacogenetica in de 

huisartsenpraktijk, door prof. dr. R.H.N. van 
Schaik

• Nieuw onderzoek van de afdeling

Huisartsenpanel
Tweemaal per jaar organiseert de onderzoeks-
groep van de afdeling Huisartsgeneeskunde een 
huisartsenpanel bijeenkomst. Dit panel bestaat 
uit één huisarts per centrum met interesse 
voor wetenschappelijk onderzoek. Tijdens deze 
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bijeenkomsten worden nieuwe onderzoeksvoor-
stellen besproken met de huisartsen en wordt er 
met de aanwezigen gebrainstormd over nieuwe 
vraagstellingen voor huisartsgeneeskundig 
onderzoek. De onderzoeken worden met de huis-
artsen specifiek besproken op het gebied van 
relevantie voor de huisartsenpraktijk en haal-
baarheid en uitvoerbaarheid in de praktijk. 

Patiëntenpanel
In 2017 is het Primeur Patiënten Panel twee keer 
bij elkaar gekomen. Met dit panel wordt ernaar 
gestreefd dat de patiënt, als ervaringsdeskundige, 
participeert in alle fases van het wetenschap-
pelijk onderzoek van onze afdeling. Het panel 
bestaat uit patiënten met artrose. Zij hebben 
dit jaar meegedacht over communicatie rich-
ting patiënten in de vorm van een nieuwsbrief. 
Daarnaast hebben zij vanuit hun rol als patiënt 
meegedacht over eventuele bezwaren voor 
opname van zorggegevens in een gepseudoni-
miseerde database. De bijeenkomsten met het 
patiëntenpanel leveren de onderzoekers steeds 
relevante informatie op over het ziekteproces en 
de beleving van het klachten. Door zowel onder-
zoekers als patiënten worden de bijeenkomsten 
gewaardeerd.

Bijeenkomst assistentes en POH
Op 23 maart is een informatieve middag geor-
ganiseerd voor de assistentes en POH die in de 
Primeurpraktijken assisteren bij de inclusie van 
patiënten voor wetenschappelijk onderzoek. 
Deze assistentes en POH voeren één uur per 
week werkzaamheden uit voor het onderzoek 
van onze afdeling. De inzet van deze extra uren 
wordt bekostigd door de onderzoeksafdeling. 

Tijdens de bijeenkomst hebben onderzoekers 
uitleg gegeven over de verschillende onder-
zoeksprojecten waar zij aan meewerken en wat 
hun wekelijkse inspanningen opgeleverd heb-
ben. Daarnaast werden de assistentes en POH 
gevraagd om mee te denken over de uitvoering 
van een nieuw onderzoek binnen de praktijken.
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Test ComBel

In de periode 2016/2017 heeft binnen de 
Primeur praktijken een test gelopen vanuit de 
Huisartsopleiding. Doel van de test was om 
praktijkassistentes en POHs meer te betrekken 
bij de beoordeling van aios die in de praktijk een 
deel van hun opleiding volgen. Formeel werden 
assistentes en POH nog niet eerder betrokken 
bij deze beoordeling, al was het in veel van 
de Primeur praktijken al wel gebruikelijk dat 
praktijkmedewerkers door de opleider gevraagd 
werden naar hun oordeel over het functioneren 
van de aios.
Tijdens een Primeuravond in 2016 is een work-
shop feedback geven gegeven voor de assisten-
tes en POH ter voorbereiding op deze test. Voor 
de test is een ComBel beoordelingsformulier 
aangepast voor gebruik door de POH en assisten-
tes, de onderdelen waarop zij de aios beoordelen 
zijn samenwerken en organiseren. De opleider 
gebruikt vervolgens het door de assistente 
ingevulde ComBel formulier tijdens het beoorde-
lingsgesprek met de aios op 6 en 9 maanden. 
Achteraf is deze test geëvalueerd. Uit deze evalu-
atie kwam naar voren dat de praktijken merkten 
dat medewerkers actiever betrokken waren bij 
de opleiding van de aios en dat het de onderlinge 

communicatie verbeterde. Daarnaast heeft het 
waardevolle informatie opgeleverd voor de aios 
en opleider.

Nieuw onderzoek in 2017

Dit jaar zijn opnieuw een aantal nieuwe studies 
gestart vanuit de afdeling Huisartsgeneeskunde. 
De gezondheidscentra van het Primeur netwerk 
zijn betrokken bij deze studies wat betreft de 
inclusie van patiënten.
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Eczeem studie

Deze studie gaat de effectiviteit van verschillen-
de topicale corticosteroïden bij kinderen met een 
matige opvlamming van eczeem onderzoeken. 
Er zal gekeken worden of een mild of juist een 
krachtig corticosteroïdzalf de beste eerste behan-
deling is bij een flare-up van eczeem.
In de NHG standaard wordt nu een step-up 
beleid geadviseerd, maar tijdens een brainstorm 
met het huisartsenpanel van Primeur in 2015, 
was de vraag van de huisartsen of het niet beter 
is om te starten met een klasse 3 corticosteroïd, 
omdat de klachten dan wellicht sneller herstel-
len, met in totaal minder corticosteroïd en min-
der doktersbezoeken.
De studie bestaat uit twee onderdelen. Alle kin-
deren in het onderzoek doen mee aan een cohort-
studie, waarin zij 12 maanden gevolgd worden. 
Kinderen met een opvlamming van de eczeem-
klachten kunnen daarnaast ook instromen in de 
trial, waarin zij gerandomiseerd worden naar 

ofwel gelijk een klasse 3 corticosteroïd (flutica-
son), ofwel de step-up methode waarbij ze begin-
nen met hydrocortison (klasse 1). De verschillen-
de behandelstrategieën worden vergeleken op 
gemiddelde ernst van de eczeem over 24 weken 
en op ernst van het eczeem na 1 en 4 weken. 

Zorg voor kinderen met astma. 

De tweede studie is een onderzoek naar de zorg 
voor kinderen met astma in de huisartsenprak-
tijk. Doel van de studie is om te kijken of gepro-
tocolleerde zorg door een POH, gebaseerd op de 
NHG standaard en de zorgstandaard astma bij 
kinderen, leidt tot betere uitkomsten bij kinde-
ren met astma tussen de 6 en 12 jaar. Het onder-
zoek is opgezet als een cluster-gerandomiseerde 
RCT waarbij op niveau van de huisartsenpraktijk 
gerandomiseerd wordt. In de ene arm wordt in 
de huisartsenpraktijk een POH geschoold om 
kinderen met astma volgens een protocol te 
behandelen, terwijl in de andere arm de zorg 
zoals gewoonlijk door huisartsen wordt gegeven. 
De ACQ score, een vragenlijst die de mate van 
astmacontrole meet, wordt gebruikt om te bepa-
len of de zorg door de POH effectiever is in het 
controleren van astmasymptomen.   
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Promotieonderzoek met gegevens uit 

Primeurcentra 

In januari van dit jaar heeft dr. Desirée Dorleijn 
succesvol haar proefschrift ‘Hip Osteoarthritis: 
symptomatic presentation and non-operative 
treatment’ verdedigd. Het doel van het onder-
zoek was om de effectiviteit van een intramus-
culaire corticosteroïdinjectie bij patiënten met 
pijnlijke heupartrose te onderzoeken. Daarnaast 
is onderzoek gedaan om inzicht krijgen in het 
pijnbeloop en comorbiditeiten die heupklach-
ten beïnvloeden bij patiënten met heupartrose. 
Desirée heeft een randomised clinical trial 
(RCT) uitgevoerd bij 107 patiënten met heupar-
trose die gerandomiseerd werden tot ofwel een 
intramusculaire injectie met corticosteroïden 
of met een placebo. Deze patiënten kwamen 
zowel uit de 1e als uit de 2e lijn. Na 2, 4, 6 en 
12 weken bleken de mensen die een cortico-
steroïdinjectie hadden gekregen significant 
en klinisch relevant minder heuppijn in rust 
te hebben. Na 4, 6 en 12 weken hadden ze ook 
tijdens lopen minder pijn vergeleken met de 
groep die een placebo had gekregen. Bovendien 
toonde de corticosteroïdinjectie op bijna alle 
vervolgmomenten een statistisch significant en 

klinisch relevant verschil in functie en stijfheid 
zoals gemeten met de WOMAC vragenlijst. De 
conclusie was dan ook dat een intramusculaire 
corticosteroïdinjectie vergeleken met een pla-
cebo-injectie klinisch effectief is voor patiënten 
met pijnlijke heupartrose gedurende minimaal 
12 weken.
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De Rijnmond Gezond database zal dit jaar verder 
uitgebreid worden met praktijken uit de regio 
Rijnmond. Voor deze database zal een Raad van 
Advies bestaande uit huisartsen opgericht wor-
den. Deze raad moet toestemming geven over alle 
onderzoeksaanvragen die gebruik willen maken 
van de data, om zo te garanderen dat het onder-
zoek aansluit bij vragen uit de praktijk. 

Binnen het netwerk zullen we verder gaan wer-
ken aan het speerpunt rationeel behandelen, 
tijdens de focusmiddag hebben de huisartsen een 
aantal onderwerpen geformuleerd waar ze moge-
lijkheden zien tot rationeler werken. Met behulp 
van de Rijnmond Gezond database kan in kaart 

gebracht worden welke mogelijkheden er zijn tot 
vermindering of verandering van beleid. 

Anderhalvelijnszorg blijft een punt van aandacht 
binnen het netwerk. Vanuit het netwerk zal uit-
wisseling van kennis op dit gebied gestimuleerd 
worden. Daarnaast wordt via het onderzoekspro-
ject in samenwerking met CZ gewerkt aan een 
evaluatie van al lopende anderhalvelijns zorg 
voor patienten met artrose.

Vanuit de universiteit wordt gekeken naar moge-
lijkheden om de praktijken te ondersteunen via 
scholing op maat. 
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Primeur in cijfers in 2017

Algemeen: 

13 Gezondheidscentra
107 huisartsen
166.500 patiënten

Studentonderwijs:

3 snuffel stages 
21 coschap stages
3 oudste coschappen
3 keuze coschappen Huisartsgeneeskunde

Huisartsopleiding:

26 aios kunnen binnen één jaar tegelijkertijd 
stage lopen binnen het Primeur netwerk

Onderzoeksprojecten waaraan Primeur huisartsen 
deelnemen:

TrApp
STAP
SKINCATCH 
DUO
REVERT
Eczeem studie

Per centrum

Gezondheidscentrum Ommoord, Rotterdam
Coördinator Mw. Buis
12.500 patiënten
10 huisartsen

Opleiding: 4 opleiders, 2 aios
Onderwijs: Coschap huisartsgeneeskunde,  
 keuze coschap
Onderzoek: TrApp, STAP, SKINCATCH, Eczeem studie

1

6

2

5

8
3
1
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Gezondheidscentrum Zuidplein

Centrum Huisartsen Schiedam
Coördinator Mw. Pons
15.000 patiënten 
9 huisartsen

Opleiding: 1 opleider, 1 aios
Onderwijs: Coschap Huisartsgeneeskunde 
Onderzoek: TrApp, DUO onderzoek, Eczeem studie

Gezondheidscentrum Levinas, Rotterdam
Coördinator Mw. Baar - Poort
8.000 patiënten
6 huisartsen 

Opleiding: 3 opleiders, 2 aios
Onderwijs: Coschap huisartsgeneeskunde, oudste coschap 
Onderzoek: TrApp, STAP, DUO onderzoek, SKINCATCH, 

Eczeem studie

Afrikaanderwijk en Katendrecht, Rotterdam
Coördinator Dhr. Pals
10.500 patiënten
8 huisartsen, 1 physician assistant huisarts

Opleiding: 2 opleiders, 2 aios
Onderwijs: Coschap huisartsgeneeskunde, betrokken 

bij onderwijs op de afdeling huisartsgeneeskunde
Onderzoek: TrApp, STAP, DUO onderzoek, 
 Eczeem studie

Huisartsenpraktijk Pallion, Hulst
Coördinator Dhr. Voorbrood
11.500 patiënten
5 huisartsen

Opleiding: 2 opleiders, 2 aios
Onderwijs: 
Onderzoek: TrApp, STAP, DUO onderzoek, SKINCATCH, 

Eczeem studie

 De Keen, Etten-Leur
Coördinator Dhr. van Dongen
12.000 patiënten
4 huisartsen

Opleiding: 2 opleiders, 2 aios
Onderwijs: 
Onderzoek: TrApp, Eczeem studie

Gezondheidscentrum ‘t Slag, Rotterdam
Coördinator Mw. Mast-Harwig
11.000 patiënten
10 huisartsen, 1 physician assistants

Opleiding: 4 opleiders, 2 aios
Onderwijs: Keuze coschap, betrokken bij onderwijs op 

de afdeling huisartsgeneeskunde
Onderzoek: TrApp, STAP, DUO onderzoek, 
 Eczeem studie
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Huisartsenpraktijk Blankenburg

Het Doktershuis, Ridderkerk
Coördinator Dhr. Huisman
15.000 patiënten
11 huisartsen

Opleiding: 7 opleiders, 6 aios
Onderwijs: Coschap huisartsgeneeskunde, oudste 

coschap
Onderzoek: TrApp, STAP, SKINCATCH, Eczeem studie

Gezondheidscentrum Zuidplein, Rotterdam
Coördinator Mw. L. van der Starre
9.500 patiënten
6 huisartsen

Opleiding: 2 opleiders, 1 aios
Onderwijs: Coschap huisartsgeneeskunde
Onderzoek: TrApp, DUO onderzoek, SKINCATCH, 

Eczeem studie

Huisartsen Centrum Maassluis
Coördinator Dhr. Sprij 
10.500 patiënten
7 huisartsen

Opleiding: 4 opleiders, 3 aios
Onderwijs: 
Onderzoek: TrApp, DUO onderzoek, Eczeem studie

Helius MC, Hellevoetsluis
Coördinator Dhr. de Jongh
9.500 patiënten
5 huisartsen

Opleiding: 1 opleider, 1 aios
Onderwijs: 
Onderzoek: TrApp, DUO onderzoek, Eczeem studie

Gezondheidscentrum Krimpen,
Krimpen aan den IJssel

Coördinator Mw. te Loo
29.000 patiënten
18 huisartsen

Opleiding: 2 opleiders, 1 aios
Onderwijs: Meeloopstages, coschap huisartsgeneeskunde, 

oudste coschap, keuze coschap
Onderzoek: TrApp, STAP, DUO onderzoek, REVERT, 

Eczeem studie

Huisartsenpraktijk Blankenburg, Rozenburg
Coördinator Dhr. Spee
12.500 patiënten
8 huisartsen

Opleiding: 1 opleider, 1 aios
Onderwijs: Coschap huisartsgeneeskunde
Onderzoek: STAP, SKINCATCH, REVERT
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PACE PLUS studie

Schreijenberg M, Luijsterburg PA, Trier YD van, Rizopoulos D, 

Koopmanschap MA, Voogt L, Maher CG, Koes BW

Efficacy of paracetamol, diclofenac and advice for acute low 

back pain in general practice: design of a randomized control-

led trial (PACE Plus)

BMC Musculoskelet Disord. 2017;18(1):56

HATSJOE studie

Wartna JB, Bohnen AM, Elshout G, Pijnenburg MW, Pols DH, 

Gerth van Wijk RR , Bindels PJ

Symptomatic treatment of pollen-related allergic rhinocon-

junctivitis in children: randomized controlled trial

Allergy. 2017;72(4):636-644

BEL studie

van Ochten JM, de Vries AD, van Putte N, Oei EHG, Bindels 

PJE, Bierma-Zeinstra SMA, van Middelkoop M

Association between Patient History and Physical Examination 

and Osteoarthritis after Ankle Sprain.

Int J Sports Med. 2017 Sep;38(9):717-724. 

TACKLE studie

van Oudenaarde K, Swart NM, Bloem JL, Bierma-Zeinstra 

SM, Algra PR, Koes B, Verhaar J, Nelissen RG, Bindels 

PJ, Luijsterburg PA, Reijnierse M

Post-traumatic knee MRI findings and associations with 

patient, trauma, and clinical characteristics: a subgroup analy-

sis in primary care in the Netherlands.

Br J Gen Pract. 2017 Dec;67(665):e851-e858. 

TRIPLE P studie

van Middelkoop M, van der Heijden RA, Bierma-Zeinstra SMA

Characteristics and Outcome of Patellofemoral Pain in 

Adolescents: Do They Differ From Adults?

J Orthop Sports Phys Ther. 2017 Oct;47(10):801-805.
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