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Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Primeur, 
het academisch huisartsen netwerk van het 
Erasmus MC. 
Ook in 2018 zijn de medewerkers van de huisart-
senpraktijken uit het netwerk weer volop betrok-
ken geweest bij de verschillende secties binnen 
de afdeling Huisartsgeneeskunde. De praktijken 
en huisartsen in het netwerk zijn betrokken bij 
vernieuwingen in de opleiding en het onderwijs, 
denken mee over de relevantie en de uitvoerbaar-
heid van het onderzoek van onze afdeling en 
werkten ook dit jaar weer aan kwaliteit door het 
organiseren van een veilig incidenten melden-
week. De Primeur praktijken zijn actief betrokken 
bij projecten op het gebied van rationele diagnos-
tiek en rationeel handelen. Kortom, Primeur is een 
goed functionerend en stimulerend academisch 
netwerk van de afdeling Huisartsgeneeskunde.

De Rijnmond Gezond database is dit jaar verder 
ontwikkeld. Deze onderzoeksdatabase, die we 
in samenwerking met de afdeling Medische 
Informatica hebben opgericht, bevat de gepseudo-
nimiseerde elektronische patiëntendossiers van 
alle praktijken aangesloten bij Primeur. Dit jaar 
werd de database uitgebreid met huisartsenprak-
tijken uit verschillende zorggroepen in de regio 
Rijnmond en werden de eerste onderzoeksaanvra-
gen ingediend voor gebruik van de data. Met deze 
database kunnen we werken aan het optimalise-
ren van de zorg en de gezondheid van de inwoners 
van onze regio.
Heeft u vragen of nieuwe ideeën voor ons acade-
misch netwerk Primeur of de Rijnmond Gezond 
Database? Meldt het ons, we gaan graag het 
gesprek met u aan!

Prof. dr. Patrick Bindels,
Hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde

Dr. Rianne Rozendaal,
Coördinator Primeur

Vincent Voorbrood,
Huisarts en coördinator Primeur

Dr. Evelien de Schepper
Coördinator Rijnmond Gezond database
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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 gezondheidscentra 
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 huisartsen, 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.

Alle praktijken binnen het netwerk maken onder-
deel uit van de Rijnmond Gezond database. Deze 
database bestaat uit de gepseudonimiseerde 
gegevens uit het huisartsen informatie systeem.

In dit jaarverslag willen wij u op de hoogte bren-
gen van de activiteiten binnen Primeur in 2018 en 
over de vorderingen rondom de Rijnmond Gezond 
Database. 
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Rijnmond Gezond database

Al vanaf de start van het Primeur netwerk in 
2011 werken we als afdeling nauw samen met de 
afdeling Medische Informatica van het Erasmus 
MC. Medische Informatica heeft al bijna 30 
jaar een onderzoeksdatabase met gepseudoni-
miseerde elektronische patiëntendossiers van 
huisartsen verspreid over heel Nederland. Deze 
Integrated Primary Care Initiative (IPCI) data-
base heeft gegevens over ongeveer 2,3 miljoen 
patiënten van huisartsen uit heel Nederland, en  
bevat onder andere gegevens over consulten, het 
voorschrijven van medicatie, laboratoriumon-
derzoek en verwijzingen. Alle praktijken van het 
Primeur netwerk zijn vanaf de start aangesloten 
bij de IPCI database. Op die manier kunnen we 
als netwerk spiegelinformatie delen en kwaliteit 
verbeter projecten monitoren. 

In overleg met IPCI is vorig jaar de IPCI-data van alle 
Primeur praktijken onder beheer geplaatst van de 
afdeling Huisartsgeneeskunde en is daarmee de 
basis geworden voor de Rijnmond Gezond database. 
Vorig jaar is tevens gestart met de uitbreiding van 
deze database met praktijken uit de regio Rijnmond. 
Praktijken en gezondheidscentra van de zorggroe-
pen Cohaesie, ZonBOOG en Gezond op Zuid maken 
inmiddels onderdeel uit van de Rijnmond Gezond 
database, en recent zijn ook alle praktijken van zorg-
groep IZER uitgenodigd voor deelname. De database 
bevatte eind 2018 de data van ongeveer 280.000 
patiënten uit de regio. Het streven is om dit aantal 
in 2019 tot ongeveer 500.000 te laten groeien en 
daarmee te komen tot een representatieve database 
voor de regio Rijnmond. 

De Rijnmond Gezond database heeft als doel de 
zorg voor en de gezondheid van de inwoners van 
Rijnmond te verbeteren. In de Rijnmond Gezond 
database zal enerzijds wetenschappelijk onderzoek 
worden gedaan ter onderbouwing van huisarts-
geneeskundig zorg en anderzijds onderzoek naar 
de relatie tussen omgevingsfactoren en geleverde 
zorg. Er zal daarbij extra aandacht komen voor 
regionale verschillen in zorgvraag en zorggebruik. 
Daarnaast kunnen individuele huisartsen of een 
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zorggroep de database gebruiken voor eigen 
onderzoeksvragen omtrent de geleverde zorg in 
Rijnmond. Dit geeft extra mogelijkheden om te 
werken aan de doelstelling van het netwerk, 
namelijk het optimaliseren van de zorg voor 
patiënten.

Naast de uitbreiding met praktijken is dit jaar 
ook de samenwerking gezocht met partijen in 
de regio, zoals de gemeente en Gezond010, een 
platform dat initiatieven samenbrengt die bij-
dragen aan een gezonder Rotterdam. Ook werd 
de samenwerking opgezet met het DCMR en het 
CBS om voor bepaalde vraagstellingen de data-
base te verrijken met omgevingsgegevens zoals 
luchtkwaliteit en etniciteit. 

De eerste voorstellen voor onderzoeken die 
gebruik gaan maken van de database zijn reeds 
ingediend. Deze eerste projecten gaan over 
patiënten met klachten aan het bewegingsappa-
raat, en over de eerstelijns gezondheidszorg voor 
kinderen in Rijnmond. In de komende jaren zal 
er onderzocht worden met welke klachten kin-
deren de huisarts bezoeken en of deze verdeling 
anders ligt in achterstandswijken. Daarnaast 
zijn de voorbereidingen in gang gezet voor een 

onderzoek naar de invloed van luchtverontreini-
ging op luchtwegklachten bij kinderen in de ver-
schillende wijken van Rotterdam.

De data in de database blijft altijd eigendom van 
de huisartsen. Om te waarborgen dat de database 
gebruikt wordt voor relevant huisartsgenees-
kundig onderzoek keurt een Raad van Toezicht, 
bestaande uit huisartsen vanuit de praktijken 
aangesloten bij Rijnmond Gezond, elk onderzoek 
goed alvorens dit uitgevoerd mag worden. Ook na 
goedkeuring door de RvT heeft elke individuele 
huisarts het recht om zijn data niet beschikbaar te 
stellen voor een onderzoeksproject. 

Activiteiten om academisering te stimuleren

Artikel van de maand
Jaarlijks worden in de praktijken die aangesloten 
zijn bij het academisch huisartsennetwerk acti-
viteiten georganiseerd gericht op het academise-
ren van de huisartsen en de praktijk. Praktijken 
worden gestimuleerd om vernieuwende weten-
schappelijke 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 
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het belangrijk vinden dat alle huisartsen in het 
netwerk dit artikel lezen. 

KLIPS
De praktijken die aangesloten zijn bij het 
Primeur netwerk houden met enige regelmaat 
Klinische Patiënten besprekingen (KLIP bespre-
kingen). Het doel van deze besprekingen is om, 
tijdens een cyclus van 2 a 3 bijeenkomsten een 
probleem uit de dagelijkse praktijk, of een orga-
nisatorisch probleem kritisch te bespreken. De 
huidige aanpak in het centrum wordt besproken, 
er wordt bekeken wat de nieuwste inzichten 
vanuit de literatuur zijn en op basis daarvan 
wordt een nieuw protocol of nieuwe werkaf-
spraak geformuleerd. Na een aantal maanden 
wordt de nieuwe aanpak tijdens de afsluitende 
bijeenkomst geëvalueerd. De afgerond 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:

• Een nieuw controlesysteem om te zorgen dat 
patiënten met asplenie op tijd opgeroepen wor-
den voor hun 5 jaarlijkse vaccinaties.

• Het (gebrek aan) bewijs voor het voorschrijven van 
antihypertensiva door een internist op basis van 
de bloeddruk gemeten na een forse bloedneus. 

• De waarde van een thoraxfoto voor het beleid 
van de huisarts, met als inzet minder verwijzin-
gen voor foto’s door huisartsen in het centrum.

• Hoe de samenwerking met wijkteams verbeterd 
kan worden, zodat zorgverleners elkaar beter 
kunnen vinden.

• Afspraken rondom de dementiezorg binnen een 
gemeente (zie kader).

• Uniforme afspraken rondom diabeteszorg, met 
als doel uniforming van de afspraken binnen het 
gezondheidscentrum.
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KLIP: dementiezorg door Ridderkerk

De huisartsen van het Doktershuis in 
Ridderkerk hebben tijdens de KLIP besprekin-
gen een netwerk voor dementiezorg opgericht 
in de gemeente Ridderkerk. Uitgangspunt was 
de standaard Dementie, die stelt dat huisartsen 
de diagnose dementie zelf kunnen stellen. Het 
netwerk dat zij hebben gevormd bestaat uit 
huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde 
verbonden aan de zorginstellingen en 



Delen business cases

Tijdens een focusmiddag in 2017 zijn een aantal 
aandachtspunten geformuleerd waar de huis-
artsen de komende jaren aandacht aan willen 
besteden. Een van deze onderwerpen is het uit-
wisselen van succesvolle projecten door de prak-
tijken onderling. 

Een van de mogelijkheden waarop praktijken 
onderling uit kunnen wisselen is door het beschik-
baar stellen van het format van een succesvol 
aangevraagd project bij de zorgverzekeraars. Om 
in aanmerking te komen voor S3 gelden moet bij 
verschillende zorgverzekeraars een businessplan 
worden ingediend. De praktijken hebben een aan-
tal succesvolle voorbeelden beschikbaar gesteld 
om als voorbeeld voor andere Primeur praktijken 
te kunnen dienen.

VIM Meldweek

Jaarlijks wordt binnen de praktijken een VIM 
meldweek georganiseerd. In 2018 van 25 tot 
29 juni. 
De praktijken registreren het hele jaar door 
eventuele incidenten. De jaarlijkse VIM meld-
week is bedoeld als extra kwaliteitsimpuls. 
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casemanagers van de thuiszorg uit de 
gemeente Ridderkerk en POH’s oude-
renzorg.. Binnen het netwerk is het DOC 
team aangesteld, het Dementie Onderzoek 
Casemanagement Team, dat ingeschakeld 
kan worden voor casemanagement, maar dat 
ook een adviserende functie heeft voor de 
huisartsen bij twijfels over de diagnose. 
Binnen het Doktershuis wordt de diagnos-
tiek grotendeels uitgevoerd door de POH 
Ouderenzorg, middels vragenlijsten, anamne-
se en heteroanamnese, lichamelijk en labora-
torium onderzoek en kloktekentest en MMSE.  
Patiënten jonger dan 65 jaar worden altijd 
doorverwezen naar een neuroloog.  
Als de diagnose dementie is gesteld, worden 
de casemanagers ingeschakeld. De casemana-
gers zorgen bijvoorbeeld voor aanmelding bij 
het CIZ en nemen een deel van de begeleiding 
van de patiënten op zich.
Er is regelmatig overleg tussen de leden van 
het netwerk. Dit zorgt voor korte lijnen tus-
sen de disciplines. Door de verbeterde samen-
werking met casemanagers en zorginstel-
lingen ervaren de huisartsen in Ridderkerk 
minder crises en hoeft er minder ad hoc 
gehandeld te worden.



Bovendien heeft het gezamenlijk organiseren 
van deze meldweek als voordeel dat, door het 
verzamelen van meldingen, men kan leren van 
meldingen uit andere centra. 

Er zijn dit jaar geen ernstige incidenten gemeld, 
het zwaartepunt lag bij administratieve fouten 
en problemen in de organisatie van de praktijk.

Bijeenkomsten

Primeuravonden
Dit jaar hebben we opnieuw twee informatieve 
avonden georganiseerd voor de leden van het aca-
demisch netwerk. De eerste avond, op 29 mei, werd 
georganiseerd voor alle praktijkmedewerkers en 
had als thema Anderhalvelijnszorg. Guy Schulpen, 
directeur van ZIO, een eerstlijnszorgorganisatie 
in Maastricht, heeft deze avond verteld over de 
stadspoli’s in de stad. De twee stadspoli’s zijn een 
samenwerkingsverband tussen huisartsen en de 
specialisten van het Maastricht UMC. Patiënten 
kunnen verwezen worden door de huisarts voor 
een raadgevend consult door de specialist. De 
specialisten zien patiënten in de stadspoli in een 
eerstelijnssetting, met slechts huisartsgeneeskun-
dige diagnostiek. Het consult heeft geen invloed op 

het eigen risico van patiënten. De zorg is daarmee 
laagdrempelig en patiënten kunnen sneller terecht 
dan in het ziekenhuis. Guy vertelt dat ongeveer 
80% van de patiënten na een consult op de stads-
poli terugverwezen worden naar de huisarts. 

Het tweede deel van de avond zijn de huisartsen 
bijgeschoold middels een onderzoekscarrousel, 
waarin onderzoekers de huisartsen op de hoogte 
brengen van de laatste stand van zaken op een 
aantal onderwerpen. Onderwerpen dit keer waren 
corticosteroïd injecties bij heup- en knieartrose, 
MRI bij traumatische knieklachten en overgewicht 
bij kinderen.

De POH en assistentes kregen deze avond uitleg 
over feedback geven en een nascholing over hyper-
tensie. De aanwezige centrummanagers hebben 
informatie uitgewisseld over anderhalvelijnszorg 
in de praktijken. 

De tweede avond, op 11 oktober, was gericht op de 
huisartsen uit het netwerk, dit keer met als onder-
werp ouderenzorg.

Patrick Bindels heeft een inleiding gegeven over 
het eerder dat jaar verschenen rapport: “De juiste 
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zorg op de juiste plek”. Aansluitend heeft Dini 
Smilde de aanwezigen geïnformeerd over het 
GENERO netwerk. Dit is het geriatrie netwerk 
Zuidwest –Nederland, wat tot doel heeft een bij-
drage te leveren aan verbetering van de kwaliteit 
van zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen in de 
regio. Dini heeft vertelt over projecten die lopen 
vanuit het netwerk waar huisartsen uit de regio bij 
betrokken zijn.

Het tweede deel van de avond stond in het teken 
van onderzoek. Evelien de Schepper heeft de 
resultaten van de REVERT studie gedeeld met de 
aanwezigen.

De REVERT studie is voortgekomen uit het speer-
punt van het Primeur netwerk: rationeel diagnos-
tiek aanvragen. In de REVERT studie is gekeken of 
het door scholing van huisartsen of scholing van 
huisartsen en patiënten mogelijk is om vitami-
nebepalingen terug te dringen. De resultaten van 
deze studie vindt u op pagina 13.

Daarnaast is via een discussie op basis van spie-
gelinformatie uit de Rijnmond Gezond database 
bepaald dat het speerpunt van het netwerk in 
de komend jaar het terugdringen van het aantal 

antibioticumvoorschriften bij urineweginfecties 
gaat worden.

Coördinatorenvergaderingen
In de loop van 2018 zijn vijf coördinatoren ver-
gaderingen gehouden. Dit is een overleg tussen 
de coördinatoren van het netwerk enerzijds 
en de universiteit, vertegenwoordigd door het 
hoofd van de afdeling, de coördinatoren van het 
Primeur netwerk  en de Rijnmond Gezond data-
base en eventueel afvaardiging van onderzoek, 
opleiding en onderwijs, anderzijds.

Dit overleg wordt gebruikt om feedback te 
krijgen van de coördinatoren op nieuwe 
plannen en projecten vanuit de afdeling 
huisartsgeneeskunde. Daarnaast worden in 
samenspraak met de aanwezige coördinatoren 
nieuwe speerpunten bepaald en nagedacht 
over projecten op het gebied van zorginnova-
tie. Voordat onderzoek wordt geïntroduceerd 
in praktijken, wordt dit altijd eerst besproken 
tijdens een coördinatorenoverleg. Daarnaast is 
een belangrijk agendapunt van elke vergade-
ring het uitwisselen van informatie tussen de 
centra over projecten en ontwikkelingen in het 
centrum. 
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Op de agenda stonden onder andere:
• De ontwikkelingen rondom de Rijnmond Gezond 

database. 
• Mogelijkheden van scholing door de 
 huisartsopleiding.
• Een aantal nieuwe studies vanuit de afdeling 

zoals de knie injectie studie en de Pixel studie, 
maar ook bespreking van resultaten van onder-
zoek, zoals de Revert studie. 

• Ontwikkelingen in het huisartsenveld zoals 
de invoering van de Gecombineerde Leefstijl 
Interventie. 

Huisartsenpanel
In 2018 heeft de afdeling onderzoek twee huisart-
senpanel bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens 
deze bijeenkomsten wordt het onderzoek van de 
afdeling voorgelegd aan een panel van huisartsen 
uit het Primeur netwerk. De onderzoeksafdeling 
bespreekt nieuwe onderzoeksvoorstellen en vraagt 
het panel om mee te denken over relevante onder-
zoeksvragen op het gebied van onze onderzoeks-
lijnen: Aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
en aandoeningen op de kinderleeftijd. De input 
van het panel wordt vooral gevraagd om te zorgen 
dat het onderzoek van onze afdeling relevant is 
voor de huisartsenpraktijk en ook haalbaarheid en 

uitvoerbaarheid van het onderzoek in de praktijk 
wordt altijd besproken. Dit jaar is bijvoorbeeld 
gesproken over onderzoek naar sporten en artrose, 
stoppen met pijnmedicatie bij chronische klachten 
van het bewegingsapparaat en is besproken met 
het panel hoe zij onderzoeksresultaten teruggekop-
peld willen krijgen. 

Bezoek huisartsen Engeland
Een aantal huisartsen verbonden aan Keele 
University in Engeland zijn op werkbezoek 
gekomen naar Nederland om te leren hoe wij de 
academische huisartsen netwerken hier hebben 
opgezet. Ook in Keele zijn plannen om de huis-
artsen op een dergelijke manier te verbinden en 
wordt gewerkt met een database met gepseu-
donimiseerde patiëntgegevens. De huisartsen 
hebben een bezoek gebracht aan het Primeur 
netwerk en aan het academisch huisartsen net-
werk van het UMC Utrecht.

De huisartsen hebben in het Erasmus MC uitleg 
gekregen over de structuur van het netwerk, 
de Rijnmond Gezond database en een van de 
huisartsen uit het netwerk heeft verteld over de 
motivatie van zijn praktijk om onderdeel uit te 
maken van het netwerk. 
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Pixel project

Vanuit de Huisartsopleiding is in het Primeur 
netwerk een pilot gestart met betrekking tot 
het beoordelen van AIOS tijdens de opleiding. 
Een goede beoordeling geven blijkt lastig in de 
praktijk. Soms beïnvloedt een positief of juist 
een negatief punt de gehele beoordeling, maar 
ook hoe aardig je de te beoordelen persoon 
vindt, weegt mee in de beoordeling. In de hui-
dige situatie zijn er tijdens de huisartsopleiding 
maar een aantal toetsmomenten in het jaar, die 
bovendien grotendeels numeriek zijn opgezet. 
Uit onderzoek is gebleken dat narratieve feed-
back meer impact heeft dan numerieke. 

De huisartsopleiding wil met deze proef gaan 
testen of het beter werkt om gedurende het 
jaar meerdere korte, narratieve toetsen in te 
voeren. Het initiatief voor deze toetsen moet bij 
de AIOS liggen. De toetsen moeten ingevuld 
worden door de AIOS aan de ene kant en een 
collega, praktijkmedewerker of patiënt aan de 
andere kant. 

Aan het eind van de pilot zal beoordeeld worden 
hoe vaak de toetsen echt gebruikt worden, en 
wat opleiders en AIOS ervan vinden. 

Onderwijs

Met de sectie onderwijs wordt gezocht naar 
mogelijkheden om de coassistenten gerichter 
toe te wijzen aan de Primeur praktijken. Tot nu 
toe is het zo geweest dat de coassistenten waar 
mogelijk geplaatst zijn bij de praktijken, zonder 
te selecteren op het soort stage en zonder de stu-
denten een opdracht mee te geven. Er worden 
plannen uitgewerkt om er meer op te sturen dat 
vooral de oudste coschap stages plaats gaan vin-
den bij de Primeurpraktijken. Dit is gunstig voor 
beide partijen. De studenten die kiezen voor het 
oudste coschap Huisartsgeneeskunde komen in 
praktijken die vooroplopen in samenwerking met 
de academie en zorgvernieuwing. En omdat deze 
studenten een extra opdracht meekrijgen, 
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bijvoorbeeld een praktijkverbeterproject, profi-
teert de praktijk extra van deze stage. 

Onderzoek in 2018

Knieartrose injectie studie
De Knieartrose Injectie Studie is een onder-
zoek naar de behandeling van knieartrose 
met corticosteroïden injectie in de huisartsen-
praktijk. Ondanks de jarenlange ervaring met 
intra-articulair gebruik van corticosteroïden 
bij knieartrose, bestaat er nog steeds onzeker-
heid over de effectiviteit en de veiligheid van 
deze therapie. Mogelijk veroorzaakt intra-arti-
culaire injectie toename van kraakbeenverlies. 
Bovendien bestaat daarnaast een klein risico op 
het ontstaan van septische artritis. 

Eerder onderzoek van de afdeling Huisarts-
geneeskunde heeft laten zien dat intramusculaire 

injectie bij heupartrose een alternatief kan zijn 
voor injectie in het heupgewricht. Deze intramus-
culaire injecties zijn makkelijker toepasbaar voor 
de huisarts. Mogelijk houdt het effect van intra-
musculaire injectie ook langer aan dan het effect 
van intra-articulaire corticosteroïden injectie. 

Het doel van de Knieartrose Injectie Studie is om 
te bepalen of een intramusculaire corticosteroïd-
injectie in de bilspier een alternatief is voor 
een intra-articulaire injectie in het reduceren 
van pijn bij patiënten met knieartrose.

GRIP studie
Huisartsen uit het Primeur netwerk werken mee 
aan de GRIP studie. Een observationeel prospectief 
cohort onderzoek naar de risicofactoren en behan-
delmogelijkheden bij Jicht. Patiënten worden 
gedurende twee jaar gevolgd om de frequentie van 
jichtaanvallen te onderzoeken en na te gaan of een 
onderhoudsbehandeling met allopurinol daadwer-
kelijk de frequentie van jichtaanvallen vermindert. 
Ook zal worden gekeken wat de invloed is van 
dieet, leefstijl en medicatiegebruik op de frequen-
tie van jichtaanvallen. Patiënten die in de twee 
jaar voorafgaand aan de studie bij de huisarts zijn 
geweest werden uitgenodigd om mee te doen aan 

1212



het onderzoek. Op baseline wordt de bloeddruk 
gemeten en bloed afgenomen voor bepaling van 
nierfunctie, serum urinezuur, cholesterol, HDL/LDL 
en glucose. Vervolgens wordt de patiënt twee jaar 
gevolgd middels vragenlijsten. 

REVERT studie

De afgelopen jaren is het aantal laboratorium 
bepalingen van vitamine B12 en D in de huis-
artsenpraktijk sterk gestegen, terwijl een evi-
dence based indicatie vaak ontbreekt. Binnen 
het netwerk is rationele diagnostiek en rationeel 
behandelen sinds 2015 een speerpunt. Een van de 
aandachtspunten was het terugdringen van onno-
dige vitamine D bepalingen. Na een jaar gerichte 
aandacht hiervoor bleek het aantal bepalingen in 
het netwerk met 25% gedaald. 
Uit dit speerpunt is een onderzoek voortgekomen, 
namelijk de REVERT studie. Dit onderzoek had 
tot doel het aantal bepalingen van vitamine D en 
vitamine B12 in de eerste lijn te reduceren. De twee 
Primeurpraktijken die zich in 2016 bij het netwerk 
hebben aangesloten, hebben meegedaan aan deze 
REVERT studie. Een studie die wij hebben uitge-
voerd in nauwe samenwerking met de afdeling 

Huisartsgeneeskunde van het UMC Utrecht.
Om niet-gepaste vitaminebepalingen terug te 
dringen werd een nascholing voor huisartsen en 
patiënten informatiemateriaal ontwikkeld. Deze 
werden getest in een clustergerandomiseerd 
onderzoek bij 158 huisartsen verspreid over 26 
praktijken en gezondheidscentra in Rotterdam 
en Utrecht. Alle deelnemende huisartsen werden 
uitgenodigd voor twee interactieve scholings-
bijeenkomsten en een e-learning over vitamine 
D en B12. Daarnaast ontvingen zij 3-maandelijks 
de eigen aanvraagcijfers als spiegelinformatie. 
De helft van de praktijken ontving ook patiënten 
informatiemateriaal over vitamine D en B12: een 
filmpje, en folders voor in de wachtkamer.
Het totaal aantal bepalingen van vitamine D en 
B12 daalde in beide interventiegroepen. In de 
interventiegroep met enkel scholing voor huis-
artsen daalde het aantal bepalingen met 19% en 
18% respectievelijk. In de interventiegroep met 
ook patiënten informatiemateriaal over vita-
mine D en B12 daalde het aantal bepalingen 29% 
en 22% respectievelijk. Het specifiek voorlichten 
van patiënten hielp dus bij het terugdringen 
van de vitaminebepalingen. Het effect was het 
sterkst bij praktijken die voor de interventie de 
hoogste aantallen vitamine bepalingen hadden.
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Helaas hebben we eind 2018 afscheid moeten 
nemen van een van de centra uit het netwerk, 
namelijk Gezondheidscentrum ’t Slag. Sinds 2011 
heeft dit centrum naar alle tevredenheid onder-
deel uitgemaakt van het netwerk. De samen-
werking is altijd plezierig verlopen via de coör-
dinatoren, de eerste jaren Claire Tempelman en 
het laatste jaar Roechama Mast-Harwig. Helaas 
is Roechama eind 2018 gestopt bij het centrum. 
Het werd door omstandigheden lastig voor het 
centrum om te blijven voldoen aan de afspraken 
zoals die bestaan voor academische praktijken in 
het netwerk. Via onderzoek en opleiding zullen 
we als afdeling uiteraard blijven samenwerken 
met de huisartsen in het centrum. Voor het net-
werk zullen we in 2019 op zoek gaan naar één of 
twee nieuwe Primeur praktijken.

In 2019 zullen we het speerpunt rationeel behan-
delen verder gaan uitwerken met als thema 
‘minder vaak een behandeling met antibiotica 
bij ongecompliceerde urineweginfecties’. We 
gaan samen met assistentes en huisartsen uit het 
netwerk onderzoeken waar de mogelijkheden 
en barrières liggen om het behandelprotocol bij 
urineweginfecties te verbeteren. Vervolgens zul-
len we een deïmplementatieprotocol ontwikkelen 
wat de praktijken kan ondersteunen bij het ver-
minderen van het aantal antibiotica uitgiftes bij 
ongecompliceerde urineweginfecties. 
We hopen in 2019 de Rijnmond Gezond database uit 
te kunnen breiden tot ongeveer 500.000 patiënten 
uit de regio Rijnmond. De eerste aiotho’s (arts in 
opleiding tot huisarts en onderzoeker) zullen de 
database gaan gebruiken voor hun promotietraject.
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Primeur in cijfers in 2018

Algemeen: 

13 Gezondheidscentra
108 huisartsen
166.500 patiënten

Studentonderwijs:

16 coschap stages
2 keuze coschap Huisartsgeneeskunde

Huisartsopleiding:

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

Onderzoeksprojecten waaraan Primeur huisartsen 
deelnemen

TrApp
STAP
DUO
REVERT 
Eczeem studie
SKINCATCH 
Rotterdam Astma onderzoek
GRIP studie
Knieartrose injectie studie

Per centrum

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

Opleiding: 3 opleiders, 2 aios
Onderwijs: Coschap huisartsgeneeskunde,  
Onderzoek: TrApp, STAP, SKINCATCH, Eczeem studie,
 GRIP

1

6

2

5

8
3
1

47910

11

1213



1616

Huisartsenpraktijk Pallion, Hulst

Centrum Huisartsen Schiedam
Coördinator Mw. van der Pas
15.000 patiënten 
6 huisartsen

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

Knieartrose injectie studie, GRIP

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

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

Eczeem studie, Knieartrose injectie studie, GRIP

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

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

coschap en betrokken bij onderwijs op de afdeling 
huisartsgeneeskunde

Onderzoek: TrApp, STAP, DUO onderzoek, 
 Eczeem studie, GRIP

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, Knieartrose injectie studie

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

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

studie, GRIP

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

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

2

3

4

5

6

7
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Het Doktershuis, Ridderkerk

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

Opleiding: 8 opleiders, 7 aios
Onderwijs: Coschap huisartsgeneeskunde, keuze coschap
Onderzoek: TrApp, STAP, SKINCATCH, Eczeem studie, 

Rotterdam Astma onderzoek, Knieartrose injectie 
studie, GRIP

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

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

Eczeem studie, Rotterdam Astma onderzoek,  
Knieartrose injectie studie, GRIP

Huisartsen Centrum Maassluis
Coördinator Dhr. Sprij 
10.500 patiënten
7 huisartsen

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

Rotterdam Astma onderzoek, GRIP

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

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

Knieartrose injectie studie, GRIP

Gezondheidscentrum Krimpen,
Krimpen aan den IJssel

Coördinator Mw. te Loo
29.000 patiënten
19 huisartsen

Opleiding: 2 opleiders, 2 aios
Onderwijs: Coschap huisartsgeneeskunde
Onderzoek: TrApp, STAP, DUO onderzoek, REVERT, 

Eczeem studie, Knieartrose injectie studie, GRIP

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

Opleiding: 1 opleider, 1 aios
Onderwijs: Coschap huisartsgeneeskunde
Onderzoek: STAP, SKINCATCH, REVERT, Knieartrose 

injectie studie

8

9

10

11

12

13
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Bekker-Grob EW de, Veldwijk J, Jonker M, Donkers B, 

Huisman J, Buis S, Swait J, Lancsar E, Witteman CLM, Bonsel 

G, Bindels P

The impact of vaccination and patient characteristics on 

influenza vaccination uptake of elderly people: A discrete 

choice experiment

Vaccine. 2018 Mar 7;36(11):1467-1476

Boot F, Mulder-Wildemors L, Voorbrood V, Evenhuis H

Medicatiebeoordeling bij verstandelijke beperking

Huisarts Wet (2019) 62. 2018 dec: 50-53

HOCI studie

Dorleijn DMJ, Luijsterburg PAJ, Reijman M, Kloppenburg M, 

Verhaar JAN, Bindels PJE, Bos PK, Bierma-Zeinstra SMA

Intramuscular glucocorticoid injection versus placebo 

injection in hip osteoarthritis: a 12-week blinded randomi-

sed controlled trial

Ann Rheum Dis. 2018;77(6):875-882

DOERAK studie

Leeuwen J van, Middelkoop M van, Paulis WD, Bueving HJ, 

Bindels PJE, Koes BW

Overweight and obese children do not consult their gene-

ral practitioner more often than normal weight children 

for musculoskeletal complaints during a 2-year follow-up

Arch Dis Child. 2018 Feb;103(2):149-154

Leeuwen J van, Middelkoop M van, Paulis WD, Bindels PJE, 

Koes BW

General practitioners cannot rely on reported weight and 

height of children

Prim Health Care Res Dev. 2018 Oct 8:1-6

GRIP studie

Leeuwen KDB van, Bohnen AM, Jacobs ML, Lei J van der, 

Janssens HJEM, Koffeman AR, Bindels PJE, Bierma-Zeinstra SMA

Patient-reported gout attack frequency and allopurinol 

use in general practice in the Netherlands: a prospective 

observational cohort study protocol

BMJ Open. 2018 Nov 25;8(11):e024335

BEL studie

Mailuhu AKE, Oei EHG, Putte-Katier N van, Ochten JM van, 

Bindels PJE, Bierma-Zeinstra SMA, Middelkoop M van

Clinical and radiological predictors for persistent complaints 

five years after a lateral ankle

J Sci Med Sport. 2018 Mar;21(3):250-256

Wetenschappelijke artikelen waar praktijken uit het 

Primeurnetwerk aan hebben bijgedragen



TACKLE studie

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

SMA, Algra PR, Bindels PJE, Koes BW, Nelissen RGHH, Verhaar 

JAN, Luijsterburg PAJ, Reijnierse M, Hout WB van den

General Practitioners Referring Adults to MR Imaging for 

Knee Pain: A Randomized Controlled Trial to Assess Cost-

effectiveness

Radiology. 2018 Jul;288(1):170-176

SKINCATCH studie

Ramdas K, Lee C van, Beck S, Bindels P, Noordhoek Hegt V, 

Pardo L, Versnel S, Nijsten T, Bos R van den

Differences in Rate of Complete Excision of Basal Cell 

Carcinoma by Dermatologists, Plastic Surgeons and 

General Practitioners: A Large Cross-Sectional Study

Dermatology. 2018;234(3-4):86-91
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