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Voor u ligt het jaarverslag van 2019. Het jaar 
waarin we als academisch huisartsen netwerk 
weer op volle sterkte kwamen. Halverwege 
het jaar mochten we het Huisartsenteam 
Nassaulaan verwelkomen als nieuwe praktijk. 
Een praktijk die al vele jaren samenwerkt met 
de afdeling op het gebied van onderwijs, oplei-
ding en onderzoek. Deze samenwerking is nu 
geformaliseerd met aansluiting bij het acade-
misch huisartsen netwerk Primeur. De praktijk 
onderscheidt zich bovendien met veel aandacht 
voor e-health ontwikkelingen. 

Als netwerk hebben we dit jaar ook aandacht 
gehad voor technologische ontwikkelingen in 
de huisartsenpraktijk, dit was het thema van 
de Primeuravond op 16 mei. Tijdens deze avond 
hebben studenten van de TU Delft de huisart-
sen een inkijkje gegeven in de spreekkamer van 
2030. We hopen de komende jaren de samen-
werking te faciliteren tussen de TU Delft en de 
huisartsen uit het netwerk op het gebied van de 
technologische ontwikkelingen. 

De eerste onderzoeken zijn dit jaar van start 
gegaan met gegevens uit de Rijnmond Gezond 
database. Van een kortlopend onderzoek met 
als vraagstelling hoe huisartsen omgaan met 
patiënten met schouderklachten, hopen we al 
komend jaar de resultaten te kunnen delen.
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Hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde

Dr. Rianne Rozendaal,
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. Het 
Primeur netwerk is gestart met elf gezondheids-
centra in de regio Zuid West Nederland. Deze 
centra hebben allemaal een focus op kwaliteit en 
innovatie. Sinds de start hebben een aantal wisse-
lingen plaats gevonden. In 2016 is het netwerk uit-
gebreid met twee gezondheidscentra tot dertien 
gezondheidscentra. Het afgelopen jaar hebben we 
van één centrum afscheid genomen en één nieuw 
centrum verwelkomd. Het meedoen aan het aca-
demisch netwerk vraagt inspanningen van een 
praktijk bovenop de al drukke normale praktijk-
voering. Daarom is het belangrijk dat alle huisart-
sen in het centrum gemotiveerd blijven om mee 
te doen. Wij zijn elke keer weer onder de indruk 
hoe dit binnen de centra lukt en hoe de huisart-
sen en andere medewerkers enthousiast zijn om 
mee te denken over nieuwe plannen binnen het 
netwerk. Mede dankzij deze inzet blijft het acade-
misch netwerk een dynamisch netwerk. 

Het Primeur academisch netwerk vormt de kern 
van het hele netwerk van huisartsenpraktijken 
waar wij als afdeling huisartsgeneeskunde mee 
samenwerken. 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 genees-
kunde voor een coschapstage en doen mee aan 
wetenschappelijk onderzoek van onze afdeling. 
De praktijken fungeren als proeftuin voor zowel 
onze huisartsopleiding, het studentonderwijs en 
ons huisartsgeneeskundig onderzoek. 

Het uiteindelijke doel van ons 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. De 
Rijnmond Gezond database is de database die 
we als afdeling sinds 2018 in beheer hebben, in 
nauwe samenwerking met de afdeling Medische 
Informatica van het Erasmus MC. 

In dit jaarverslag willen wij u op de hoogte bren-
gen van de activiteiten binnen Primeur in 2019 en 
over de vorderingen rondom de Rijnmond Gezond 
Database. 
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Rijnmond Gezond database

Deze database bestaat uit de gepseudonimiseerde 
gegevens uit het huisartsen informatiesysteem 
van alle academische centra. De Rijnmond 
Gezond database is opgezet in nauwe samen-
werking met de afdeling Medische Informatica. 

De Rijnmond Gezond database heeft als doel 
de gezondheidszorg voor mensen in de regio 
Rijnmond te optimaliseren door gericht weten-
schappelijk onderzoek uit te voeren naar actuele 
vragen van huisartsen, andere lokale zorgverle-
ners, de gemeente en patiënten.

De afdeling Huisartsgeneeskunde probeert 
met deze Rijnmond Gezond database regionale 
vragen te beantwoorden. Zien we invloed van 
luchtverontreiniging op luchtwegklachten bij  

kinderen? Hebben kinderen uit achterstands-
wijken een ander zorgvraag gedrag? Wat is het 
effect van de invoer van de POH-JGGZ in de regio 
Rijnmond? Om dit mogelijk te maken willen 
wij de gegevens in Rijnmond Gezond combi-
neren met de gegevens van andere instanties 
zoals de gemeente, de GGD of instanties die de 
mate van luchtverontreiniging in Rijnmond 
vastleggen. Juist de wens om deze additionele 
regionale gegevens te verzamelen en te kunnen 
combineren met huisartsenregistraties is aan-
leiding geweest voor het initiëren van Rijnmond 
Gezond.

Daarnaast kunnen individuele huisartsen of 
een 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 Primeur 
netwerk, namelijk het optimaliseren van de zorg 
voor patiënten.

In maart van dit jaar is de website van de 
Rijnmond Gezond database gelanceerd: 
www.rijnmondgezond.nl, waarop zowel patiën-
ten als huisartsen relevante informatie kunnen 
vinden.
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Voor het opzetten van de Rijnmond Gezond data-
base wordt gebruik gemaakt van de expertise  
van de Integrated Primary Care Initiative (IPCI) 
database van de afdeling Medische Informatica. 
Deze onderzoekdatabase met gepseudonimiseerde, 
elektronische patiëntendossiers van huisartsen 
verspreid over heel Nederland, bestaat al bijna 
dertig jaar. Deze database bevat gegevens over 
consulten, het voorschrijven van medicatie, 
laboratoriumonderzoek en verwijzingen. Alle 
praktijken van het Primeur netwerk zijn vanaf 
de start aangesloten bij de IPCI database. Op deze 
manier konden we vanaf het begin als netwerk 
spiegelinformatie delen met de praktijken en 
kwaliteit verbeterprojecten monitoren. 

Sinds de start van de Rijnmond Gezond database 
zijn we erop gericht geweest om meer praktijken 
uit de regio Rijnmond te betrekken bij de data-
base. Verschillende zorggroepen (IZER, Gezond 
op Zuid, Zonboog) hebben zich vorig jaar (deels) 
aangesloten bij de database; op dit moment zijn 
al ongeveer 180 huisartsen uit de regio aange-
sloten. Met deze nieuwe praktijken erbij is de 
database nu gegroeid tot meer dan 300.000 
patiënten. Om een beter en representatief beeld 
te kunnen vormen van de eerstelijns zorg in 

de regio Rijnmond willen we groeien tot zeker 
500.000 patiënten.

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

In 2019 is de Raad van Toezicht drie keer bij 
elkaar gekomen ter beoordeling van nieuwe 
onderzoeksvoorstellen. Tijdens deze vergaderin-
gen zijn negen onderzoeksvoorstellen besproken. 
Hiervan zijn vijf projecten in één keer goedge-
keurd, één project is na aanpassing goedgekeurd 
en één project moet nog aangepast worden 
voordat dit opnieuw ingediend kan worden. Van 
twee projecten is besloten dat deze niet binnen 
de Rijnmond Gezond database uitgevoerd kun-
nen worden.
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Samenwerking IZER
In 2019 zijn alle IZER huisartsen benaderd om 
zich aan te sluiten bij de Rijnmond Gezond 
database. Dankzij de vele nieuwe aansluitin-
gen bevat de database nu gepseudonimiseerde 
gezondheidsinformatie van meer dan 300.000 
patiënten uit de regio en kan met recht een 
schatkamer aan gegevens genoemd worden.
Naar aanleiding van een verzoek vanuit IZER 
om op onderzoeksgebied meer samen te werken 
heeft er een brainstormsessie plaatsgevonden. 
We hebben hiermee meerdere ideeën opgedaan 
voor een onderzoeksproject bij de IZER praktijken 
in de database. Deze plannen zullen verder uit-
gewerkt worden in 2020, in samenwerking met 
andere partijen zoals de gemeente Rotterdam en 
Zorgimpuls.

Onderzoek
In 2019 zijn vier onderzoekers gestart met hun 
onderzoek in de Rijnmond Gezond database:

Pieter van Doorn, junior onderzoeker en fysio-
therapeut, is gestart met onderzoek dat inzicht 
gaat geven in de huidige behandeling van schou-
derklachten in de huisartspraktijk. Pieter gaat 
kijken naar het aantal corticosteroïd injecties in 

vergelijking met andere behandelingen (NSAID, 
fysiotherapie, afwachtend beleid) en gaat onder-
zoeken welke patiëntkenmerken de keuze voor 
een behandeling mogelijk beïnvloeden. 

Guido van Leeuwen, aiotho (arts in opleiding tot 
huisarts en onderzoeker), is gestart met onder-
zoek naar klachten van het bewegingsapparaat 
bij kinderen en adolescenten. Guido wil met zijn 
onderzoek inzicht krijgen in de prevalentie en 
incidentie van musculoskeletale klachten bij 
kinderen en adolescenten in de huisartsprak-
tijk. Ook wil hij bepalen welk beleid de huisarts 
voert, wat het beloop is van de klachten en of er 
een piek te zien is op bepaalde leeftijden.

Sabine Fonderson, eveneens aiotho, doet onder-
zoek naar de gezondheid van kinderen in de 
regio Rijnmond. Zij gaat onderzoek doen om te 
bepalen met welke redenen kinderen naar de 
huisarts gaan. Extra aandacht gaat daarbij uit 
naar het gebruik van inhalatie medicatie en 
luchtvervuiling. Sabine kan voor haar onderzoek 
data omtrent luchtwegklachten en medicatiege-
bruik uit de Rijnmond Gezond database combi-
neren met gegevens over luchtverontreiniging 
van DCMR Milieudienst Rijnmond.
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Khoshal Khorami, aiotho, heeft als onderzoeks-
thema: rugpijn met uitstraling naar het been. Hij 
zal eerst bekijken hoe vaak rugpijn met uitstra-
ling naar het been voorkomt en daarna in kaart 
brengen wat de kenmerken zijn van patiënten 
met lumbosacraal radiculair syndroom versus 
patiënten met uitstraling zonder duidelijke 
oorzaak. Tevens kijkt hij naar welk diagnostisch 
beleid is ingezet. Verder onderzoekt Khoshal 
welke patiënten behandeld worden in de eerste 
lijn en wie worden verwezen naar de neuroloog 
voor aanvullend onderzoek.

Activiteiten om academisering te stimuleren

Artikel van de maand
Er verschijnen honderden medisch wetenschap-
pelijke artikelen per maand. Omdat het ondoen-
lijk is dit als huisarts allemaal bij te houden, 
hebben we het artikel van de maand in het leven 
geroepen. Maandelijks is één van de centra ver-
antwoordelijk voor het uitkiezen van een arti-
kel, waarvan zij denken dat hun collegae het in 
ieder geval gelezen moeten hebben. Dit artikel 
wordt gedeeld via de mail, met een uitleg erbij 
waarom de huisartsen dit specifieke artikel 
gekozen hebben.

KLIPS
De praktijken die aangesloten zijn bij het Primeur 
netwerk houden met enige regelmaat Klinische 
Patiënten besprekingen (KLIP besprekingen). Het 
doel van deze besprekingen is om, tijdens een 
cyclus van twee à drie bijeenkomsten, een pro-
bleem uit de dagelijkse praktijk of een organisato-
risch probleem kritisch te bespreken. De huidige 
aanpak in het centrum wordt besproken, er wordt 
bekeken wat de nieuwste inzichten vanuit de lite-
ratuur zijn en op basis daarvan wordt een nieuw 
protocol of nieuwe werkafspraak geformuleerd. 
Na een aantal maanden wordt de nieuwe aanpak 
tijdens de afsluitende 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:

• Hoe vaak wordt een opiaat initieel door de 
 huisarts voorgeschreven en zijn er problematische 

opiaatgebruikers in de praktijk.
• Feedback over aanvraaggedrag: weet wat je meet. 
• Hoe om te gaan met opdrachten in specialisten-

brieven.
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De overige 14 zijn opgeroepen om een ECG te 
laten maken in de praktijk, waarop 12 mensen 
hebben gereageerd. Van deze mensen bleken er 
3 inderdaad atriumfibrilleren te hebben. 

Voor de praktijk is het een geslaagde test 
geweest, het bleek  een aantal nieuwe diag-
noses op te leveren. Als leerpunt gaat gekeken 
worden hoe volgend jaar een groter aantal 
mensen bereikt kan worden om de meting te 
laten uitvoeren. De screening zal vanaf nu jaar-
lijks herhaald worden.

Eerder heeft ook het Helius MC tijdens de griep-
prik een screening uitgevoerd, uit deze data 
bleek toen dat  ongeveer 1 op de 100 mensen die 
gemeten werden positief waren voor atrium-
fibrilleren.

KLIP: Detectie van Atriumfibrilleren 
tijdens Griepprik

Huisartsenpraktijk Pallion heeft dit jaar tijdens 
de KLIP aandacht besteed aan atriumfibrille-
ren. Enerzijds heeft de praktijk ingevoerd dat 
jaarlijks een screening wordt uitgevoerd om bij 
patiënten die bekend zijn met atriumfibrilleren 
na te kijken of de antistolling nog afdoende is, 
anderzijds is er een poging gedaan om een deel 
van de patiënten laagdrempelig te screenen. 

Deze screening is uitgevoerd tijdens de jaarlijkse 
griepprik. Alle patiënten die opgeroepen werden 
voor de griepprik, kregen bij deze oproep een brief 
met de aankondiging van de screening. Daarin 
stond dat alle patiënten die nog niet bekend 
waren bij de cardioloog, een hartmeting konden 
laten doen. De praktijk had tien Mydiagnostick 
apparaten geleend en er waren extra assistentes 
ingezet om de metingen uit te voeren. 

Uiteindelijk hebben van de 1700 mensen die 
de griepprik gehaald hebben, slechts 80 een 
meting laten uitvoeren met de Mydiagnostick. 
Van deze 80 mensen had 21 een positieve test. 
7 mensen bleken echter al bekend te zijn met de 
aandoening.
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• Een aanpak voor het afbouwen van antidepres-
siva en opiaten.

• Screening op atriumfibrilleren tijdens de griep-
prik (zie kader pagina 8)

• Invoeren van metingen met een microspirometer 
om COPD uit te sluiten.

• Inzet van teledermatoscopie in de praktijk om 
onnodige excisies te voorkomen

• Wat is de relatie tussen schimmels in huis en 
luchtwegklachten

• Een nieuw protocol voor de afhandeling van 
 urineweginfecties in de praktijk.

VIM Meldweek

Alle Primeur praktijken hebben aandacht voor 
Veilig Incidenten Melden (VIM), zij registreren 
het hele jaar door eventuele incidenten. In het 
kader van doorlopend kwaliteitsbeleid wordt 
jaarlijks binnen de praktijken een VIM meld-
week georganiseerd. In 2019 was deze meldweek 
van 24 tot 28 juni. Het gezamenlijk organiseren 
van deze meldweek heeft als voordeel dat, door 
het verzamelen van meldingen, men kan leren 
van meldingen uit andere centra. 
Dit jaar werden ongeveer vijftig meldingen 
gerapporteerd in de meldweek. Dit aantal 

is lager dan een aantal jaren geleden, waar-
schijnlijk doordat er in de praktijken door het 
jaar heen aandacht is voor het melden van 
incidenten. Ook is in veel praktijken het LEAN 
werken een aantal jaar geleden ingevoerd, 
waarbij regelmatig aandacht besteed wordt 
aan knelpunten in de praktijk. Toch geven som-
mige praktijken aan ontevreden te zijn over het 
lage aantal meldingen. Volgend jaar zullen we 
opnieuw een VIM cursus organiseren, zoals in 
2015, om ook nieuwe praktijkmedewerkers te 
scholen in het hoe en wat van VIM. 

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

Bijeenkomsten

Primeuravonden
Tweemaal per jaar organiseren we een avond 
voor de huisartsenpraktijken die aangesloten zijn 
bij het Primeur netwerk. Eenmaal per jaar is die 
avond bedoeld voor alle praktijkmedewerkers, en 
eenmaal per jaar is deze avond gericht op de huis-
artsen werkzaam bij de praktijken.
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Primeuravond 16 mei 2019
De eerste avond van het jaar was voor alle prak-
tijkmedewerkers. Het thema van deze avond 
was ‘Technologische ontwikkelingen in de 
huisartsenpraktijk’. Een thema dat alle mede-
werkers van de praktijk raakt. Patrick Bindels 
heeft toegelicht hoe technologie kan bijdragen 
aan ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Freke Zuure, 
programmaleider eHealth bij het NHG heeft 
een inkijkje gegeven in ontwikkelingen rondom 
eHealth en de plannen van het NHG voor de ont-
wikkeling van thuisarts.nl.

Jan Frans Mutsaerts, huisarts bij Huisartsenteam 
de Keen, heeft de aanwezigen laten zien hoe 
ver zij binnen de praktijk al zijn wat betreft 
technologie. Veel patiënten van De Keen maken 
online afspraken, de huisartsen geven dagelijks 
e-consults, en de praktijk gebruikt de mogelijk-
heden van apps. Hij heeft aan de assistentes en 
POH ook laten zien hoe zij dit logistiek geregeld 
hebben in de praktijk.

Ten slotte hebben de huisartsen een kijkje in de 
toekomst gekregen via twee studenten van de 
TU Delft, die in samenwerking met het Erasmus 
MC werken aan het project ‘Spreekkamer 2030’. 

Zij hebben een spannend idee laten zien hoe de 
spreekkamer er in 2030 uit zou kunnen zien en 
welke technologie dan gebruikt wordt.

Primeuravond 17 oktober
In de herfst stond de dertiende Primeuravond 
gepland, deze tweede Primeuravond van het jaar 
was gericht op de huisartsen. Dit was de eerste 
Primeuravond waar het nieuwe Primeurcentrum 
Huisartsenteam Nassaulaan ook bij aanwezig 
was. De praktijk heeft zich die avond voorgesteld. 
Yannick van Uijthoven heeft verteld over de 
opbouw van de praktijk en de speerpunten. 

Verder stond de avond in het teken van onderzoek. 
De aanwezige huisartsen hebben meegedacht 
over een nieuwe onderzoeksaanvraag voor het 
programma ‘Doen of Laten’ van het Citrienfonds. 
Bij de vorige ronde is een onderzoek gericht op 
het terugdringen van vitaminebepalingen geho-
noreerd, dat voortkwam uit een project van het 
Primeur netwerk, namelijk ‘Rationeel diagnostiek 
aanvragen’. 

Drie huisartsen uit het netwerk hielden een pre-
sentatie om hun onderzoeksidee te pitchen:
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Sylvia Buis (GC Ommoord) heeft uitgelegd waar-
om zij denkt dat er minder cholesterolcontroles 
uitgevoerd kunnen worden bij CVRM en DM.
Jurgen Damen (GC Katendrecht) heeft als 
idee dat er minder röntgenfoto’s gemaakt 
kunnen worden bij mensen met een verden-
king op heup- en/of knieartrose, tijdens de 
Primeuravond is dit uitgelegd door Dieuwke 
Schiphof.
Pieter van der Berg heeft zijn idee gepresenteerd 
dat er door huisartsen rationeler reuma diagnos-
tiek aangevraagd kan worden.

De aanwezigen hebben meegedacht over de 
inhoud van de voorstellen en hebben het eerste 
onderzoek als het meest relevante gekozen.
Tijdens het tweede deel van de avond zijn de 
huisartsen via een onderzoekscarrousel bij-
gepraat over het onderzoek van de afdeling 
Huisartsgeneeskunde. Onderwerpen waren:

• Inlegzooltjes: een STAP voorwaarts – Marienke 
van Middelkoop

• Stijgend opiaatgebruik, ook bij artrosepatiënten 
– Jacoline van den Driest

• UWI en AB, hoe kan dat beter? – Rianne 
Rozendaal en Dieuwke Schiphof

• REVERT goes national – Wendy Enthoven

Coördinatorenvergaderingen
Gedurende het jaar zijn vier coördinatoren-
vergaderingen gehouden. Dit is een overleg tus-
sen 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 krij-
gen van de coördinatoren op nieuwe plannen 
en projecten vanuit de afdeling huisartsgenees-
kunde. Daarnaast worden in samenspraak met 
de aanwezige coördinatoren nieuwe speerpun-
ten bepaald en nagedacht over projecten op het 
gebied van zorginnovatie. Voordat onderzoek 
wordt geïntroduceerd in praktijken, wordt dit 
altijd eerst besproken tijdens een coördinatoren-
overleg. Daarnaast is een belangrijk agendapunt 
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van elke vergadering het uitwisselen van infor-
matie tussen de centra over projecten en ontwik-
kelingen in het centrum. 

Het leren van elkaars ervaringen is een belang-
rijk onderdeel van de vergadering, wat we doen 
door elk overleg een KLIP onderwerp te laten 
bespreken door een van de huisartsen. Maar ook 
door de resultaten van de VIM meldweek, die 
ieder jaar in het netwerk georganiseerd wordt, 
tijdens de vergadering te bespreken.

Daarnaast stonden onder andere de volgende 
onderwerpen op de agenda:

• De ontwikkelingen en regelgeving rondom de 
Rijnmond Gezond database. 

• Technologische ontwikkelingen in de 
 huisartsenpraktijken
• Plannen voor Artrose Gezond, een informatief 

platform voor patiënten met artrose in de 
 regio Rijnmond, geïnitieerd door de afdeling 

onderzoek. 
• Mogelijke nieuwe centra voor toevoeging aan 

het netwerk.
• Het speerpunt van het netwerk, het terugdringen 

van het aantal antibioticumvoorschriften bij 
ongecompliceerde urineweginfecties

• Ontwikkelingen rondom de huisartsopleiding, 
het basisonderwijs/studentonderwijs en het 
onderzoek van de afdeling.

Huisartsenpanel onderzoek
De afdeling onderzoek organiseert twee keer per 
jaar het ‘huisartsenpanel onderzoek’, een bijeen-
komst waar huisartsen uit het netwerk fungeren 
als een klankbordgroep. Nieuwe plannen voor 
onderzoek worden eerst voorgelegd aan de leden 
van het huisartsenpanel onderzoek, zodat zij mee 
kunnen denken over relevante onderzoeksvra-
gen op het gebied van onze onderzoekslijnen: 
Aandoeningen aan het bewegingsapparaat en 
aandoeningen op de kinderleeftijd. Belangrijke 
punten die elk overleg terugkomen is of het voor-
gestelde onderzoek relevant is voor de huisartsen-
praktijk en ook haalbaarheid en uitvoerbaarheid 
van het onderzoek in de praktijk wordt altijd 
besproken. 

Enkele onderwerpen dit jaar waren: Psychische 
klachten bij kinderen in de huisartsenpraktijk, 
implicaties van onderzoek bij kinderen met over-
gewicht, de opzet van een nieuw onderzoek bij 
mensen met schouderklachten en ideeën voor 
tekst-mining in de Rijnmond Gezond database.
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Dit jaar zijn er geen nieuwe grote trials gestart 
bij de afdeling Huisartsgeneeskunde, maar 
dat betekent niet dat de praktijken niet actief 
betrokken zijn bij het onderzoek. Er lopen nog 
drie studies die actief patiënten includeren 
(Eczeem studie, Rotterdam Astma Onderzoek en 
Knie injectie studie). De praktijken hebben via 
het huisartsenpanel onderzoek meegedacht over 
nieuwe projecten die in 2020 zullen opstarten. 
Bovendien zijn er naast de lopende onderzoeken 
altijd kleinere projecten waar de praktijken bij 
betrokken zijn. 

De laatste jaren worden er vaker kwalitatieve 
onderzoeksprojecten opgezet, waarbij de huis-
arts en soms ook de POH en praktijkassistente 
betrokken worden. Bijvoorbeeld om te onder-
zoeken hoe huisartsen en POH denken over het 
adviseren van meer bewegen als onderdeel van 
de behandeling en hoe zij dit in de praktijk 
toepassen.
Dit jaar is via kwalitatief onderzoek onderzocht 
hoe een patiënt met een urineweginfectie nu 
behandeld wordt bij een huisartsenpraktijk, en 
hoe huisartsen en praktijkassistentes aankijken 
tegen vaker een afwachtend beleid voeren (zie 
kader op bladzijde 14/15). Dit levert belangrijke 
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inzichten op om een interventie en een daar-
aan gekoppeld kwantitatief onderzoek vorm te 
geven. Ook het Eczeem onderzoek heeft inter-
views gedaan om inzicht te krijgen in de huidige 
manier van voorschrijven en behandelen van 
eczeem bij kinderen door de huisarts. Bij het 
UWI onderzoek hebben zes huisartsen en zes 
assistentes uit het Primeur netwerk meegedaan, 
bij het Eczeem onderzoek hebben zes huisartsen 
deelgenomen.
Ook hebben huisartsen deelgenomen aan een 
feedbackbijeenkomst over een nieuw ontwik-
kelende point of care apparaat voor de diagnos-
tiek van virale en bacteriële verwekkers van 
luchtweginfecties. Dit apparaat is ontwikkeld in 
een groot Europees onderzoek, en de huisartsen 
hebben belangrijke feedback kunnen geven op 
gebruiksmogelijkheden en noodzaak voor het 
apparaat. Dit jaar is extra aandacht besteed aan 
het studentonderwijs in de Primeurpraktijken. 
Door druk op de hoeveelheid beschikbare kamers 
is het soms lastig om in de praktijk plek vrij te 
maken voor een coassistent. Door een contract af 
te sluiten met de basisopleiding is het mogelijk 
om extra vergoeding te krijgen om op die manier 
eventueel extra ruimte te huren. Twee praktijken 
hebben een contract afgesloten.

Kwalitatief onderzoek urineweginfecties 
 

Tijdens een Primeuravond is door de huisartsen 
besloten om als speerpunt te kiezen voor het 
aantal antibioticumvoorschriften bij gezonde, 
niet zwangere vrouwen met een urineweginfec-
tie. In de praktijk is de standaard behandeling 
bij een urineweginfectie (UWI) het voorschrijven 
van antibiotica, terwijl de infectie in een deel 
van de gevallen spontaan kan genezen. Op dit 
moment krijgt zo’n 72% van de vrouwen in de bij 
Primeur aangesloten praktijken een antibioticum 
voorgeschreven bij een UWI (data Rijnmond 
Gezond Database). 

Binnen het netwerk willen we graag een 
interventie ontwikkelen om het aantal directe 
voorschriften te verminderen. Daarvoor is het 
belangrijk om te weten wat er moet verande-
ren in het proces in de praktijk. Daarom is een 
kwalitatief onderzoek gestart  naar de belem-
merende en faciliterende factoren bij huisartsen 
en assistentes voor het vaker eerst adviseren 
van afwachten. Dit onderzoek is uitgevoerd door 
Wisal Khorrami, tijdens zijn onderzoeksstage op 
de afdeling Huisartsgeneeskunde. 
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Uit de interviews met zes huisartsen en zes 
assistentes kwam naar voren dat in geen van 
de praktijken het afwachten van het natuurlijk 
beloop regelmatig geadviseerd wordt. Na anam-
nese en/of urineonderzoek wordt als behande-
ling een antibioticumkuur voorgeschreven door 
de assistente en geaccordeerd door de huisarts 
zonder dat deze de patiënt zelf ziet. 

De grootste belemmering voor het vaker adviseren 
de klachten aan te kijken in plaats van gelijk te 
behandelen is dat zowel artsen, assistentes, als 
patiënten het gewend zijn dat behandeling met 
antibioticum gelijk ingezet wordt. Huisartsen en 
assistenten gaan er bovendien vanuit dat patiën-
ten de voorkeur geven aan een behandeling met 
antibiotica. Verder ontbreekt het assistentes 
en patiënten aan kennis over het natuurlijk 
beloop van een UWI en de mogelijkheid van een 
spontaan herstel. Alle geïnterviewden stonden 
positief tegenover het vaker adviseren van een 
afwachtend beleid, zolang het gaat om patiënten 
met milde klachten.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de 
belangrijkste zaken die aangepakt moeten wor-
den zijn: 

1 het informeren van patiënten over de mogelijk-
heden van een spontaan herstel

2 het opstellen van een nieuw protocol waarin het 
afwachtend beleid als standaard overweging 
opgenomen wordt

3 een nascholing gericht op het informeren van de 
assistentes over het natuurlijk beloop, eventueel 
aangevuld met scholing gericht op het uitleggen 
van dit nieuwe beleid.
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Terwijl dit jaarverslag naar de drukker gaat, is 
alles anders ten gevolge van het Corona virus. 
Huisartsenpraktijken ontvangen veel minder 
patiënten in de praktijk, en proberen zoveel 
mogelijk telefonische consulten te houden. 
Spreekuren zijn opgedeeld in ‘schone’ en ‘vieze’ 
spreekuren om deze patiëntenstromen zoveel 
mogelijk te scheiden. Terwijl het aantal besmet-
tingen flink afneemt, blijven de 1,5 meter maat-
regelen voorlopig van kracht. Er komt gelukkig 
weer meer ruimte in de praktijk om het reguliere 
spreekuur op te starten

Ook de afdeling Huisartsgeneeskunde werkt 
niet zoals normaal. De medewerkers werken 
zoveel mogelijk thuis. Aios huisartsgeneeskunde 

en studenten geneeskunde krijgen online les. 
Het includeren van nieuwe patiënten in ons 
onderzoek ligt op dit moment nagenoeg stil 
en wordt in de komende weken voorzichtig 
opgestart. 

Helaas hebben alle maatregelen om de ver-
spreiding van het virus tegen te gaan, ook veel 
impact op de plannen van het Primeur netwerk. 
Sinds half maart zijn alle bijeenkomsten afge-
last, en het is op dit moment nog niet duidelijk 
wanneer dit weer wel zou kunnen gaan plaats-
vinden. De ‘grote’ Primeuravond voor alle mede-
werkers van de Primeurpraktijken, die normaal 
gesproken altijd in de lente georganiseerd wordt, 
is komen te vervallen. We hopen dit in novem-
ber alsnog te kunnen organiseren.

Een van de gekozen speerpunten voor 2020 was 
om verder te werken aan technologische ont-
wikkelingen in de huisartsenpraktijk. We zien, 
als neveneffect van de corona crisis, dat deze 
ontwikkeling een flinke vlucht genomen heeft 
in de afgelopen maanden. Huisartsenpraktijken 
voeren versneld mogelijkheden in voor video-
consulten. Ook ziekenhuizen werken meer met 
afspraken op afstand.

1616

Plannen voor 2020



1717

De komende maanden zullen huisartsenprak-
tijken op een andere manier blijven werken. 
Als netwerk biedt dit mogelijkheden om deze 
ontwikkelingen te volgen en te ondersteunen 
waar mogelijk. We zoeken daarvoor de samen-
werking met de TU Delft.

Een ander speerpunt was het verminderen van 
het aantal antibioticum voorschriften bij vrou-
wen met een ongecompliceerde urineweginfec-
tie. Dit is een plan dat aangepast moet worden, 
omdat de patiëntenstromen in de praktijk er 
nu heel anders uitzien en ook omdat minder 
mensen zich op dit moment melden met klach-
ten bij de huisartsenpraktijk. We gaan later in 
het jaar bekijken of we dit speerpunt kunnen 
opstarten.

Vergaderingen met de coördinatoren kunnen 
gelukkig online plaatsvinden, zo houden we 
contact met de praktijken en de praktijken 
kunnen kennis over de nieuwe werkwijze met 
elkaar uitwisselen. En een online vergadering 
zonder reistijd, blijkt eigenlijk voor iedereen 
heel plezierig, een les die we ook meenemen na 
deze crisis.
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Primeur in cijfers in 2018

Algemeen: 

13 Gezondheidscentra
98 huisartsen
167.000 patiënten

Studentonderwijs:

29 coschap stages

Huisartsopleiding:

Binnen het Primeur netwerk zijn 33 opleiders 
werkzaam

Onderzoeksprojecten waaraan Primeur huisartsen 
deelnemen

DUO
Eczeem studie
Rotterdam Astma onderzoek
GRIP studie
Knieartrose injectie studie

Per centrum

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

Opleiding: 2 opleiders, 1 aios
Onderwijs: Coschap huisartsgeneeskunde,  
Onderzoek: Eczeem studie, GRIP

1

6

2

5

8
3
1

4

7

910

11
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2020

Praktijk Vivitas

Praktijk Vivitas
Coördinator Mw. van der Pas
15.000 patiënten 
5 huisartsen

Opleiding: 1 opleider, 1 aios
Onderwijs: Coschap Huisartsgeneeskunde 
Onderzoek: DUO onderzoek, Eczeem studie, 
 Knieartrose injectie studie, GRIP

 Gezondheidscentrum Levinas, Rotterdam
Coördinator Mw. Baar - Poort
7.000 patiënten
5 huisartsen 

Opleiding: 3 opleiders, 2 aios
Onderwijs: Coschap huisartsgeneeskunde 
Onderzoek: DUO onderzoek, 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: Betrokken bij onderwijs op de afdeling    

huisartsgeneeskunde
Onderzoek: DUO onderzoek, Eczeem studie, GRIP

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

Opleiding: 2 opleiders, 2 aios
Onderwijs: 
Onderzoek: DUO onderzoek, Eczeem studie, Knieartrose 

injectie studie, Rotterdam Astma onderzoek

 De Keen, Etten-Leur
Coördinator Dhr. van Dongen
12.500 patiënten
5 huisartsen

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

GRIP

Nassaulaan, Etten-Leur
Coördinator Dhr. Rijnders
11.500 patiënten
4 huisartsen

Opleiding: 3 opleiders, 2 aios
Onderwijs: Coschap huisartsgeneeskunde
Onderzoek: Eczeem studie

2

3

4

5

6

7
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Nassaulaan, Etten-Leur

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

Opleiding: 8 opleiders, 7 aios
Onderwijs: Coschap huisartsgeneeskunde
Onderzoek: 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, 2 aios
Onderwijs: Coschap huisartsgeneeskunde
Onderzoek: DUO onderzoek, Eczeem studie, Rotterdam 

Astma onderzoek, Knieartrose injectie studie, 
GRIP

Huisartsen Centrum Maassluis
Coördinator Dhr. Sprij 
10.500 patiënten
8 huisartsen

Opleiding: 4 opleiders, 3 aios
Onderwijs: Coschap huisartsgeneeskunde
Onderzoek: DUO onderzoek, Eczeem studie, Rotterdam 

Astma onderzoek, GRIP

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

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

Knieartrose injectie studie, GRIP

Gezondheidscentrum Krimpen,
Krimpen aan den IJssel

Coördinator Mw. te Loo
29.500 patiënten
17 huisartsen

Opleiding: 2 opleiders, 1 aios
Onderwijs: Coschap huisartsgeneeskunde
Onderzoek: DUO onderzoek, Eczeem studie, 

Knieartrose injectie studie, GRIP, Rotterdam 
Astma onderzoek

Huisartsenpraktijk Blankenburg, Rozenburg
Coördinator Dhr. Spee
12.500 patiënten
8 huisartsen, 1 verpleegkundig specialist, 
1 physician assistant

Opleiding: 1 opleider, 1 aios
Onderwijs: Coschap huisartsgeneeskunde
Onderzoek: Knieartrose injectie studie

8

9

10

11

12

13
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Rotterdam Astma Onderzoek

Bousema, S., Verwoerd-Dikkeboom, C.M., Goossens, L.M.A., 

Bohnen, A.M., Bindels, P.J.E.  & Elshout, G. 

Protocolled practice nurse-led care for children with asthma 

in primary care: protocol for a cluster randomised trial. 

BMJ Open, 9 (9):e022922.

BACE studie

Gaag, W.H. van der, Enthoven, W.T.M., Luijsterburg, P.A.J., 

Rijckevorsel-Scheele, J. van, Bierma-Zeinstra, S.M.A., Bohnen, 

A.M., Tulder, M.W. van & Koes, B.W. 

Natural History of Back Pain in Older Adults over Five 

Years. 

Journal of the American Board of Family Medicine, 32 (6), 

781-789. 

DOERAK studie

Leeuwen, J. van, Jaouhari, Z El, Paulis, W.D., Bindels, P.J.E., 

Koes, B.W. & Middelkoop, M. van 

Differences in respiratory consultations in primary care 

between underweight, normal-weight, and overweight 

children. 

Primary Care Respiratory Medicine, 29:15. 

TrApp onderzoek

Mailuhu, A.K.E., Oei, E.H.G., Ochten, J.M. van, Bindels, P.J.E., 

Bierma-Zeinstra, S.M.A.  & Middelkoop, M. van

Subgroup characteristics of patients with chronic ankle 

instability in primary care. 

Journal of Science and Medicine in Sport, 22 (8), 866-870.

Tackle trial

Swart, N.M., Oudenaarde, K. van, Bierma-Zeinstra, S.M.A., 

Bloem, H.J., Bindels, P.J.E., Algra, P.R., Reijnierse, M. & 

Luijsterburg, P.A.J. 

Predicting no return to sports after three months in 

patients with traumatic knee complaints in general 

practice by combining patient characteristics, trauma 

characteristics and knee complaints

European Journal of General Practice 2019, 25(4), 205–213 

STERK studie

Teirlinck, CH , Sonneveld, D.S., Bierma-Zeinstra, S.M.A. & 

Luijsterburg, P.A.J. (2019). 

Daily Pain Measurements and Retrospective Pain 

Measurements in Hip Osteoarthritis Patients With 

Intermittent Pain. 

Arthritis Care & Research, 71 (6), 768-776.

Wetenschappelijke artikelen waar praktijken uit het 

Primeurnetwerk aan hebben bijgedragen



 Nederlandse publicaties

Koelman S, Sprij B. 

Het is rood en het schilfert

Huisarts en wetenschap volume 62, 40–41

D. Dorleijn, P. Luijsterburg, M. Reijman, M. Kloppenburg, J. 

Verhaar, P. Bindels, K. Bos, S. Bierma-Zeinstra

Corticosteroïdinjectie versus placebo bij heupartrose

Huisarts en wetenschap volume 62, 14–17

D. Schiphof, R. Rozendaal, M. de Koning, V. Kroone, F. de 

Fockert, Anne Huisman, M. van der Poel, A. Haarsman, 

C. B. M. Bles, P. J. Postema

Beweegadvies in de huisartsenpraktijk

Huisarts en wetenschap volume 62, 42–45

 Promotie

Damen, J. 

Different Perspectives on Diagnosis and Prognosis of Hip 

and Knee Osteoarthritis in Primary Care. 

5 juni 2019

Leeuwen, J. van

Children with Overweight in Primary Care.

18 september 2019

Swart, N 

Traumatic Knee Complaints in General Practice.

15 oktober 2019
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