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Primeur Nieuwsbrief 3 - oktober 2012 
 

Jaarverslag 

 

Tijdens de Primeuravond op 26 juni of in de week daarna via de post 

hebben alle huisartsen het jaarverslag van Primeur over 2011 ontvangen. 

Dit jaarverslag laat zien wat we bereikt hebben in het eerste jaar na de 

start van het netwerk en geeft een overzicht van de deelnemende centra. 

Ook worden de plannen voor de komende jaren besproken. Het 

jaarverslag is ook verstuurd naar de belangrijkste zorgverzekeraars in de 

regio. We hopen in de komende maanden met hen om de tafel te gaan zitten om te bespreken in 

hoeverre samenwerking ten aanzien van Primeur mogelijk is.  

 

Plannen komende jaren 

 

Tijdens de laatste coördinatorenvergadering is gesproken over de plannen met het Primeurnetwerk 

voor de komende jaren. Een paar punten die besproken zijn: 

- Uniform coderen, zodat de gegevens van de verschillende centra met elkaar vergeleken 

kunnen worden 

- Twee keer per jaar een bijeenkomst over een bepaald onderwerp: om te bespreken hoe de 

verschillende centra hier mee omgaan en wat de stand van zaken is in de literatuur 

- Het artikel van de maand: niet alle centra gaan hier hetzelfde mee om. Ons advies is om dit 

artikel te bespreken met de collega’s. In sommige centra gebeurt dit al, anderen hielden al 

artikelbesprekingen voor de invoering van het artikel van de maand. In sommige praktijken 

wordt er tot nu toe niets mee gedaan. Afgesproken wordt dat we door blijven gaan met het 

artikel van de maand. Binnen de praktijken zullen de coördinatoren zorgen voor meer 

bekendheid. 

 

Een van de speerpunten van het academisch netwerk is te komen tot zorginnovatie. Iedereen is op zijn 

eigen manier al bezig met zorginnovatie zowel binnen praktijk/centrum als binnen de zorggroep. Een 

voorstel is om te starten met het uitwisselen van zorginnovatieprojecten en best practices. Daarnaast 

werd als mogelijk onderwerp voor zorginnovatie binnen Primeur voorgesteld om te kijken naar 1,5 de 

lijnsprojecten: hoe kan je samenwerking op dat vlak bevorderen. De volgende bijeenkomsten zullen 

we zeker op dit onderwerp terugkomen.  

Mocht iemand nog andere goede ideeën hebben dan horen we dat graag, via 

r.rozendaal@erasmusmc.nl of 010-7043815. 
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KLIP 

 

In september is de pilot ronde van de KLIP besprekingen afgerond. Tijdens de evaluatie bleek dat de 

deelnemende centra de bijeenkomsten positief beoordeelden. De bijeenkomsten worden nu 

geïntroduceerd in alle Primeurcentra.  

Het protocol van de bijeenkomsten is te vinden op de website onder ‘netwerkactiviteiten’-’KLIP’. 

In het kort: Huisartsen, aios en eventueel studenten geneeskunde, onder begeleiding van een 

medewerker van de afdeling Huisartsgeneeskunde, bespreken in een cyclus van 2 of 3 

bijeenkomstensystematisch een patiëntcasus of meer algemeen een probleem uit de praktijk, zoeken 

hierbij de huidige stand van zaken in de literatuur en stellen indien nodig gezamenlijk een nieuw 

protocol op voor de aanpak van de beschreven problematiek. Dit protocol zal in de praktijk gebracht 

worden en daarna geëvalueerd.  

Het streven is om per centrum 2 KLIP rondes per jaar te organiseren. De uren van de bijeenkomst 

worden geaccrediteerd na aanwezigheid bij 3 bijeenkomsten.  

 

De coördinatoren van de centra die niet meededen tijdens de pilot hebben eind september een 

uitnodiging ontvangen. In overleg met de coördinator en eventueel de EKC van elk centrum wordt 

gezocht naar een aanpak die het beste aansluit bij de dagelijkse praktijk van de verschillende centra. 

De resultaten van de eerste KLIP besprekingen in Maassluis, Schiedam en Tarwezigt staan op de 

website. 

De onderwerpen die besproken zijn:  

- Werkafspraken rondom continuïteit van zorg als het gaat om palliatieve (of terminale) zorg  

- Communicatie rondom de palliatieve patiënt. 

- Diabetes en Ramadan 

- Vitamine D suppletie 

- Verwerken van labverslagen 

 

IPCI 

 

Tijdens de bijeenkomst van 22 november aanstaande zal in het bijzijn van 

Professor Johan van der Lei van de afdeling Medische Informatica gesproken 

worden over de jaarverslagen die geleverd zijn vanuit IPCI. Tijdens deze 

bespreking zal er aandacht zijn voor de verschillen tussen de praktijken.  

Daarnaast wordt ook het aios volgsysteem besproken. Een systeem om inzichtelijk 

te maken welke patiëntengroepen en ziektebeelden een aios heeft gezien tijdens 
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zijn opleiding en welke mogelijk nog niet (voldoende). Met behulp van IPCI gegevens uit 2011 van 

aios en opleider kunnen op 22 november de eerste resultaten gepresenteerd worden.  

Indien daar belangstelling voor is, kunnen de gegevens uit het jaarverslag en de vergelijking met 

andere Primeur deelnemers ook in het eigen centrum gepresenteerd worden.  

 

Nieuwbouw Randweg 

 

Op 31 augustus jl. is gezondheidscentrum verhuisd naar een nieuwe locatie, 

namelijk naar multifunctioneel centrum ’t Slag. Wij wensen de huisartsen van 

de Randweg veel (werk)plezier in het nieuwe gebouw. 

 

 

 

 

Website 

 

Nieuwe items op de website: 

- Klipverslagen 

- Het verslag van het coördinatorenoverleg van 20 september inclusief presentaties van nieuwe 

onderzoeksprojecten en resultaten van het NSAID onderzoek. 

- Informatie over nieuwe onderzoeksprojecten 

- De nieuwste artikelen van de maand 

- Nieuwe artikelen vanuit de afdeling onderzoek 

- De nieuwsbrieven van HOCI en DOERAK 

 

Binnenkort op de website: 

- Onderwerpen van de KLIP besprekingen in nieuw deelnemende centra. 

 

 

Onderzoeksprojecten 

 

Tijdens het coördinatorenoverleg van 20 september zijn 3 nieuwe onderzoeksprojecten gepresenteerd. 

Hierbij een kort overzicht waar elk onderzoek over gaat. De onderzoekers komen graag een keer in de 

praktijk langs om een uitgebreide toelichting te geven op het onderzoek. 
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Een MRI kan in toenemende mate direct aangevraagd worden door de huisarts. Echter 

een onderzoek naar de doelmatigheid van een MRI-scan aangevraagd door de huisarts bij 

patiënten met traumatische knieklachten is nog niet uitgevoerd. De belangrijkste vraag 

van dit onderzoek is dan ook: Helpt een MRI de huisarts bij het instellen van het beleid (bv minder of 

juist gerichte verwijzing)? Een geschikte patiënt is 18-45 jaar en heeft persisterende (1-6 maanden) 

knieklachten als gevolg van een trauma. Meer informatie kunt u vinden op www.tackletrial.nl. Vragen 

over de studie kunnen gemaild worden naar: tackle@erasmusmc.nl 

 

Vooralsnog wordt gesteld dat allergische rhinitis klachten het gehele seizoen 

behandeld moeten worden, zeker als er intranasale medicatie (INCS) wordt 

gegeven. Maar is dat zo? Zou de medicatie ook alleen tijdens klachten 

gebruikt kunnen worden. Het lijkt erop dat al veel patiënten de medicatie zo gebruiken. Onderzocht is 

dat alleen nooit. Hatsjoe is een studie naar het verschil tussen continue en on demand behandeling van 

hooikoorts bij kinderen. Vergeleken worden de effecten op de klachten van antihistamine of INCS on 

demand en INCS continue. Daarnaast kijkt de studie naar het effect van hooikoortsbehandeling op 

astma controle. De studie wordt uitgevoerd bij kinderen tussen de 6 en 18 jaar die een ICPC code R97 

hebben of die in het afgelopen jaar antiallergische medicatie voorgeschreven hebben gekregen voor 

hun allergische rhinitis klachten. Vragen over de studie kunnen gestuurd worden naar: 

hatsjoe@erasmusmc.nl 

 

Een studie om de oorzaak van pijn te achterhalen bij het patellofemoraal pijn 

syndroom (PFPS). Eerdere studies hebben aangetoond dat fysiotherapie zinvol lijkt, 

maar ook dat veel mensen blijvend klachten houden. Waarom is dat? Hebben deze 

mensen andere afwijkingen in het patellofemorale gewricht? Met behulp van een 

MRI-scan wordt gekeken naar morfologische afwijkingen, kwaliteit van het 

kraakbeen en naar de perfusie van het patellofemorale gewricht. Vragen over de studie kunnen 

gestuurd worden naar: triplep@erasmusmc.nl 

 

Zoals eerder gemeld loopt de inclusie voor het HOCI project nog door tot juni 2013. Doet u 

mee aan HOCI, blijf er dan aan denken om patiënten met heupartrose die ondanks orale 

pijnmedicatie toch pijn houden aan te melden voor het onderzoek. 
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Nieuws uit de praktijken 

 

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

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

r.rozendaal@erasmusmc.nl 

 

 

Agenda 

 

Donderdag 22 november 16.00 – 18.00  Coördinatorenoverleg 

 

In 2013 staan de coördinatorenvergaderingen voorlopig gepland op: 

Donderdag 17 januari  16.00 – 18.00  

Dinsdag 19 maart  16.00 – 18.00  

Donderdag 23 mei  16.00 – 18.00  

 

 

 

 


