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Voorwoord

Voor u ligt de primeur van het jaarverslag van het
Academisch Huisartsen Netwerk Primeur van de
afdeling huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC.
In januari 2011 is de afdeling gestart met het contracteren van huisartsenpraktijken voor het academisch
netwerk. De reden voor deze start was de groeiende
behoefte om de samenwerking met de huisartsen in
de regio op het gebied van onderwijs, opleiding en
onderzoek structureel vorm te geven in de vorm van
een academisch werkveld. We waren aangenaam verrast dat zoveel praktijken in Rotterdam en de regio
Zuid-West Nederland belangstelling hadden voor het
netwerk. Selectie van praktijken verliep dan ook voorspoedig en eind 2011 waren de contracten met alle 11
academische praktijken getekend. Het enthousiasme
onder de participerende praktijken is groot en met
trots laten we in dit jaarverslag zien wat er inmiddels
bereikt is in het eerste jaar.

Prof dr. Patrick Bindels, hoofd afdeling huisartsgeneeskunde
Dr. Rianne Rozendaal, coördinator Primeur
Thom Enneking, huisarts-adviseur Primeur
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Vorming van academisch huisartsen netwerk Primeur

Om de academische taken onderwijs, opleiding

Het doel van de vorming van het academisch

en onderzoek optimaal te kunnen uitvoeren,

huisartsen netwerk Primeur is om de samenwer-

is een hechte samenwerking met huisartsen-

king tussen academie en huisartsenpraktijken te

praktijken in de regio Rotterdam noodzakelijk.

versterken en daarmee te komen tot een struc-

Daarom is er voor gekozen om met een aantal

tuur waarin opleiding, onderwijs en onderzoek

praktijken in de regio een intensiever samen-

op het terrein van de huisartsgeneeskunde

werkingsverband aan te gaan in de vorm van

verder ontwikkeld kan worden. Binnen Primeur

een academisch huisartsen netwerk. Dit aca-

is aandacht voor zorgvernieuwing, met als uit-

demische netwerk, Primeur genaamd, vormt

eindelijk doel de kwaliteit van de zorg voor de

de kern van het hele netwerk aan praktijken

patiënt te verbeteren.

waar de afdeling huisartsgeneeskunde van het
Erasmus MC mee samenwerkt. In figuur 1 zijn

Januari 2011 is een start gemaakt met het aca-

de 3 vormen c.q. schillen van samenwerking

demisch huisartsen netwerk Primeur. Vooraf is

weergegeven.

bepaald dat het netwerk gevormd zou worden

1e schil: Primeur
2 schil:
e

3e schil:

Academisch huisartsen netwerk

Universitair netwerk
Strukturele samenwerking
Universitair netwerk
Incidentele samenwerking

fig.1: Universitair netwerk van huisartsenpraktijken Erasmus MC
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door 5 gezondheidscentra binnen Rotterdam en

Op basis van voorafgestelde kwaliteitseisen

5 centra buiten Rotterdam in de regio Zuid-West

en enthousiasme bij de huisartsen binnen het

Nederland.

centrum zijn uiteindelijk 11 gezondheidscentra
gekozen om het netwerk mee te vormen. De
gezondheidscentra binnen het netwerk nemen
deel aan alle academische taken van de afdeling
huisartsgeneeskunde: onderwijs aan medisch
studenten, opleiding van huisartsen en huisartsgeneeskundig wetenschappelijk onderzoek.
Afspraken over de minimale inspanning op deze
gebieden zijn, in overleg met de centra, per centrum vastgelegd in een jaarplan.
Per gezondheidscentrum is 1 huisarts aangesteld
als coördinator. Deze coördinator is het eerste
aanspreekpunt voor de afdeling huisartsgeneeskunde voor alle zaken rondom opleiding, onderwijs en onderzoek. Daarnaast is deze coördinator
ook aanwezig bij de 2-maandelijkse vergaderingen waarin naast nieuwe ontwikkelingen, de
stand van zaken binnen het netwerk besproken
wordt. De coördinator krijgt hiervoor een aanstelling voor 3 à 4 uur per week. Hiervoor krijgen
de centra een waarneemvergoeding, of de coördinator kan ervoor kiezen een parttime dienstverband bij de afdeling huisartsgeneeskunde
aan te gaan.
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Deelname van praktijken in academische taken

In de missie en visie van het academisch netwerk

van de capaciteit. Hierbij een overzicht van de

(Beleidsplan 2010-13) is gesteld dat praktijken

directe effecten van het netwerk voor de ver-

binnen het netwerk zich onderscheiden door inte-

schillende subsecties.

gratie van alle academische taken, het leveren
van academische patiëntenzorg en het initiëren

Opleiding

van zorginnovatie. In de komende jaren hopen

Eén van de vereisten voor deelname aan het

we dat huisartsen in het academisch werkveld

netwerk was dat praktijken officieel opleidings-

kennis over patiëntenzorg, onderwijs, opleiding

praktijk moesten zijn. Alleen gezondheidscen-

en onderzoek gaan combineren. Door het samen-

trum Tarwezigt (Rotterdam Zuid) was nog geen

voegen van deze tot nu toe vooral losse discipli-

opleidingspraktijk voordat zij deel gingen nemen

nes zal er een kwaliteitsverbetering mogelijk zijn

aan het netwerk. Gezondheidscentrum Levinas

op al die vlakken.

(Rotterdam Noord) had zich al vóór deelname
aan het netwerk aangemeld als opleidingsprak-

Een eerste stap in het verwezenlijken van onze

tijk en is gestart met opleiden na toetreding tot

visie is participatie van de centra in zowel oplei-

Primeur. Alle andere centra hadden al ervaring

ding, onderwijs en onderzoek. Voor de subsecties

met het opleiden van huisartsen in opleiding.

betekent dit op korte termijn een uitbreiding

Het aantal opleiders binnen het Primeur netwerk
is in 2011 toegenomen van 24 tot 28.

Onderwijs
Gedurende het jaar 2010 hebben de praktijken
die nu onderdeel zijn van het Primeur netwerk
in totaal 107 weken coschapstages verzorgd,
namelijk 24 aktestages en 21 coschappen huisartsgeneeskunde.
In 2011 hebben de Primeurcentra in totaal 155
weken een coassistent begeleid, namelijk
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38 aktestages, 20 coschappen huisartsgenees-

Onderzoek

kunde, 2 keuzecoschappen en 1 oudste coschap.

Behalve gezondheidscentrum De Keen in Etten-

Bij de meeste centra is een stijging te zien van

Leur deed nog geen van de praktijken structureel

het aantal coassistenten dat ze begeleiden.

mee met wetenschappelijke onderzoeksprojecten

Omdat de meeste centra nog geen vol jaar onder-

van de afdeling huisartsgeneeskunde. Met de

deel zijn van Primeur is de verwachting dat dit

vorming van het academisch huisartsen netwerk

volgend jaar nog verder zal stijgen.

Primeur heeft de afdeling onderzoek een onderzoeksnetwerk van 11 gezondheidscentra gekregen
met ongeveer 120.000 patiënten. De centra hebben toegezegd dat ze minimaal 2 maal per jaar
deelnemen aan een onderzoeksproject.
Alle gezondheidscentra binnen het Primeur netwerk zijn aangemeld bij de Integrated Primary
Care Information (IPCI) database van de afdeling
Medische Informatica van het Erasmus MC.
Deze longitudinale onderzoeksdatabase bevat
de geanonimiseerde electronische patiëntendossiers van huisartsen verspreid over heel
Nederland. Het bevat onder andere gegevens
over consulten, het voorschrijven van medicatie,
laboratoriumonderzoek en verwijzingen en
wordt gebruikt voor epidemiologisch onderzoek
op verschillende gebieden. De geanonimiseerde
patiëntdata van de deelnemende gezondheidscentra is hiermee toegankelijk geworden
voor de onderzoekssectie van de afdeling
Huisartsgeneeskunde.
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Activiteiten in 2011

Het belangrijkste doel van 2011 was om een net-

de speerpunten van het Primeur netwerk. Op

werk te vormen van 10 geschikte gezondheids-

8 december werd het laatste contract getekend

centra. Op 28 januari werd het eerste contract

met het 11e gezondheidscentrum het Doktershuis

getekend met de Centrum Huisartsen Schiedam.

in Ridderkerk.

Elke contracttekening werd gevierd met alle
medewerkers uit het centrum en indien moge-

De strategie van het netwerk wordt bepaald

lijk, met vertegenwoordiging van de 3 subsecties

door het netwerkteam, dat in 2011 tweemaal

van de afdeling. Uiteindelijk is er gekozen om 1

bijeen is geweest. Dit netwerkteam bestaat uit

extra gezondheidscentrum in het netwerk op te

Prof. dr. Patrick Bindels (hoofd afdeling huisarts-

nemen. Gezondheidscentrum Pallion te Hulst

geneeskunde), dr. Rianne Rozendaal (coördinator

(Zeeuws Vlaanderen) is een uniek centrum

Primeur) en Thom Enneking (Huisartsadviseur

dat in samenwerking met het ziekenhuis in

en projectleider accreditering opleidingspraktij-

Terneuzen een lowcure kliniek in het centrum

ken) en de hoofden van de subsecties (dr. Herman

heeft opgezet. Binnen deze lowcure kliniek

Bueving (opleiding), Prof. dr. Bart Koes (onder-

zijn 4 huisartsenbedden beschikbaar voor

zoek) en dr. Frans Groeneveld (basisonderwijs/

patiënten die de huisartsen ter observatie wil-

coschappen)).

len opnemen. Met deze kliniek en aanhangende
projecten bewijzen de huisartsen van Pallion dat

In 2011 zijn drie coördinatorenvergaderingen

zij sterk gericht zijn op zorginnovatie, een van

georganiseerd. Deze bijeenkomsten vinden elke
2 à 3 maanden plaats op het instituut. Dit coördinatorenoverleg is bedoeld om lopende zaken
te bespreken en om onderlinge samenwerking
en uitwisseling van ervaringen tussen de praktijken en binnen het netwerk in zijn geheel te
stimuleren. De bijeenkomsten dienen ook als
platform voor ideeën vanuit de centra op het
gebied van zorginnovatie.
7

Onderwerpen die in 2011 zijn besproken tijdens
de coördinatorenvergaderingen:
• De opzet van een aios volgsysteem, dat getest
gaat worden in de academische praktijken.
• Spiegelinformatie aangeleverd door IPCI. Alle
academische praktijken zijn aangesloten bij
IPCI. Vanuit IPCI krijgen ze één maal per jaar
een jaarverslag aangeleverd. Dit verslag bevat
onder andere de NHG indicatoren, een overzicht
van de meest voorkomende diagnoses binnen
de praktijk, en bijvoorbeeld welke medicatie

academisch patiëntenzorg. Een onderdeel hier-

het meest voorgeschreven wordt.

van is het invoeren van KLIP besprekingen.

• Klinische patiëntbesprekingen (KLIP). Binnen
het Primeur netwerk wordt toegewerkt naar

Volgens een vast format wordt een probleem
uit de praktijk aangepakt, de meest recente
literatuur besproken en een nieuw protocol
opgesteld met de beste behandelstrategie. Dit
nieuwe protocol wordt later geëvalueerd en
eventueel nog aangepast. In 2011 is gesproken
over hoe deze bijeenkomsten eruit moeten zien
en welke onderwerpen geschikt zijn. In 2012
is een start gemaakt met een pilot van deze
besprekingen.
• De inhoud van de Primeur website is punt van
overleg geweest met de coördinatoren, om te
proberen deze zo dicht mogelijk aan te laten
sluiten bij de behoefte van de academische
huisartsen.
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• Bij elk coördinatorenoverleg wordt aandacht

MC. Bovendien was Primeur coördinator Rianne

besteed aan een van de centra. De coördinator

Rozendaal betrokken bij de visitatie van het net-

wordt uitgenodigd om te vertellen over zijn/haar

werk in Utrecht.

centrum en de projecten die er lopen. In 2011
zijn gezondheidscentrum Pallion uit Hulst en
de Centrum Huisartsen Schiedam aan de beurt
geweest.
• Tijdens elk coördinatorenoverleg wordt geëvalueerd hoe de zaken rondom opleiding, onderwijs
en onderzoek lopen binnen het centrum.
• In 2011 is het voorstel gedaan om te starten met
het ‘artikel van de maand’. Voor het artikel van
de maand zoekt elk centrum eenmaal per jaar
een artikel uit dat zij opvallend vinden en waarvan zij vinden dat vakgenoten het ook zouden
moeten lezen. Er verschijnt maandelijks zoveel
nieuwe literatuur dat het onmogelijk is om dit
allemaal bij te houden. Op deze manier willen
we proberen om in ieder geval binnen het netwerk de dialoog op gang te houden over nieuw
verschenen literatuur.
Het Primeur netwerk is vertegenwoordigd bij
het LSUNH, de landelijke stuurgroep universitaire netwerken huisartsgeneeskunde. Bij alle
LSUNH vergaderingen in 2011 is vertegenwoordiging aanwezig geweest vanuit het Erasmus
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Website

Begin juni is de Primeur website online gegaan

hebben toegang tot het besloten gedeelte van de

(academischnetwerkprimeur.nl). Deze website

website middels een inlogcode. Zij hebben allen

is bedoeld als interactief medium om huisartsen

autorisatie om zelf artikelen en pagina’s toe te

binnen het netwerk te informeren, maar is ook

voegen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden

bedoeld om door de huisartsen zelf te gebruiken

om met huisartsen uit verschillende centra aan

om informatie op te zetten. De website bestaat

een KLIP te werken. Ook kan een huisarts een

uit een openbaar en een besloten gedeelte. Het

vraag neerleggen of een discussie starten op de

besloten gedeelte zal gebruikt worden voor uit-

website waar anderen op kunnen reageren.

wisseling van informatie die specifiek bedoeld

Op de website komen de agenda’s en verslagen

is voor het netwerk en voor projecten die nog in

van de vergaderingen, de artikelen van de maand,

ontwikkeling zijn. Afgeronde projecten zullen

verslagen van klinische patiëntbesprekingen,

gepubliceerd worden op het openbare gedeelte

lopend onderzoek en onderzoeksresultaten. Met

van de website. Alle huisartsen in het netwerk

de onderzoeksresultaten willen we de huisartsen
regelmatig een update geven van de belangrijkste
wetenschappelijk resultaten die binnen de afdeling zijn gevonden.
Bovendien staat er een overzicht van de deelnemende centra met de daarin werkzame
huisartsen. Bij dit overzicht komt de eventuele
specialisatie van de huisartsen en projecten die
lopen binnen het centrum. De intentie is dat
academische huisartsen elkaar kunnen vinden
en dat medewerkers van de afdeling huisartsgeneeskunde kunnen zoeken naar huisartsen
met een specifieke expertise en interesse.
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Deelnemende gezondheidscentra in 2011

Het netwerk werd in 2011 gevormd door de volgende gezondheidscentra:
Centrum Huisartsen Schiedam
Gezondheidscentrum Levinas, Rotterdam

Gezondheidscentrum Levinas

Huisartsenteam De Keen, Etten-Leur
Gezondheidscentrum Ommoord, Rotterdam

Opleiding: 1 opleider; 1 Aios

Gezondheidscentrum Tarwezigt, Rotterdam

Onderwijs: Akte stages, coschap huisartsgeneeskunde

Gezondheidscentrum Randweg, Rotterdam

Onderzoek: STERK, DIPA en BACE vanaf begin 2011,

Gezondheidscentrum Pallion, Hulst
Gezondheidscentra Afrikaanderwijk +

vanaf september 2011 aangemeld voor HOCI
Expertise: Mw. van der Pas kaderarts ouderen-

Katendrecht, Rotterdam

geneeskunde

Huisartsen Centrum Maassluis

Dhr. Saidi in opleiding voor kaderarts bewegings-

Helius MC, Hellevoetsluis

apparaat

Doktershuis Ridderkerk

Dhr. Bloot cursus echografie
Bijzonderheden centrum: Zorgloket gedurende kan-

Binnen de 11 centra werken ruim 70 huisartsen,

tooruren bemand door doktersassistentes of

gezamenlijk leveren zij zorg aan ongeveer

praktijkverpleegkundigen waar patiënten zon-

120.000 patiënten.

der afspraak kunnen binnenlopen. Een arts van

Hierna volgt een overzicht van de deelnemende

dienst is beschikbaar en kijkt aan het eind van

gezondheidscentra.

de dag alle consulten na

Centrum Huisartsen Schiedam

Gezondheidscentrum Levinas, Rotterdam

Deelname sinds 1 januari 2011

Deelname sinds 1 januari 2011

Coördinator Mw. van der Pas

Coördinator Mw. Baar – Poort

15000 patiënten

8500 patiënten

8 huisartsen

6 huisartsen
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Gezondheidscentrum Levinas

Opleiding: 2 opleiders; 1 Aios

Expertise: Dr. Heeringa is gepromoveerd op atrium-

Onderwijs: Akte stage, coschap huisarts-geneeskunde

fibrilleren

Onderzoek: BACE en DIPA

Dhr. Grimbergen is kaderhuisarts ouderenge-

Expertise: Dr. van der Does gepromoveerd op Diabetes,

neeskunde
Erkend kwaliteitsconsulent aanwezig

kaderarts Diabetes
Dr. Hohmann is gepromoveerd op subfertiliteit

Bijzonderheden centrum: Dr. Heeringa is coördinator

Mw. Kloppenborg aantekening oogheelkunde

van het grootschalig epidemiologische ERGO

Erkend kwaliteitsconsulent aanwezig

onderzoek van de afdeling Epidemiologie van

Bijzonderheden centrum: Nieuwbouw centrum gereed

het Erasmus MC. Het ERGO centrum bevindt zich
in hetzelfde gebouw

februari 2012

Gezondheidscentrum Ommoord, Rotterdam

Het Huisartsenteam De Keen, Etten-Leur

Deelname sinds 1 maart 2011

Deelname sinds 1 maart 2011

Coördinator Mw. Buis

Coördinator Dhr. Schellingerhout

13000 patiënten

10000 patiënten

10 huisartsen

5 huisartsen

Opleiding: 4 opleiders; 2 aios

Opleiding: 2 opleiders; 2 aios

Onderwijs: Akte stage

Onderwijs: Coschap huisartsgeneeskunde, keuze

Onderzoek: STERK, BEL, HOCI

coschap
Onderzoek: STERK, BACE, DIPA, NSAID
Expertise: Dr. Schellingerhout is gepromoveerd op
schouderklachten
Dhr. van Dongen is reizigersadviseur
Erkend kwaliteitsconsulent aanwezig
Bijzonderheden centrum: Eerder HONEUR praktijk. Al
vele jaren ervaring met combinatie van opleiding,

Gezondheidscentrum Ommoord
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onderwijs en onderzoek binnen de praktijk

Gezondheidscentrum Tarwezigt

Gezondheidscentrum Pallion, Hulst
Deelname sinds 1 juli 2011

9000 patiënten
8 huisartsen

Coördinator Dhr. Voorbrood

Opleiding: 3 opleiders; 2 aios

13000 patiënten

Onderwijs: Aktestage, coschap huisartsgeneeskunde

6 huisartsen

Onderzoek: NSAID onderzoek

Opleiding: 1 opleider; geen aios

Expertise: Erkend kwaliteitsconsulent aanwezig

Onderwijs: Geen coassistenten

Bijzonderheden centrum: Nieuwbouw per mei/juni 2012

Onderzoek: DOERAK
Expertise: Dhr. Lips is reizigersadviseur
Bijzonderheden centrum: Huisartskliniek/Lowcure

Gezondheidscentrum Tarwezigt, Rotterdam
Deelname sinds 1 juli 2011

afdeling van Zorgsaam boven de praktijk, waar

Coördinator Dhr. Sönmezer (eerder Mw. de Krom)

de huisartsen van Pallion samen met verpleeg-

8000 patiënten

huisarts zorg bieden aan patiënten die uit het

5 huisartsen

ziekenhuis komen of die door de huisarts daar

Opleiding: 2 opleiders; 1 aios

zelf worden opgenomen

Onderwijs: Aktestage, coschap huisartsgeneeskunde,

Gezondheidscentrum Randweg, Rotterdam
Deelname sinds 1 juli 2011
Coördinator Mw. Tempelman

oudste coschap
Onderzoek: HOCI
Expertise: Mw. van Melle is betrokken bij landelijk
overleg over medische zorg voor asielzoekers

Huisartsen Centrum Maassluis
Deelname sinds september 2011
Coördinator Dhr. Sprij
10500 patiënten
6 huisartsen
Opleiding: 4 opleiders; 3 aios
Gezondheidscentrum Pallion

Onderwijs: Aktestage, coschap huisartsgeneeskunde
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Gezondheidscentrum Pallion

Onderzoek: DOERAK en NSAID onderzoek

Opleiding: 2 opleiders; 1 aios

Expertise: Dhr. van Loon is reizigersadviseur en

Onderwijs: Aktestage, coschap huisartsgeneeskunde,

geregistreerd SCEN arts

Onderzoek: DOERAK

Erkend kwaliteitsconsulent aanwezig

Expertise: Erkend kwaliteitsconsulent aanwezig

Helius MC, Hellevoetsluis
Deelname sinds 1 oktober 2011
Coördinator Dhr. de Jongh

Bijzonderheden centrum: Samenwerkingsverband
tussen twee gezondheidscentra in Rotterdam Zuid

Het Doktershuis, Ridderkerk

10000 patiënten

Deelname sinds december 2011

5 huisartsen

Coördinator Dhr. Huisman

Opleiding: 1 opleider; geen aios in 2011 (vanaf 01-03-12)

12000 patiënten

Onderwijs: Coschap huisartsgeneeskunde

2 maatschappen

Onderzoek: HOCI

8 huisartsen, 1 hidha

Expertise: Dr. de Jongh is gepromoveerd op schouder-

1 HAB (Dhr. van Heest)

klachten en specialiseert zich op dit moment tot

Opleiding: 6 opleiders; 6 aios

justitieel geneeskundig huisarts

Onderwijs: Coschap huisartsgeneeskunde

Bijzonderheden centrum: Het Helius MC heeft een
avondpoli met specialisten met echo faciliteit

Afrikaanderwijk en Katendrecht, Rotterdam
Deelname sinds 14 oktober 2011
Coördinator Dhr. Pals
10500 patiënten
4 huisartsen, 1 physician assistant huisarts
1 HAB (Dhr. Glijsteen)
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keuzecoschap

Dhr. Sprij is geregistreerd SCEN arts

Onderzoek: DOERAK
Expertise: Dhr. Huisman heeft aantekening echografie
Erkend kwaliteitsconsulent aanwezig

Plannen voor 2012

Na in 2011 een mooie start te hebben gemaakt
met het netwerk, zal 2012 draaien om het verder
integreren van onderwijs, opleiding en onderzoek binnen de praktijk van de deelnemende
centra. De academische patiëntenzorg zal verder worden ontwikkeld door het houden van
klinische patiëntbesprekingen in de centra en
het directer beschikbaar maken van onderzoeksresultaten vanuit de afdeling. In 2012 zal een
gezamenlijk speerpunt gekozen worden voor
zorginnovatieprojecten. De deelnemende centra
krijgen feedback over de praktijkvoering middels
jaarverslagen die door IPCI worden aangeleverd.
Deze feedback zal ook gebruikt worden om registreren in het HIS te optimaliseren. Dit is van
belang om te kunnen starten met een pilot van
het AIOS volgsysteem.
Contact tussen de centra zal gestimuleerd worden
tijdens een bijeenkomst voor alle huisartsen en
door het houden van coördinatorenvergaderingen
op locatie in de deelnemende gezondheidscentra.
De website zal verder ontwikkeld worden in
samenspraak met de huisartsen om de meest
relevante informatie te kunnen bieden.
Huisartsen worden gestimuleerd om de interactieve functie van de website te gaan gebruiken
voor uitwisseling van informatie.
15

PrimEUR
Primeur

Afdeling Huisartsgeneeskunde Erasmus MC
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
Tel.: 010 704 3815
Fax: 010 704 4766
Email: mail@academischnetwerkprimeur.nl
www.academischnetwerkprimeur.nl
Samenstelling: Rianne Rozendaal
Illustratie voorpagina: LenShape, www.lenshape.nl
Foto pagina 12 onderaan: Mieke Derksen
Foto’s voorpagina en pagina’s 2, 7 (onderaan) en 8: Levien Willemse
Foto’s pagina 5 en 6: Thérèse Brans
Foto’s pagina 11 en 12 (bovenaan): binnenhuisarchitect M. Pans
Vormgeving: Jules van der Vuurst de Vries
Druk: BGS-grafisch

