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Nieuwsbrief Primeur februari 2018 

 

Primeur database wordt Rijnmond Gezond database 

Begin november zijn aan alle praktijkhouders de contracten voor de Primeur Database verstuurd. Op 
dit moment zijn op 1 na alle handtekeningen binnen! De Primeur Database is een kopie van een deel 
van de IPCI database, met de data van de 13 Primeurpraktijken. De database is opgezet om het zowel 
voor alle Primeur betrokkenen als voor de onderzoekers van de afdeling Huisartsgeneeskunde 
eenvoudiger te maken om de data van de Primeur huisartsen te gebruiken. De Primeur database gaat 
onderdeel uitmaken van de Rijnmond Gezond database, waarover hieronder meer. De Primeur data 
blijft binnen deze grotere database bestaan als aparte groep om Primeur-specifieke onderzoeken uit te 
kunnen voeren. Om verwarring te voorkomen zullen we de naam Primeur database laten vallen en 
alleen nog spreken over de Rijnmond Gezond database. Alle praktijkhouders ontvangen hierover een 
dezer dagen een brief ter kennisgeving. 

Net als voor de grote IPCI database, is er ook voor de Rijnmond Gezond database een Raad van 
Toezicht (RvT) opgericht. Deze RvT zal altijd eerst om toestemming gevraagd moeten worden vóór 
elk gebruik van de data. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: 
- Paul van den Homberg, huisarts bij Gezondheidscentrum Krimpen en lid van de RvT van IPCI 
- Lex de Jongh, huisarts bij Helius MC 
- René Glijsteen, huisarts bij Levinas 
- Sylvia Buis, huisarts bij GC Ommoord 
- Bram Sprij, huisarts bij Huisartsen Centrum Maassluis 
 
Namens het Erasmus MC zijn daarnaast de volgende mensen vertegenwoordigd: Patrick Bindels 
(voorzitter RvT), Evelien de Schepper en Rianne Rozendaal (secretaris RvT). Johan van der Lei 
(Medische Informatica/IPCI) zal optreden als extern adviseur. 
 

Even voorstellen: Evelien de Schepper  

Begin september is Evelien de Schepper begonnen als coördinator van de nieuw op te 
zetten Rijnmond Gezond Database.  Evelien heeft bij onze afdeling eerder de 
huisartsopleiding gecombineerd met een promotieonderzoek, in een zogenaamd aiotho 
traject. Naast haar werkzaamheden aan de database, is Evelien ook betrokken bij het 
studentonderwijs en bij de REVERT-studie, gericht op het beperken van het aantal 
vitamine D en vitamine B12 bepalingen in de huisartsenpraktijk. 

De Rijnmond Gezond database, waarbij zoveel mogelijk huisartsen uit de regio 
betrokken worden, kan gebruikt worden om kennis te vergaren over de gezondheid 
van de inwoners in dit gebied. Het plan is om, voor zover dit mogelijk is binnen de regels van de  
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de database op termijn te verrijken met 
bijvoorbeeld gegevens uit de GGD gezondheidsmonitor, of cijfers over luchtverontreiniging op 
wijkniveau. Door via onderzoek een beter beeld te krijgen van de volksgezondheid op wijk- en 
gemeenteniveau, kunnen we hopelijk gezondheidsverbeteringen realiseren voor de inwoners van de 
regio.  
Op dit moment worden via zorggroepen in de regio huisartsen benaderd met de vraag of ze deel 
willen nemen aan de Rijnmond Gezond database. 
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Uitkomsten Focusmiddag  

Op 28 november zijn 9 huisartsen uit verschillende Primeur centra, de hoofden van de secties 
onderzoek, onderwijs en opleiding en het Primeurteam bij elkaar gekomen om te praten over de 
invulling van de samenwerking tussen de afdeling huisartsgeneeskunde en de huisartsen in het 
Primeur netwerk.  

Na een aantal inleidende praatjes is na de pauze uitgebreid gediscussieerd over onderwerpen waarop 
samenwerking wenselijk geacht wordt en er is gesproken over mogelijke gebieden waarop de 
universiteit ondersteuning kan bieden.  
Enkele zaken die besproken zijn: 
- De aanwezigen zouden willen samenwerken op het gebied van 1,5 lijnszorg: huisartsen kunnen 
onderling succesvolle projecten uitwisselen en de universiteit zou betrokken kunnen zijn bij de 
evaluatie. 
- Het speerpunt ‘rationeel behandelen’ zou verder uitgebreid kunnen worden met nieuw onderwerpen. 
Voorbeelden die genoemd werden: PPI gebruik door patiënten jonger dan 50 jaar, mis/gebruik van 
migrainemedicatie, gebruik van benzodiazepines. 
- Binnen de praktijken is behoefte aan scholing vanuit de afdeling, genoemd zijn praktijkbrede 
scholingen (bijv. EBM), of scholingen specifiek gericht op assistentes of POH.  
 
Een samenvatting van de middag en de presentaties die gegeven zijn, zijn terug te vinden op de 
website: http://academischnetwerkprimeur.nl/?page_id=1756 
 
Huisartsenpanel 

Twee keer per jaar organiseert de afdeling onderzoek een bijeenkomst van het Huisartsenpanel. Als 
onderzoeksafdeling vinden we het belangrijk dat het onderzoek dat uitgevoerd wordt, aansluit bij de 
praktijk. Daarom worden alle nieuwe onderzoeksideeën besproken tijdens een panelbijeenkomst en 
worden de aanwezigen gevraagd om input te geven over alle aspecten van het onderzoek, van 
onderzoeksvraag tot uitvoerbaarheid. Het liefst zouden we zien dat bij het Huisartsenpanel per 
Primeurcentrum 1 afgevaardigde aanwezig is. De laatste keren viel de opkomst bij de bijeenkomsten 
wat tegen, daarom zijn we zijn op zoek naar huisartsen die het leuk vinden om mee te denken over het 
onderzoek van onze afdeling. 

Mocht u het leuk vinden om maximaal 2 keer per jaar aanwezig te zijn bij deze bijeenkomsten, kunt u 
een mail sturen aan r.rozendaal@erasmusmc.nl. U ontvangt dan t.z.t. een uitnodiging en agenda van 
de bijeenkomsten. Aanwezigen ontvangen een vacatievergoeding voor 2 uur en reiskostenvergoeding. 

 

Binnenkort op de agenda 

Primeuravond: Dinsdag 29 mei 17.30 – 21.30 voor HA, DA, POH en centrummanagers 

Coördinatorenvergadering: Donderdag 5 april 16.00 – 18.00 

Huisartsenpanel onderzoek: Dinsdag 24 april 16.00 – 18.00 


