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Voorwoord

Hierbij presenteren wij u het jaarverslag van

is de eerste waarmee een samenwerkings-

Primeur, het academisch huisartsen netwerk

overeenkomst is gesloten.

van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het
Erasmus MC. Het jaar 2016 stond in het teken van

De nieuwe gezondheidscentra,

uitbreiding. Uitbreiding qua praktijken, maar

Gezondheidscentrum Krimpen en

ook wat betreft de mensen binnen de praktijk

Huisartsenpraktijk Blankenburg, blijken een

waarmee we samenwerken. De samenwerking

waardevolle toevoeging aan het bestaande

met POH en assistentes was begin dit jaar nog

samenwerkingsverband tussen universiteit en

vrij nieuw, maar blijkt zeer positief. Ook werden

gezondheidscentra. We kijken ernaar uit om ook

de eerste stappen gezet op het gebied van samen-

met de ruim 25 huisartsen waarmee het netwerk

werking met zorggroepen. Zorggroep Ridderkerk

gegroeid is, constructief samen te gaan werken
om onze doelstellingen te bereiken.
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Vincent Voorbrood,
Huisarts en coördinator Primeur

2

Introductie

Sinds 2011 heeft de afdeling Huisartsgeneeskunde
van het Erasmus MC een academisch huisartsen
netwerk, het Primeur netwerk. Dit academisch
netwerk vormt de kern van het hele netwerk
aan praktijken waar de afdeling huisartsgeneeskunde mee samenwerkt. Sinds de start vormen
elf gezondheidscentra in de regio Zuid-West
Nederland het Primeur netwerk, dit jaar zijn daar
twee gezondheidscentra aan toegevoegd. Met
deze centra werkt de afdeling intensief samen op
het gebied van opleiding, onderwijs en onderzoek.
Het uiteindelijke doel van het netwerk is een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van huisartsgeneeskundige zorg voor patiënten. Dit proberen we te bereiken door de samenwerking tussen
academie en huisartsenpraktijken te versterken
en daarmee te komen tot een structuur waarin
opleiding, onderwijs en onderzoek op het terrein
van de huisartsgeneeskunde verder ontwikkeld
kan worden. Binnen het netwerk bestaat speciale
aandacht voor zorgvernieuwing.
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Activiteiten in 2016

Met trots kunnen we melden dat het Primeur net-

Het tweede gezondheidscentrum dat toegetreden

werk in 2016 gegroeid is met twee gezondheids-

is tot het Primeur netwerk is huisartsenpraktijk

centra, tot een netwerk van 13 gezondheidscentra.

Blankenburg. Het centrum is het enige gezond-

Als eerste is per 1 juni Gezondheidscentrum

heidscentrum van Rozenburg en levert zorg aan

Krimpen toegetreden tot het netwerk en eind 2016

de 12.500 patiënten uit de gemeente. Praktijk

is ook een samenwerkingsovereenkomst gete-

Blankenburg is een vooruitstrevend centrum en

kend met de huisartsen van Huisartsenpraktijk

daarmee een aanwinst voor het Primeur net-

Blankenburg. Gezondheidscentrum Krimpen is een

werk. Binnen het centrum zijn acht huisartsen

samenwerking van 5 huisartsenpraktijken, met in

werkzaam en twee aios lopen stage binnen het

totaal 19 huisartsen die zorg verlenen aan 28.500

centrum. Binnen het gezondheidscentrum is een

patiënten. Het gezondheidscentrum is sinds 2012

buitenpolikliniek van het Spijkenisse Medisch

gevestigd in een schitterend gebouw waar onder

Centrum gevestigd, waar verschillende specialis-

meer ook het IJsselland Ziekenhuis een buiten-

ten een halve dag in de week aanwezig zijn. Ook

polikliniek gevestigd heeft. De verbinding tussen

beschikt de buitenpoli over röntgenfaciliteit.

de afdeling huisartsgeneeskunde en gezond-

Deze twee nieuwe centra vormen een mooie aan-

heidscentrum Krimpen is al vele jaren sterk. We

vulling op het netwerk, we kijken uit naar een

zijn verheugd dat deze verbinding nu officieel is

plezierige samenwerking in de komende jaren.

bekrachtigd met het toetreden van gezondheidscentrum Krimpen tot het academisch huisartsen
netwerk van de afdeling.

Speerpunt
Er is in 2015 in overleg met de huisartsen gekozen
voor het thema ‘Rationeel diagnostiek aanvragen
en rationeel behandelen’. Met dit speerpunt willen we met de huisartsen uit het Primeur netwerk
kritisch blijven kijken naar het dagelijks handelen
van de huisarts. Dit jaar werden de eerste projec-

Gezondheidscentrum Krimpen
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ten voortkomend uit dit speerpunt afgerond.

In overleg met de huisartsen is besloten om te

huisartsen. De gegevens worden op groepsni-

streven naar:

veau gegeven, voor de hele Primeurgroep.

•

20% minder vitamine D bepalingen en

•

15% minder antibioticum voorschriften bij

In het kader op de volgende pagina staan de

onderste luchtweginfecties, door het strikt nale-

resultaten van deze test.

ven van de NHG standaard Acuut Hoesten.
Op initiatief van huisartsen uit drie

Het succesvol verlopen project heeft in samenwer-

gezondheidscentra (gezondheidscentrum

king met de afdeling Huisartsgeneeskunde van

Ommoord, Huisartsen Centrum Maassluis en

UMC Utrecht een vervolg gekregen in de vorm van

Huisartsenpraktijk Pallion) is ook aandacht

een onderzoeksproject, genaamd REVERT, voor het

gekomen voor het behandelen van een patiënt

fonds ‘Doen en laten’. Met dit onderzoek wordt

met vitamine B12 tekort met orale medicatie, in

onderzocht of het aantal vitamine D en vitamine

plaats van de meer gangbare maandelijks injec-

B12 bepalingen in deelnemende huisartsenprak-

ties. Uit de literatuur is gebleken dat pillen even

tijken in een jaar tijd met 20% gereduceerd kan

effectief zijn als injecties. Voor dit onderdeel is

worden. Aan dit project zullen alleen de nieuwe

vooraf geen specifiek doel gesteld.

Primeurcentra meedoen, naast nog een aantal
praktijken buiten het Primeur netwerk.

De bij het netwerk aangesloten huisartsen hebben informatie gekregen over de wetenschappelijke literatuur rondom deze onderwerpen en
van het doel van het speerpunt. Met gebruik van
de gegevens uit de IPCI database is het beloop
van het aantal bepalingen en behandelingen
over de afgelopen jaren inzichtelijk gemaakt.
Deze spiegelinformatie is gedurende de looptijd
van het project meerdere keren gepresenteerd en
via nieuwsbrieven gedeeld met de deelnemende
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Resultaten speerpunt rationele diagnostiek
en rationeel behandelen 2015/2016

overzetten van patiënten op vitamine B12 pillen in plaats van injecties. De jaren voorafgaand
aan het speerpunt lijkt het aantal mensen dat

In september kon de balans opgemaakt worden

behandeld wordt met injecties vrij stabiel. Na

na een jaar aandacht voor rationele diagnostiek

de start van het speerpunt zien we een daling

en rationeel behandelen. Huisartsen hebben

van het aantal behandelingen met injecties.

op verschillende tijdstippen feedback over hun

Waar we begonnen met injecties bij 51,9% van

handelen middels spiegelinformatie op groeps-

de patiënten met een vitamine B12 deficientie, is

niveau gekregen. Dit blijkt voor twee van de drie

dit nu gedaald naar 40,6%, een daling van 23%.

aandachtspunten voldoende om een meetbare

Er was geen daling in het aantal behandelingen

verandering in beleid te krijgen. De cijfers van

met injecties in de niet-Primeur praktijken.

de Primeur huisartsen zijn vergeleken met een
groep niet-Primeur praktijken waarvan de gegevens ook in IPCI beschikbaar zijn.

•

Antibioticumgebruik bij onderste luchtweginfecties is maar licht gedaald, van een voorschrift
bij 65,7% van alle patiënten met een onderste

•

Na een jarenlange stijging van het aantal vita-

luchtweginfectie over het jaar 2013, naar een voor-

mine D bepalingen, is een duidelijke daling te

schrift bij 61,9% gedurende het jaar dat het speer-

zien na het starten van het speerpunt. Het aantal

punt liep. Volgens de NHG standaard kan het aan-

vitamine D bepalingen is gedaald van jaarlijks

tal antibiotica prescripties teruggedrongen worden

een bepaling bij 8,1% van alle patiënten, naar een

door het gericht inzetten van een CRP bepaling. Als

bepaling bij 6,1% van de patiënten, een daling

we over een periode van een aantal jaar naar het

van 25%, ruim boven het gestelde doel van 20%.

gemiddeld aantal voorschriften kijken zien we een

Er werd geen daling gezien in het aantal vitamine D

wisselend beloop. We zien ook een kleine daling

bepalingen in de niet-Primeur praktijken.

in het antibioticum gebruik bij de niet-Primeur
praktijken, al lijkt de daling wel iets groter bij de

•
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Voor het behandelen van patiënten met een

Primeur huisartsen. De conclusie over dit deel van

vitamine B12 deficiëntie is gestreefd naar het

het speerpunt moet zijn dat aandacht voor het

strikt naleven van de NHG-standaard Acuut

VIM meldweek

hoesten niet heeft geleidt tot een duidelijk

In alle praktijken is een VIM meldweek geor-

meetbare daling in antibioticumgebruik. Niet

ganiseerd, van 20 – 24 juni 2016. De praktijken

alle praktijken hadden de mogelijkheid om een

registreren het hele jaar door eventuele inciden-

POCT CRP bepaling te laten uitvoeren, hetgeen

ten. De jaarlijkse VIM meldweek is bedoeld als

een factor kan zijn geweest voor de slechts

een extra kwaliteitsimpuls. Bovendien heeft het

geringe daling in het aantal prescripties.

gezamenlijk organiseren van deze meldweek als
voordeel dat, door het verzamelen van alle meldingen, men kan leren van meldingen uit andere
centra. Eventuele gezamenlijke thema’s kunnen
op deze wijze binnen het hele netwerk opgepakt
worden. Zo is vorig jaar aandacht voor het LEAN
werken in de huisartsenpraktijk voortgekomen
uit de VIM meldweek. Dit jaar lag het zwaartepunt van de meldingen vooral bij administratieve fouten en problemen in de organisatie van de
praktijk. Er zijn geen ernstige incidenten gemeld.

LEAN cursus
In 2015 is binnen het netwerk aandacht gekomen
voor LEAN werken in de huisartsenpraktijk. Het
LEAN werken gaat ervanuit dat een efficiëntere
inzet van tijd en materiaal onnodige verspillingen hiervan voorkomt, waardoor er meer ruimte
overblijft voor het belangrijkste proces in de huisartsenpraktijk: de zorg voor patiënten.
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Tijdens een Primeuravond vorig jaar heeft

Huisartsgeneeskunde afhankelijk van huisart-

Dhr. Schulz, de eerste huisarts in Nederland

senpraktijken in de regio en in het bijzonder van

die zijn praktijk LEAN heeft georganiseerd,

de praktijken binnen het academisch netwerk

een enthousiaste presentatie gegeven. Om dit

Primeur. De inclusie voor wetenschappelijk

een vervolg te geven is eind 2016 een cursus

onderzoek verloopt regelmatig langzamer dan

‘Werkplekmanagement en voorraadbeheer’ aange-

gepland, omdat huisartsen door drukte en tijd-

boden aan alle praktijken. Werkplekmanagement

gebrek niet toekomen aan het vragen voor deel-

en voorraadbeheer zijn een van de eerste stappen

name of selecie van patiënten.

richting een LEAN georganiseerde praktijk. De cursus was goed bezocht, praktijken konden op eigen

Een oplossing voor dit probleem is om in het HIS

initiatief na deze cursus nog kiezen voor een work-

terug te zoeken of er patiënten met een bepaalde

shop LEAN in de eigen praktijk.

aandoening op het spreekuur zijn geweest en
deze mensen alsnog aan te schrijven. Voor deze

Test betrekken assistente/POH bij onderzoek

Primeurpraktijk gevraagd om wekelijks een

Begin 2016 is een test gestart met een vernieu-

zoekactie uit te voeren in het HIS en de even-

wende aanpak om de inclusie van patiënten

tuele gevonden patiënten, na goedkeuring van

voor wetenschappelijk onderzoek van de
afdeling Huisartsgeneeskunde te verbeteren.
Voor de test zijn de assistentes en POH van de
Primeurpraktijken benaderd of zij één uur in de
week werkzaamheden wilden uitvoeren voor
onderzoeksprojecten die lopen in hun praktijk.
De inzet van extra uren werd bekostigd door de
onderzoeksafdeling.
Voor de inclusie van patiënten in onze
onderzoeksprojecten zijn wij als afdeling
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test hebben we een praktijkmedewerker in elke

de huisarts, aan te schrijven over het onderzoek.

Activiteiten om academiseren te stimuleren

In praktijken buiten het Primeurnetwerk worden

Jaarlijks worden in de praktijken activiteiten

deze zoekacties uitgevoerd door een onderzoeks-

georganiseerd gericht op het academiseren van

medewerker van de afdeling, in opdracht van de

de huisartsen en de praktijk. Praktijken worden

huisarts. Dit kost de onderzoeksmedewerker veel

gestimuleerd om belangrijke wetenschappelijke

reistijd en er zit vaak een behoorlijke delay tussen

inzichten met elkaar te delen via het ‘artikel

consult voor een klacht en aanschrijven over het

van de maand’. Elke maand wordt een praktijk

onderzoek.

gevraagd om een artikel te delen waarvan zij
vinden dat alle huisartsen dit gelezen zouden

De test heeft uiteindelijk ruim zeven maanden

moeten hebben.

gelopen in tien Primeurpraktijken. Uit de test
bleek dat het wekelijks zoeken door de praktijk-

Daarnaast worden in alle praktijken Klinische

medewerkers zeer effectief was. In vergelijking

Patienten (KLIP) besprekingen georganiseerd.

met de periode voor de test, werden er anderhalf

Tijdens een cyclus van 2 à 3 bijeenkomsten wordt

keer zoveel patiënten uitgenodigd om mee te gaan

een probleem uit de dagelijkse praktijk, of een

doen aan onderzoek. Doordat mensen nu binnen

organisatorisch issue, kritisch besproken. Er

een week na een consult aangeschreven worden

wordt besproken hoe de verschillende huisartsen

over relevant onderzoek, hopen we dat het percen-

nu met dit probleem omgaan, wat de nieuwste

tage patiënten dat positief reageert ook groter is.

inzichten vanuit de literatuur zijn en er wordt op

De succesvolle test heeft een vervolg gekregen, de

basis daarvan een nieuw protocol of een nieuwe

praktijkmedewerkers binnen de Primeurpraktijken

werkafspraak geformuleerd. De laatste bijeen-

blijven de zoekacties uitvoeren. Deze nieuwe

komst wordt gebruikt om deze nieuwe afspraak

samenwerking met de POHs en assistentes wordt

na een aantal maanden te evalueren. De afge-

heel positief ervaren. Daarnaast brengen de POH

ronde KLIP besprekingen worden op de besloten

en assistente weer belangrijke nieuwe inzichten

website gepubliceerd zodat praktijken elkaars

en ideeën met zich mee om de inclusie van onder-

afspraken kunnen inzien en gebruiken.

zoeksprojecten verder te verbeteren.
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Bijeenkomst voor het hele netwerk

Tijdens de Primeuravond met alle praktijkme-

Elk jaar worden twee Primeuravonden georgani-

dewerkers is het thema ‘eHealth’ besproken.

seerd. Eén avond alleen voor de huisartsen werk-

De Primeuravond voor alleen huisartsen had

zaam bij een aangesloten praktijk en één avond

als thema ‘Van wetenschap naar praktijk’, met

voor alle medewerkers van deze praktijken.

resultaten van onderzoeksprojecten van de afde-

Deze avonden staan in het teken van toelichten

ling Huisartsgeneeskunde vertaalt naar in de

van nieuwe projecten vanuit de universiteit,

praktijk toepasbare informatie.

bespreken van lopende innovatieprojecten en
resultaten van onderzoek. Daarnaast heeft elke
avond een thema gericht op ontwikkelingen op
huisartsgeneeskundig gebied.

Coördinatorenoverleg
Het coördinatorenoverleg is een 2 à 3 maandelijks overleg tussen de vertegenwoordigers van

Dit jaar was voor het eerst ook een apart

de 13 academische gezondheidscentra enerzijds,

programma georganiseerd voor de centrum-

en de universiteit, vertegenwoordigd door het

managers en kwaliteitsmedewerkers van de

hoofd van de afdeling, de coördinator van het

Primeurpraktijken. De centrummanagers heb-

Primeur netwerk en eventueel afvaardiging van

ben met elkaar gesproken over gemeenschappe-

onderzoek, opleiding en onderwijs, anderzijds.

lijke knelpunten en projecten die lopen binnen
de verschillende gezondheidscentra. Als geza-

Dit overleg wordt gebruikt om feedback te krij-

menlijke projecten zijn benoemd: LEAN werken

gen van de coördinatoren op nieuwe plannen

in de huisartsenpraktijk, ontwikkeling van

en projecten vanuit de afdeling huisartsgenees-

1,5-lijnszorg en 1e lijnsdiagnostiek.

kunde. Daarnaast worden in samenspraak met
de aanwezige coördinatoren nieuwe speerpun-
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POH en assistentes konden een workshop ‘feed-

ten bepaald. Voordat onderzoek wordt geïn-

back geven’ volgen, als ondersteuning van de

troduceerd in praktijken, wordt dit altijd eerst

plannen om hen te betrekken bij de beoordeling

besproken tijdens een coördinatorenoverleg.

van de AIOS in de Primeurpraktijken.

Daarnaast is een belangrijk agendapunt van elk

coördinatorenoverleg het uitwisselen van infor-

Door aansluiting bij de IPCI database krijgt de

matie tussen de academische centra over lopende

zorggroep inzicht in spiegelinformatie en bench-

projecten en ontwikkelingen in de centra.

markgegevens. Zorggroepen kunnen ondersteuning krijgen vanuit de universiteit bij de

Samenwerking zorggroepen

opzet en evaluatie van zorginnovatieprojecten
en krijgen inzicht in de projecten die binnen het

In 2016 is, met het tekenen van een samenwer-

Primeurnetwerk hebben gelopen. Bovendien

kingsovereenkomst met Zorggroep Ridderkerk,

kunnen vanuit de afdeling bijeenkomsten geor-

een eerste stap gezet in het realiseren van een

ganiseerd worden voor de zorggroep om hen te

zorggroepen-netwerk. Met de zorggroepen in de

scholen op specifieke gebieden.

regio Rijnmond willen wij graag een verbintenis
aangaan om samen te kunnen werken aan het

Het komende jaar hopen we met nog twee zorg-

ontwikkelen van huisartsgeneeskundige zorg.

groepen tot een samenwerkingsovereenkomst
te komen.

Net als bij het Primeurnetwerk maken we met
zorggroepen afspraken over samenwerking op
het gebied van de academische taken onderwijs,
opleiding en onderzoek. De afspraken die met
een zorggroep gemaakt worden zijn minder
uitgebreid in vergelijking met het academisch
huisartsen netwerk. De huisartsenpraktijken
die aangesloten zijn bij de zorggroep worden
gevraagd zich aan te sluiten bij de IPCI database en om te gaan participeren in een van
de drie academische taken: opleiding van aios
Huisartsgeneeskunde, onderwijs aan geneeskunde studenten of onderzoek.
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Opleiding, onderwijs en onderzoek

Promotieonderzoek met gegevens uit
Primeurcentra

herkennen en de huidige dagelijkse praktijk en
mogelijkheden voor behandeling van obesitas
bij kinderen in kaart brengen. Vier praktijken uit

In mei van dit jaar heeft dr. Winifred Paulis,

het Primeurnetwerk hebben meegewerkt aan de

op dat moment nog onderzoeker bij de afde-

inclusie van kinderen voor dit onderzoek.

ling Huisartsgeneeskunde, succesvol haar
proefschrift verdedigd: ‘Childhood Obesity in

Kinderen met overgewicht bleken niet vaker bij

Primary Care. Not yet general practice’. Zij wilde

de huisarts te komen dan kinderen zonder over-

onder andere onderzoeken of kinderen met

gewicht. Ook werd er geen verschil gevonden in

overgewicht verschillen van kinderen zonder

de soort klachten waarvoor de kinderen bij de

overgewicht in het aantal en het soort klachten

huisarts komen. Ook wat betreft de gezondheid,

waarvoor ze bij de huisarts komen, uitzoeken

zoals ingeschat door de ouders, bleek er geen ver-

of ouders het overgewicht van hun kind wel

schil tussen kinderen met en zonder overgewicht.
Wel werd gevonden dat kinderen met overgewicht meer somatische klachten rapporteerden
in een thuis ingevulde vragenlijst, zoals moe zijn,
zwak voelen en pijn ervaren. Deze klachten werden niet benoemd tijdens het consult.
Een andere belangrijke bevinding uit het proefschrift is dat huisartsen aangeven het lastig te
vinden het overgewicht ter sprake te brengen,
als kinderen voor een andere klacht komen.
Terwijl bijna alle ouders aangaven het eens te
zijn met de stelling dat de huisarts overtollig
gewicht bij hun kind mogen bespreken, ook als
ze voor iets anders komen.
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Nieuw onderzoek in 2016
Dit jaar zijn er weer een aantal nieuwe studies
gestart vanuit de afdeling Huisartsgeneeskunde.
De gezondheidscentra van het Primeur netwerk
zijn betrokken bij deze studies wat betreft de
inclusie van patiënten.
PACE Plus
Studie naar het effect van pijnmedicatie bij
patiënten met aspecifieke lage rugklachten.
Omdat er onduidelijkheid bestaat over het
effect van paracetamol en NSAID bij patiënten
met acute aspecifieke lage rugklachten, is een
onderzoek opgezet om te onderzoeken wat het
effect van paracetamol en NSAID is op de pijnintensiteit in vergelijking met een placebo en om
te bepalen wat het additionele effect is van deze
medicatie op alleen advies van de huisarts.
Helaas is dit onderzoek vanwege tegenvallende
inclusie vroegtijdig gestaakt. Dit ondanks de
inzet en de adviezen van huisartsen, POH en
assistentes van de Primeurpraktijken, die hebben meegedacht en meegeholpen in de poging
om deze studie toch tot een succes te maken.
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DUO

deïmplementatie strategieën toegepast. Eén

In dit onderzoek wordt gekeken of duloxetine

gericht op het extra scholen en informeren van

(kosten)effectief is als derde keuze pijnmedi-

huisartsen, onder andere door feedback te geven

catie in de huisartsenpraktijk ten opzichte van

over hun aanvraagbeleid. De tweede strategie

de behandeling van pijnklachten volgens de

richt zich naast de interventie voor huisartsen

huidige richtlijnen en of de aanwezigheid van

ook op het inlichten van patiënten over de zin en

neuropathische pijnkenmerken de (kosten)effec-

onzin van het bepalen van een vitaminespiegel

tiviteit beïnvloedt.

in het bloed. Dit onderzoek loopt alleen bij de
twee nieuwe centra, omdat de andere centra

Dit onderzoek richt zich op patiënten bij wie

al uitgebreid aandacht aan vitamine D hebben

paracetamol en NSAID’s onvoldoende effect heb-

gegeven tijdens het speerpunt.

ben of gecontra-indiceerd zijn.
REVERT

Huisartsenpanel

Onderzoeksproject om te onderzoeken of het

Tweemaal per jaar organiseert de onderzoeks-

aantal vitamine D en vitamine B12 bepalingen in

groep van de afdeling Huisartsgeneeskunde een

de huisartsenpraktijk met 20% gereduceerd kan

huisartsenpanel bijeenkomst. Dit panel bestaat

worden gedurende een periode van één jaar.

uit één huisarts per centrum met interesse voor

Om dit te bereiken worden twee verschillende

wetenschappelijk onderzoek. Specifieke kennis
of ervaring met het zelf doen van onderzoek is
niet nodig. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we al het nieuwe onderzoek en vragen de
huisartsen om advies over vraagstelling en
uitvoering. Al voordat subsidie is verkregen
voor onderzoeksprojecten worden ideeën hier
getoetst op relevantie voor de huisartsgeneeskunde en uitvoerbaarheid.
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Plannen voor 2017

Met het Primeur netwerk willen we een onder-

maken van de data, om zo te garanderen dat het

zoeksdatabase oprichten die direct toeganke-

onderzoek aansluit bij vragen uit de praktijk.

lijk is voor de afdeling Huisartsgeneeskunde.

Met zorgverzekeraar CZ zal worden gezocht naar

Dit gebeurt in samenwerking met de afdeling

mogelijkheden tot samenwerking op het gebied

Medische Informatica. Vanuit de IPCI database

van het ontwikkelen van 1,5 lijnszorg op het

zullen de data van de Primeur praktijken worden

gebied van artrose.

losgekoppeld. Deze database willen we graag aanvullen met meer huisartsenpraktijken in de regio

Met het Primeur netwerk willen we verder op

Rijnmond. Door een flink aantal huisartsenprak-

het ingeslagen pad van het speerpunt rationeel

tijken uit de regio toe te voegen aan deze data-

diagnostiek aanvragen en rationeel behandelen.

base, kunnen we beter en representatiever onder-

In samenspraak met de huisartsen zullen we op

zoek doen naar de gezondheid van inwoners van

zoek gaan naar bepalingen of behandelingen

de regio Rijnmond. Voor deze database zal een

waar weinig rationale voor is en hier nieuwe

Raad van Advies bestaande uit huisartsen opge-

afspraken of doelstellingen over maken. Net als

richt worden. Deze raad moet toestemming geven

eerdere jaren blijft ook patiëntveiligheid een

over alle onderzoeksaanvragen die gebruik willen

punt van aandacht.
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Primeur in cijfers in 2016

Gezondheidscentrum Ommoord

Algemeen:

Per centrum

13 Gezondheidscentra
97 huisartsen
161.000 patiënten

11

Studentonderwijs:

1310

1
2 473 12
9
8

33 snuffel stages
22 coschap stages
3 oudste coschappen

6

1 keuze coschap Huisartsgeneeskunde

Huisartsopleiding:
24 aios kunnen binnen één jaar tegelijkertijd

5

stage lopen binnen het Primeur netwerk

Onderzoeksprojecten waaraan Primeur huisartsen
deelnemen:
TrApp
STAP

1

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

SKINCATCH

Opleiding: 4 opleiders, 2 aios

PACE Plus

Onderwijs: Coschap huisartsgeneeskunde, oudste

DUO

coschap, betrokken bij onderwijs op afdeling

REVERT

huisartsgeneeskunde
Onderzoek: TrApp, STAP, PACE Plus, SKINCATCH

16

Huisartsenpraktijk Blankenburg

2

3

Centrum Huisartsen Schiedam

5

Huisartsenpraktijk Pallion, Hulst

Coördinator Mw. Pons

Coördinator Dhr. Voorbrood

15.000 patiënten

13.000 patiënten

7 huisartsen

5 huisartsen

Opleiding: 1 opleider, 1 aios

Opleiding: 2 opleiders, 2 aios

Onderwijs: Meeloopstages, Coschap Huisartsgeneeskunde

Onderwijs:

Onderzoek: TrApp, Pace Plus, DUO onderzoek

Onderzoek: TrApp, STAP, PACE Plus, DUO onderzoek,

Gezondheidscentrum Levinas, Rotterdam
Coördinator Mw. Baar - Poort
8.500 patiënten

SKINCATCH

6

6 huisartsen

De Keen, Etten-Leur

Coördinator Dhr. van Dongen
10.000 patiënten

Opleiding: 2 opleiders, 1 aios

4 huisartsen

Onderwijs: Coschap huisartsgeneeskunde, meeloopstages

Opleiding: 2 opleiders, 2 aios

Onderzoek: TrApp, STAP, PACE Plus, DUO onderzoek,

Onderwijs:
Onderzoek: TrApp, PACE Plus

SKINCATCH

4 Afrikaanderwijk en Katendrecht, Rotterdam

7

Gezondheidscentrum ‘t Slag, Rotterdam

Coördinator Dhr. Pals

Coördinator Mw. Tempelman

10.500 patiënten

9.000 patiënten

6 huisartsen, 1 physician assistant huisarts

7 huisartsen, 2 physician assistants

Opleiding: 2 opleiders, 1 aios

Opleiding: 3 opleiders, 2 aios

Onderwijs: Meeloopstages, coschap huisartsgenees-

Onderwijs: coschap huisartsgeneeskunde, oudste

kunde, keuze coschap, betrokken bij onderwijs op
de afdeling huisartsgeneeskunde
Onderzoek: TrApp, STAP, PACE Plus, DUO onderzoek

coschap, betrokken bij onderwijs op de afdeling
huisartsgeneeskunde
Onderzoek: TrApp, STAP, PACE Pus, DUO onderzoek
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Gezondheidscentrum Zuidplein

8 Het Doktershuis, Ridderkerk
Coördinator Dhr. Huisman

11 Helius MC, Hellevoetsluis
Coördinator Dhr. de Jongh

12.000 patiënten

10.000 patiënten

9 huisartsen

5 huisartsen

Opleiding: 6 opleiders, 6 aios

Opleiding: 1 opleider, 1 aios

Onderwijs: Meeloopstages, coschap huisartsgeneeskunde

Onderwijs: Coschap huisartsgeneeskunde

Onderzoek: TrApp, STAP, SKINCATCH

Onderzoek: TrApp, DUO onderzoek

9 Gezondheidscentrum Zuidplein, Rotterdam
Coördinator Mw. van der Starre
8.000 patiënten
6 huisartsen
Opleiding: 2 opleiders, 1 aios

12 Gezondheidscentrum Krimpen,
Krimpen aan den IJssel
Coördinator Mw. te Loo
28.500 patiënten
19 huisartsen

Onderwijs:

Opleiding: 1 opleider, 1 aios

Onderzoek: TrApp, STEP-UP, PACE Plus, DUO onder-

Onderwijs: Meeloopstages, coschap huisartsgeneeskunde,

zoek, SKINCATCH

10 Huisartsen Centrum Maassluis
Coördinator Dhr. Sprij
10.500 patiënten
6 huisartsen

oudste coschap
Onderzoek: TrApp, STAP, PACE Plus, DUO onderzoek,
REVERT

13 Huisartsenpraktijk Blankenburg, Rozenburg
Coördinator Dhr. Spee

Opleiding: 4 opleiders, 3 aios

12.500 patiënten

Onderwijs: Meeloopstages

8 huisartsen

Onderzoek: TrApp, DUO onderzoek

Opleiding: 3 opleiders, 3 aios
Onderwijs:
Onderzoek: STAP, SKINCATCH, REVERT
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Wetenschappelijke artikelen waar praktijken uit het
Primeurnetwerk aan hebben bijgedragen

BACE studie

patients with patellofemoral pain: a cross-sectional

Enthoven WT, Geuze J, Scheele J, Bierma-Zeinstra SM, Bueving

case-control study

HJ, Bohnen AM, Peul WC, Tulder MW van, Berger MY, Koes BW,

Am J Sports Med 2016;44(9):2339-46

Luijsterburg PJ
Prevalence and red flags regarding specified causes of back

STERK studie

pain in older adults presenting in general practice

Tan SS, Teirlinck CH, Dekker J, Goossens LM, Bohnen AM, Verhaar

Phys Ther 2016;96(3):305-12

JA, Es PP van, Koes BW, Bierma-Zeinstra SM, Luijsterburg PA,
Koopmanschap MA

Enthoven WT, Koes BW, Bierma-Zeinstra SM, Bueving HJ, Bohnen

Cost-utility of exercise therapy in patients with hip osteoar-

AM, Peul WC, Tulder MW van , Berger MY, Luijsterburg PA

thritis in primary care

Defining trajectories in older adults with back pain presenting

Osteoarthritis Cartilage 2016;24(4):581-8

in general practice
Age Ageing 2016;45(6):878-883

Teirlinck CH, Luijsterburg PA, Dekker J, Bohnen AM, Verhaar JA,
Koopmanschap MA, Es P van, Koes BW, Bierma-Zeinstra SM

TRIPLE P studie

Effectiveness of exercise therapy added to general practitioner

Heijden RA van der, Oei EH, Bron EE, Tiel J van, Veldhoven PL van,

care in patients with hip osteoarthritis: a pragmatic randomi-

Klein S, Verhaar JA, Krestin GP, Bierma-Zeinstra SM,

zed controlled trial

Middelkoop M van

Osteoarthritis Cartilage 2016;24(1);82-90

No difference on quantitative magnetic resonance imaging in
patellofemoral cartilage composition between patients with

Teirlinck CH

patellofemoral pain and healthy controls

Effectiviteit van oefentherapie bij patiënten met heupartrose

Am J Sports Med 2016;44(5):1172-1178

H&W augustus 2016

Heijden RA van der, Kanter JL de, Bierma-Zeinstra SM, Verhaar JA,

Teirlinck CH

Veldhoven PL van, Krestin GP, Oei EH, Middelkoop M van

Lage correlatie heuppijn en röntgenologische artrose

Structural abnormalities on magnetic resonance imaging in

NTVG april 2016
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