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1. Opening door L ‘t Mannetje 

2. Mededelingen: 

Notulen vorige vergadering doorgenomen.  Hierbij al meteen besproken dat het toestemming vragen 

voor het LSP nog steeds toeneemt. NU inmiddels 45,5%! LSP openstelling inmiddels voor beide 

ziekenhuizen: Meander en Gelderse Vallei. De toekomst zal steeds meer betekenen dat er steeds meer 

voor de patiënt inzage zal zijn van zijn of haar dossier. Een eerste stap bij huisartsen de Burgt zal 

waarschijnlijk de invoering van Pharmeon zijn waarbij de medicatie ingezien kan worden, het maken van 

E-consults en zelf kunnen inplannen in de agenda. Uitleg dat binnenkort mogelijk een trial gaat plaats 

vinden met een beperkte groep patiënten om te kijken hoe dat gaat en of dat goed werkt voor de 

patiënt maar ook voor de praktijk.  

Het jaarverslag vordert gestaag en zal binnen kort af zijn. 

In verband met de groei van de populatie van Barneveld en dreigend huisartsen tekort zal binnenkort 

overleg plaats vinden tussen huisartsen de Burgt en de huisartsen van Asklepios.  

Uitleg gegeven over 25 mei wanneer de nieuwe AVG zal ingaan. Een toename van privacy rechten en dus 

ook een toename van regelingen en documentatie bij huisartsen de Burgt om te kunnen garanderen dat 

we volgens de AVG regelgeving opereren.  

Een punt zouden we nog nakijken: of er op het wachtkamer scherm staat waar patiënten vragen/ punten 

kunnen indienen voor het panel, dat is nog niet gebeurd. 

3. Opdracht Studenten Hoge school Utrecht: 

In het kort komt het erop neer dat het gaat onderzoeken wat de rol/invulling van een patiënten panel 

van een huisartspraktijk zou moeten/kunnen zijn. Volgens iedereen aanwezig van het panel is het een 

goede opdracht en de hoop/verwachting is dat het antwoord geeft en duidelijke richtlijnen voor het 

huidige panel.  Kortom, het panel is het eens met de opdracht zoals die zo staat beschreven. De wens is 

ook meer een richtlijn hoe vaak de vergaderingen zouden moeten zijn en hoeveel tijd er van een panel 

lid verwacht wordt die hij/zij erin moet steken.  

4. Openstelling MicroHis 

Zie punt 2 mededelingen 

 



 

 

5. Lopende projecten 

- Bewegen in het groen: nieuwe opzet wat voort bouwt op het eerdere lopen met de dokter: nu 2 

groepen: 1 zelfstandige snellere groep onder begeleiding van Welzijn, 1 langzamere groep onder 

begeleiding van huisartsen. 

- Benzodiazepineproject: doel is om veel slaap en rustgevende middelen te minderen. Deze middelen 

geven een grote kans op verslaving bij langdurig gebruik. Door middel van sturen van ene brief en 

uitnodigen op spreekuur wordt een prikkel gegeven om bewust te worden van het gebruik en waar 

mogelijk te minderen en/of te stoppen. Doel is dat 30% gaat stoppen en 20% gaat minderen. 

- Afbouw SSRI (antidepressiva): Vanuit Radboud ziekenhuis Nijmegen geïnitieerd. Project in samen 

werking met Asklepios. Nog niet gestart. Doel is minderen/stoppen van SSRI gebruik bij mensen die het 

langdurig gebruiken waarbij er misschien geen indicatie meer voor is. 

-Ondervoeding: Project tussen thuiszorg en diëtisten. Er wordt samen gewerkt om een richtlijn te maken 

waarbij eer eenduidig gemeten gaat worden om zo ondervoeding te herkennen. Door een betere 

herkenning, kunnen mensen sneller geholpen worden de ondervoeding tegen te gaan. 

6. Wvttk: 

- Henk de Jong: niet alleen ondervoeding maar ook obesitas is een probleem. Klopt, meerder acties lopen 

hiervoor al: bewegen in het groen (voormalig lopen met de dokter), kids fit, berefit.  

-Jelle Wijndelts: is er een vaccin tegen longontsteking? Vaccinaties zijn meer een overheidsbezigheid. In 

het kader van preventie is wel bekend dat 65% van de griepoproepen zijn gehonoreerd.  

- Arjan Gerritsen: merkt op dat hij niet altijd hetzelfde verhaal te horen krijgt op het wrattenspreekuur. 

Uniformiteit proberen we constant na te streven en mede daarom is bijvoorbeeld de carrousel  om 

vaardigheden te oefenen en dezelfde soort uitleg te geven.  

Op afschrift van verzekeringsmaatschappij staat ook declaratie van de owz? Ook een groot gedeelte dat 

dan niet vergoedt wordt? LM gaat ernaar kijken en rapporteert als volgt: het is inderdaad een declaratie 

geweest op verkeerde AGB code van ons uit.   Dit is allang bij ons rechtgezet en gecrediteerd en opnieuw 

ingediend op de juiste code maar blijkbaar corrigeert de verzekeraar dat niet op de verzekeringsnemer 

afschrift. 

 

 

 

 

 

 


