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1. Omschrijving praktijk 
 
 
1.1 Algemeen 
 
De huidige praktijkhoudster, dokter NAAM, heeft per datum deze praktijk overgenomen van 
de vorige praktijkhouder dokter naam. Tot op heden is er sprake van een solopraktijk. 
Dokter voorbeeld werkt samen met waarnemend huisarts dokter voorbeeld. Dokter 
voorbeeld spreekuur loopt sporadisch uit, dat van dokter voorbeeld daarentegen 
structureel, hoewel dit niet lijkt te leiden tot extra ontevredenheid bij de patiënten. De 
praktijkhoudster heeft de ambitie om de praktijkvoering gezond te maken bij een relatief 
ontspannen werkwijze waar alle medewerkers zich veilig voelen. Sinds kort is er een 
praktijkmanager werkzaam om een deel van de overheadtaken uit te voeren. 
 
 
1.2 Locatie en praktijkhuisvesting 
 
Huisartsenpraktijk NAAM is gelegen ADRES in Den Haag. Het betreft een relatief ruim 
gebouw met voldoende licht. Er zijn twee praktijken gevestigd, naast die van dokter NAAM 
ook de praktijk van dokters NAAM en NAAM. Beide praktijken zijn huurders van het 
praktijkpand. Er is voldoende (gratis) parkeerruimte in de directe omgeving, ook gedurende 
het vakantieseizoen. De praktijk is gelijkvloers gelegen en beschikt over circa 120 m2 
vloeroppervlak inclusief de gemeenschappelijke ruimtes. Naast de front/ backoffice en de 
wachtkamer, zijn de m2’s verdeeld over totaal 3 verschillende spreek- en behandelkamers 
en een koffiekamer. Met 2,5 Fte medewerkers lijkt er naar de toekomst toe voldoende 
ruimte. Opgemerkt moet wel worden dat de behandelkamer voor de assistentes erg krap is 
en dat de POH-ruimte erg ruim is, maar met daglicht via een dakraam. De wachtkamer is 
zeer ruim en op voldoende afstand van de balie en biedt daardoor de gelegenheid om de 
privacy van de patiënten te waarborgen 
 
 
1.3 Populatieomschrijving 

 
De patiëntenpopulatie telt 1.658 patiënten (peildatum 31 december 2020) en is een goede 
afspiegeling van de omgeving qua geslacht, leeftijdsopbouw en samenstelling van de 
bevolking in deze wijk. De populatie is multicultureel met een groeiend aantal patiënten uit 
Oost Europa. De diversiteit in achtergrond van deze populatie brengt met zich mee dat er 
steeds vaker sprake is van een taalbarrière. Dit maakt triage lastig en tijdrovend. En dit leidt 
weer tot langere wachttijden voor patiënten die de telefoon als contactmiddel gebruiken. De 
onvrede bij een deel van de patiënten neemt toe. 
Er wordt zo zorgvuldig mogelijk bijgehouden welke patiënten chronische aandoeningen 
hebben en zo nodig worden deze geïncludeerd in het desbetreffende zorgprogramma. 
 
De praktijk neemt deel aan de volgende zorgprogramma’s: 
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Percentages per zorgprogramma 
Praktijk vs. Landelijk 
    
Astma  0,0%  5,7% 
COPD  0,0%  2,0% 
Diabetes  7,8%  5,3% 
HVZ  4,8%  4,8% 
VVR  6,2%  8,5% 
Ouderen  0,0%  n.b.% 

 

  
  

1.4 Spreekuur- en verdere dagindeling 
 
De openingstijden van de praktijk zijn dagelijks van 08:00 tot 12:30 en van 13:30 tot 17:00 
met uitzondering van de donderdagmiddag, dan is de praktijk gesloten en wordt er 
waargenomen door de collega praktijk in het centrum. Daarnaast is de praktijk 
donderdagochtend alleen geopend voor specifieke afspraken, er is geen spreekuur. 
Er is geen vast telefonisch spreekuur. Visites en overige werkzaamheden worden tussen de 
spreekuren gedaan. Er is dagelijks overleg tussen arts(en) en assistentes en ook is er 
voldoende overleg met de praktijkondersteuners. 
 
Standaard wordt sinds de Covid-19 uitbraak voor een huisartsconsult 15 minuten ingeruimd, 
de praktijkondersteuners hebben veel vrijheid om hun agenda zelf te beheren. 
 
De verwerking van post en het terugbellen van patiënten wordt in principe door de arts 
gedaan. 
 
Het is de intentie dat de administratie en contacten met verzekeraars door de 
praktijkmanager gedaan c.q. onderhouden worden. Met het huidige aantal uren per week 
biedt dat voldoende tijd om de assistentes en de artsen te ontlasten, de manager is flexibel 
inzetbaar. Artsen en assistentes kunnen zich hierdoor op hun kerntaken richten.  
 
 
1.5 Bereikbaarheid 
 
De praktijk is telefonisch bereikbaar van 08:00 tot 10:15, van 10:30 tot 11:30 en van 13:30 
tot 17:00.  Er wordt geen gebruik gemaakt van specifieke blokken voor bijvoorbeeld het 
maken van afspraken en uitslagen. Patiënten kunnen sinds de inventarisatieronde voor deze 
Praktijkscan via de site in een beveiligde omgeving herhaalrecepten en e-consulten 
aanvragen. 
 
De praktijk is gesloten gedurende vakantieperiodes, waarneming geschiedt dan door de 
huisartsen in de waarneemgroep (hagro). Deze afspraken worden op afroep gemaakt. 
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2 Telefonie en ICT 
 
 
2.1 Telefonie 
 
De telefooncentrale is geheel op orde, eventuele aanpassingen worden tijdig gedaan. De 
centrale biedt echter niet de mogelijkheid om aantallen en duur van inkomende en 
uitgaande oproepen te registreren. 
 
 
2.2 ICT 
 
Het beheer van de ICT is in handen van de praktijkmanager. Sinds zijn aanstelling worden 
eventuele technische problemen snel opgelost. Het is bij de medewerkers niet bekend of er 
verwerkersovereenkomsten zijn gesloten, en of wordt voldaan aan de NEN 7510 en ISO 
27001 normen. Voor wat betreft het onbeheerd laten van niet afgesloten applicaties en 
beeldschermen, hier wordt zorgvuldig mee omgegaan. Bovendien zijn de werkruimtes ofwel 
beheerd, ofwel afgesloten. 
Er wordt gewerkt met Medicom (HIS) en Vital Health (KIS).  
 
De hardware is op orde, daarin is recent geïnvesteerd. Er is dus weinig tot geen vertraging 
door verouderde apparatuur. (Er wordt gewerkt met Office 365, maar er wordt nog geen 
gebruik gemaakt van ondersteunende functies, bijvoorbeeld onderling chatten.) 
 
 

3 Samenwerking 
 
 
3.1 Collegiale waarneming 

 
Op het gebied van waarneming zijn er afspraken met de andere praktijken binnen de hagro. 
Voor wat betreft de donderdagmiddag wordt dit binnen het centrum geregeld. De 
vakantiewaarneming op Hagro-niveau gebeurt op aanvraag. 
 
 
3.2 Zorggroep 
 
Zorggroep NAAM houdt zich (o.a.) bezig met de invulling van de diverse zorgprogramma’s. 
Daarnaast biedt de zorggroep praktijkondersteuners GGZ aan (detachering) en 
praktijkmanagers (eveneens middels detachering). 
 
3.3 Andere disciplines 
 
Naast beide huisartsenpraktijken zijn er geen andere disciplines werkzaam in het 
praktijkgebouw.  
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4 Personeelsmanagement 
 
 
4.1 Bezetting in Fte’s en rollen 
 
De praktijkhouder werkt 3,5 dag per week in de praktijk, daarnaast is er een waarnemend 
huisarts voor 1 dag per week, totaal 0,9 Fte, een halve dag meer dan gemiddeld bij een 
populatie van deze grootte. Hierbij moet de opmerking gemaakt worden dat de 
omgevingsfactoren een hogere belasting leveren. 
 
Aan assistentie is er 0,9 Fte in dienst. In vergelijking met de normbezetting van 1 Fte per 
1.625 patiënten 0,12 Fte minder dan gemiddeld. Dit wordt deels gecompenseerd door de 
inzet van praktijkmanagement, taken die regulier door assistentes worden (werden) verricht, 
kunnen nu bij de praktijkmanager worden neergelegd. 
 
Bij de praktijk is een POH-somatiek werkzaam voor 2 dagen per week. Vergeleken bij het 
landelijk gemiddelde, 6 uren meer op weekbasis. 
 
Daarnaast werkt de POH-GGZ 1 dag per week in de praktijk. Gemiddeld is de inzet 0,22 Fte 
per normpraktijk, in vergelijking met dit gemiddelde ligt de inzet 1,5 uur hoger. 
 
 
4.2 Kerntaken medewerkers 
 
De werkzaamheden zijn overeenkomstig de functieprofielen, de managementtaken liggen 
steeds meer bij de praktijkmanager, er zijn nog groeimogelijkheden. 
De praktijk hanteert een heldere routine voor de dagelijkse bezigheden, mede daardoor 
wordt de werkdruk op deze reguliere taken niet als extra belastend ervaren. Bovendien 
wordt in ruime mate rekening gehouden met het welzijn van de medewerkers, er wordt 
ruim voldoende tijd beschikbaar gesteld. 
 
 
4.3 Verrichtingen medewerkers 
 
Het aantal consulteenheden per patiënt van de praktijk ligt in de onderzochte periode op 
een lager niveau dan het landelijk gemiddelde (4,6 ce/patiënt vs. 5,25 ce/patiënt ofwel 88%). 
Overige verrichtingen (M&I) liggen eveneens op een lager niveau dan gemiddeld. 
 
 
4.4 Projecten: accreditatie; (na)scholing 
 
De praktijk is niet NHG geaccrediteerd. Noodzakelijke nascholingen worden vanzelfsprekend 
gefaciliteerd. 
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5 Financieel 
 
 

5.1 Opbouw omzet 
 
Omdat de praktijk nog geen volledig boekjaar kent zijn de gegevens van de jaarcijfers 2019 
(half jaar) en de gegevens uit de administratie van ACCOUNTANT samengenomen en 
gecombineerd met de HIS-extracties om tot een prognose voor 2021 te komen. 
De omzet komt voor 79% uit declaraties aan de zorgverzekeraars, 17% vanuit de diverse 
zorgprogramma’s, en 4% uit overige inkomsten. De totale omzet is lager dan het regionale 
gemiddelde bij deze praktijkgrootte en ligt ruim onder het landelijke gemiddelde. 
 
De prognose voor de totale omzet van Huisartsenpraktijk NAAM bedraagt in het huidige 
kalenderjaar € 211.405 op basis van de financiële dashboard van ACCOUNTANT EN HIS-
extracties en is opgebouwd uit: 
 
Inschrijfvergoedingen, opslagen en verrichtingen  € 167.109 (79%) 
Inkomsten zorggroep (zorgprogramma’s)   €   35.540 (17%) 
Diensten; griep; bevolkingsonderzoek e.d.   €   8.756 (4%) 
 
Op basis van de HIS-extracties is een iets andere omzet te verwachten, namelijk circa 
€ 25.000 hoger. 
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5.2 Opbouw van de kosten 
 
Het hoofdbestanddeel van de kosten is aan de kosten van medewerkers toe te rekenen. De 
overige kosten zijn regulier in relatie tot de omzet. Overall bedragen de kosten circa  % van 
de omzet, marktconform. 
 
De totale praktijkkosten van Huisartsenpraktijk Naam bedragen  
€ 135.022 en zijn als volgt opgebouwd: 
 
Medewerkers (exclusief waarneming)   €   85.378 (63%) 
Waarneming       €   20.181 (15%) 
Huisvesting       €   10.452 (  8%) 
Kantoor       €   10.787 (  8%) 
Algemeen       €     7.335 (  5%) 
Afschrijvingen       €        889 (  1%) 
 

 
 
 
 
5.3 Kengetallen (benchmark) 
 
De omzet per patiënt bedraagt € 128 op jaarbasis, circa 26% lager dan het landelijk 
gemiddelde. De winstprognose (zonder rekening te houden met de kosten van waarneming 
en de parttime factor voor aftrek van persoonsgebonden kosten als pensioen- en 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringspremies) bedraagt € 76.383. Herrekend naar een full-
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time besteding zonder waarneemkosten komt de winst uit onderneming uit op € 109.119, 
ofwel 79% van het NZA-norminkomen. De personele bezetting (assistentie plus 
management) ligt op circa 90% van het gemiddelde bij deze praktijkgrootte. Het aantal Fte’s 
huisartsen ligt 0,1 Fte boven norm, uitgaande van de normgrootte van 2095 patiënten. 
 

 
 
 
5.4 Indicatie opvolgingsmogelijkheden en continuïteit  
 
Gezien de financiële situatie en de praktijkgrootte valt de praktijk in de categorie: lastiger op 
te volgen dan gemiddeld in de regio.  
De tevredenheid onder de medewerkers is echter zeker van toegevoegde waarde, men 
ervaart een relatief veilige omgeving en in het algemeen een plezierige werkdruk. Dit laatste 
met uitzondering van de maandagochtend en vrijdagmiddag, dan worden de assistentes 
overbelast. Zeker op die dagen ervaren de assistentes een toenemend gevoel van bedreiging 
van patiënten. 
Wel is een beperkte personele bezetting inherent aan een kleinere praktijk vanwege de 
kleinere schaal. Dit zorgt wel voor een zeker isolement bij de werknemers. Men kan minder 
makkelijk op een ander terugvallen. 
 
 

6 Samenvatting 
 
 
6.1 Samenvatting 
 
In het algemeen is de sfeer zeer positief mede waardoor de medewerkers een relatief lage 
werkdruk ervaren. De medewerkers uiten zich zeer positief over de praktijkhouder en de 
praktijkmanager, de open cultuur, de samenwerking en de ontwikkelingen tot op heden in 
de praktijk. 
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Wel constateert de assistentie een toenemend dreigend gedrag vanuit de 
patiëntenpopulatie. 
 
Op financieel gebied presteert de praktijk lager dan gemiddeld. 
 
De huisvesting is ruim voldoende, hoewel niet elke ruimte over “dag”licht beschikt. 
 
Op financieel gebied zijn er wel een aantal kanttekeningen. Zowel op kosten/baten als op de 
verslaglegging hiervan zijn verbeteringen mogelijk.  
 
 

 


