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Inleiding
In 2019 zi jn we gestart met het maken va n een driejarig beleidsplan voor onze
hui sartsenpraktijk. Dit is het tweede beleidsplan va n onze organisatie. Dit beleidsplan bevat
een algemeen gedeelte en een beschrijving va n ons beleid met de bijbehorende
bel eidsdoelstellingen voor de komende drie jaar. Het algemene gedeelte va n dit document,
hoofdstuk 1 tot en met 9, geeft de context va n ons beleid en onze bedrijfsvoering weer.
Hi erin s taan beschrijvingen va n onze historie, missie, vi sie en kernwaarden. Wij beschrijven
hi erin ook de wijze waarop wij onze praktijk hebben georganiseerd en het type zorgverlening
di e wij binnen onze praktijk bieden.
Da a rnaast vertellen wij meer over ons kwaliteitsbeleid, ons overleg met externe partijen,
onze i nterne en externe communicatiemiddelen en de protocollen en procedures die we
ha nteren. In hoofdstuk 10 s taan onze concrete beleidsdoelstellingen voor de komende drie
ja a r, va n 2019 tot en met 2022. In aanvulling op ons beleidsplan maken we jaarlijks een
ja a rverslag, waarmee we verslag doen va n het afgelopen jaar.
Het ja a rverslag vormt een evaluatie va n het gevoerde (kwaliteits)beleid en de bereikte
res ultaten in dat jaar. Uit de jaarverslagen va n de drie jaren va n het beleidsplan kunt u
opma ken in hoeverre de geformuleerde doelen uit het beleidsplan al zijn bereikt.
Het beleidsplan en de jaarverslagen vormen belangrijke onderdelen voor onze NHGpra ktijkaccreditatie. Ons beleidsplan wordt elke drie jaar geëvalueerd en waar nodig
bi jgesteld. Dit betekent dat begin 2022 gestart wordt met het schrijven va n een nieuw
bel eidsplan en medio 2022 een volgend beleidsplan beschikbaar komt.

Wa nneer u vra gen of opmerkingen heeft over dit beleidsplan, kunt u deze mailen naar het
a dres info@hetmanschot.nl
Hui sartsenmaatschap v. Wa lsem, Wijers en Ali.
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1. de praktijk
De pra ktijk is gevestigd als zelfstandige groepspraktijk op de Vredensestraat 26 te
Wi nterswijk. Benuapotheek Vredensestraat is op 100 meter va nuit de praktijk bereikbaar.
Het pa tiënten aantal bedraagt ruim 8000. De opbouw va n de praktijk i s in evenwicht voor
ges lacht en s ociaaleconomische s tatus, er i s sprake va n een lichte vergrijzing conform de
l eeftijdsopbouw va n de gemeente. De huisartsenzorg wordt geleverd aan de inwoners van
Wi nterswijk en de buurtschappen.
De pa tiënten zi jn op naam i ngeschreven. Indien een patiënt over wil naar een andere
hui sarts wordt geadviseerd om eerst met betreffende huisarts te overleggen en indien
gekozen wordt voor een a ndere huisarts i n deze praktijk zal dit zo mogelijk gehonoreerd
worden. Over het algemeen zal het advies zijn om een a ndere praktijk te kiezen. Mi ddels
goede dossiervorming wordt de continuïteit van de zorg gewaarborgd.

2. Missie, visie en kernwaarden
Missie
Hui sartsenpraktijk ‘t Ma nschot wil de huisartsengeneeskunde i n zijn volle omvang aanbieden
a a n haar patiënten. Dat wil zeggen dat we a lles doen wat va n een huisarts verwacht mag
worden in de huidige ti jd met zoveel mogelijk continuïteit va n zorg.
Da a rom zijn onze patiënten ook i ngeschreven bij een va ste huisarts binnen onze praktijk.
Door continue bijscholing willen wij onze zorg up to date houden.
Wi j wi llen goede en efficiënte zorg leveren en willen dat ook kostenbewust doen.
Al l e zorg, die verantwoord in de eerste lijn gedaan kan worden willen wij graag in de eerste
l i jn houden.
Hi erbij werken wi j s amen met alle andere hulpverlening binnen de eerste lijn.
Da a rnaast verwijzen wij naar de tweede lijn wanneer dat nodig is en er is goed overleg met
de tweede lijn over onze patiënten.
Wi j vi nden dat spoedzorg een belangrijke taak voor ons i s en doen de diensten op de
Hui sartsenpost zoveel mogelijk zelf .
Ook proberen wij mee te werken aan de organisatie va n de huisartsenzorg i n onze regio.
Wi j beoefenen reguliere geneeskunde, dus geen a lternatieve geneeskunde.

Visie
Zoa ls hierboven i s vermeld bij onze missie willen wij goede huisartsengeneeskunde, dus
generalistische medische eerstelijnszorg leveren
Pa ti ënten moeten zich vertrouwd voelen bij ons en adequate huisartsenzorg op tijd krijgen.
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Onze belangrijkste kernwaarden zijn laagdrempeligheid en kwaliteit. Daarnaast hechten wij
veel waarde a an innovatie en opleiding.
Hi ervoor willen wi j een l erende organisatie zi jn waarin verantwoorde zorg, op het hoogst
ha a lbare niveau, continu beschikbaar is. Centraal staan voortdurende educatie en bijscholing
va n a lle medewerkers conform de laatste standaarden en inzichten binnen de
hui sartsenzorg, om haar patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Belangrijke leidraad
hi erbij zijn de publicaties va n het Nederlands Huisartsen Genootschap. Deze richtlijnen
worden in de praktijk gevolgd door de huisartsen, POH en de doktersassistentes.
Op operationeel niveau zijn deze ri chtlijnen verwerkt tot protocollen en richtlijnen. Voor de
chroni sche zorg worden de ri chtlijnen va n de Huisartsen Organisatie Oost Gelderland
(HOOG) gevolgd. Andere protocollen worden geschreven i n samenspraak met a lle
medewerkers.
De pra ktijk wil positief bekend staan als een professioneel en allround eerstelijns
hui sartsenpraktijk bij zowel patiënten, verwijzers, samenwerkingspartners en overige
rel evante zorgverleners / i nstanties. Huisartsenzorg wordt geleverd door het hele team.
Del egeren va n ta ken is daarom va n belang. Dit wordt afgestemd ti jdens het werkoverleg.
Om te kunnen werken in teamverband moet de dossiervorming goed zijn.
Wi j bi eden laagdrempelige en persoonlijke huisartsenzorg. Onze praktijk is telefonisch goed
bereikbaar. Spoedafspraken worden altijd dezelfde dag gepland. Daarnaast hebben we een
pra ktijkwebsite met i nformatie over de praktijk.
Wi j vi nden dat een goede arts-patiëntrelatie een belangrijke voorwaarde voor goede zorg is.
Wi j bi eden daarom een kennismakingsgesprek aan, a an patiënten die zich willen i nschrijven
i n de praktijk.
Sti l stand is a chteruitgang. Om te blijven voorzien in de zorgvraag va n patiënten streven wij
na a r voortdurende verbetering. Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt va n i nnovatie op
zorggebied.
Sa menwerken is voor de zorg rond de patiënt belangrijk. De samenwerking vi ndt plaats op
vers chillende niveaus:
- i n de praktijk
- met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix
- met de a pothekers
- bi nnen de gemeente
- overi ge eerste lijn zorgverleners
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Een bi jzonder s amenwerkingsverband i s HZOA (Huisartsenzorg Oost-Achterhoek)
De Huisartsenvereniging, Huisartsenzorg Oost-Achterhoek (Zorggroep) en de Huisartsenpost
Oos t-Achterhoek hebben hun krachten gebundeld en zijn gefuseerd tot één organisatie met
a l s naam Huisartsenzorg Oost-Achterhoek. Di t betekent voortaan één aanspreekpunt voor
a l les wat met de regionale huisartsenzorg i n Oost-Achterhoek te maken heeft.
In onze missie geven we aan wie we zijn, wat we doen, wat we willen bereiken en welke
normen, waarden en overtuigingen wij hanteren. In onze vi sie geven wij weer hoe wij onze
toekomst zi en en welke a mbities wij hebben.
Zoa ls u begrijpt zit er veel overlap tussen onze vi sie en onze missie en hangen dezen nauw
s a men.

3. Praktijkorganisatie
In di t hoofdstuk worden algemene zaken met betrekking tot de praktijkorganisatie
bes chreven, zoals de praktijkvorm, de praktijkmedewerkers, de organisatie va n de zorg en
de wa arneming. Ook wordt weergegeven hoe de bereikbaarheid, beschikbaarheid en
toega nkelijkheid van de praktijk zijn.
3.1 Praktijkvorm
Hui sartsen v. Wa lsem, Wi jers en Ali vormen samen een maatschap en zijn onder nummer
41040314 i ngeschreven bij de Kamer va n Koophandel.
3.2 Patiëntenpopulatie
De pa tiëntenpopulatie groeit langzaam en is licht vergrijsd. De turn-over va n patiënten is
l a ag.
3.3 Praktijkmedewerkers
In de praktijk werken drie huisartsen W. va n Walsem, B. Wi jers en H. Al i. Huisarts E. va n
Wa l sem i s als waarnemend huisarts verbonden aan de praktijk. P.Broens werkt als
di a betesverpleegkundige, CVRM consulent en praktijkmanager. Pa rttime werkt een POH
GGZ en 5 doktersassistentes. Er i s een dagdeel in de week een i nterieurverzorgster.
3.4 Medische apparatuur
We werken in onze praktijk met een breed spectrum aan i nstrumenten en a pparaten. Naast
de s tandaarduitrusting beschikken wij over:
- Automa tische Externe Defibrillator (AED)
- Autocl aaf (voor het s teriliseren va n i nstrumentarium)
- CRP meter
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-

Hb meter
Bl oedglucose meter
24 uurs bloeddrukmeter
s pi rometer
ECG
hol ter/event registratie
Ha nd doppler

3.5 Softwarepakketten
De pra ktijk maakt gebruik va n het Huisartsen-Informatie-Systeem (HIS) genaamd Medicom.
Di t wordt volledig en zorgvuldig gebruikt (episodegerichte registratie met probleemlijst en
rui ters, verwijsbrieven, medicatieoverzicht, agenda en elektronisch declareren). Alle
beri chten va n de ziekenhuizen, l aboratoria, fysiotherapeuten en andere zorgverleners
komen elektronisch binnen. In 2019 za l worden gekeken naar een regio HIS zodat de
s a menwerking en communicatie tussen de verschillende partijen nog beter op elkaar kunnen
worden afgestemd.
3.6 Spreekuren
Spreekuurbezoek is uitsluitend mogelijk na afspraak. Elke ochtend en elke middag is er
s preekuur. Voor een consult wordt i n principe ti en minuten gereserveerd, de patiënt kan
een dubbel consult aanvragen. Pa tiënten kunnen ook een a fspraak maken voor het
tel efonisch spreekuur. Tussen 12.00 en 13.00 uur belt de huisarts terug naar de patiënten
di e hiervoor een a fspraak hebben gemaakt. De patiënt kan telefonisch een huisbezoek
(vi s ite) voor dezelfde dag aanvra gen. Over het algemeen worden de visites aansluitend het
s preekuur gereden. Bij s poedgevallen wordt het s preekuur onderbroken en wordt de spoed
pa ti ënt direct gezien op de praktijk of a an huis. Naast bovengenoemde spreekuren bestaat
ook de mogelijkheid voor een kennismakingsconsult. Ni euwe patiënten worden hiervoor
ui tgenodigd, zodat de huisarts en de patiënt met elkaar kunnen kennismaken. Ook kan dan
i nformatie worden uitgewisseld die relevant is voor de toekomstige hulpverlening. Voor
deze gesprekken wordt 20 mi nuten gereserveerd. Voordien wordt de patiënt verzocht een
formul ier in te vullen met anamnestische gegevens.
Afs pra ken voor het s preekuur kunnen telefonisch gemaakt worden.
3.7 Waarneemregelingen
De pra ktijk sluit niet tijdens va kanties va n zorgverleners maar gedurende deze periode
nemen de verschillende huisartsen binnen de praktijk voor elkaar waar. De va kantie wordt
da n ook onderling op elkaar a fgestemd.
Bui ten de praktijkuren wordt er waargenomen door de huisartsenpost Oost Achterhoek tel
0900 – 500 9000
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3.8 Telefonische bereikbaarheid
Voor pa tiënten is er 1 telefoonnummer voor overleg zonder spoed (0543 – 522 000) deze is
va n 8 tot 17 uur conti nue bereikbaar, bij grote drukte komen de bellers in een wachtrij. Men
kri jgt da n ook de keuze om middels het toetsen va n een 1 doorgeschakeld te worden naar
de s poedlijn waardoor men in noodgevallen voorrang krijgt. Deze spoedlijn is ook direct door
pa ti ënten te benaderen en wordt altijd s nel opgenomen. Deze spoedlijn is te bereiken onder
nummer 0543 – 521 000.
3.9 Toegankelijkheid pand
De pra ktijk bevindt zich i n Winterswijk, voor de praktijk i s er een parkeerplaats voor a uto’s,
tevens i s er een ruime fietsenstalling. Binnen 100 meter is een meer parkeerruimte
a a nwezig.
De pra ktijk is voorzien va n automatische deuren, alle spreekkamers zijn goed toegankelijk
voor rol s toelen.

4. Zorgverlening
4.1 zorgverlening algemeen
Het zorga anbod in de praktijk bestaat uit:
• Inventarisatie va n klachten, problemen en hulpvra gen inclusief vra agverheldering.
• Eventuele verwijzing / terug-verwijzing.
• Di a gnostiek, werkhypothese en behandelplan.
• Advi es.
• Beha ndeling.
• Begeleiding.
• Preventi e.
De vorm va n het zorgaanbod bestaat uit:
• Cons ult tijdens een bezoek va n de patiënt aan de praktijk of per telefoon.
• Cons ult tijdens vi site bij de patiënt.
• Chi rurgische verrichtingen buiten de spreekuren.

4.2 verklaring professioneel handelen
De huisartsen en alle overige medewerkers voeren hun werkzaamheden uit i n
overeenstemming met de va stgestelde NHG-standaarden en ri chtlijnen, en binnen de kaders
va n de geldende wettelijke regelgevi ng. Va n de aldus gedefinieerde werkwijzen kan a lleen
worden afgeweken wanneer daarvoor gegronde redenen bestaan. Alle eventuele
a fwi jkingen zullen onder vermelding va n redenen worden geregistreerd in het dossier van de
betreffende patiënt.
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4.3 zorgverlening aan patiënten met chronische aandoeningen
De zorg rondom patiënten met chronische aandoeningen wordt gestructureerd verleend.
Onder chronische a andoeningen verstaan wij diabetes mellitus, hart- en va atziekten, astma,
COPD, kwetsbare ouderen en GGZ.
Voor de continuïteit va n de ketenzorg ma ken wij gebruik va n een Collabs (een Keten
i nformatie s ysteem).
De pra ktijkondersteuner Somatiek (POH-S) heeft een belangrijke rol in de begeleiding va n
pa ti ënten met chronische zi ekten is ook diabetesverpleegkundige.
De pra ktijkondersteuners GGZ heeft een belangrijke rol bij de ondersteuning va n de GGZ in
de huisartsenpraktijk.
El k mens is uniek. Daarom wordt het zorgprogramma afgestemd op de s pecifieke behoeften
va n de patiënt. Afhankelijk va n de a andoening en de behandeling wordt het team rondom
de chronisch patiënt samengesteld uit twee of meer eerstelijns zorgprofessionals.
4.4 Diabetes Mellitus
Bi nnen de praktijk:
hui sarts (regisseur)
di a betesverpleegkundige
a potheker

eventueel verwijzing naar:
podotherapeut
pedicure (via podotherapeut)
di ëtist
ooga rts (tweedelijns) i nternist (tweedelijns)

4.5 Cardiovasculair Risico Management (CVRM)
Bi nnen de praktijk:
eventueel verwijzing naar:
hui sarts (regisseur)
verpl eegkundige
a potheker

4.6 GGZ
Bi nnen de praktijk:
hui sarts (regisseur)
pra ktijkondersteuner GGZ
a potheker
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5. Kwaliteitsbeleid
Zoa ls ook te lezen is i n onze vi sie, s treven wij naar een hoge kwaliteit va n zorgverlening. Dit
ui t zi ch niet a lleen in nascholingen en tra iningen va n medewerkers, maar ook in het
kwa litatief borgen va n processen i n de praktijk via protocollen en procedures. Er i s een
ha ndboek kwaliteit ontwikkeld waarin de desbetreffende protocollen zijn opgenomen.
Da a rom is ook gekozen voor praktijkaccreditatie. Dit betekent dat de praktijk aan allerlei
kwa liteitseisen moet voldoen, wat elke 3 ja ar door een onafhankelijk a ccrediteur wordt
getoetst.
5.1 Nascholing praktijkmedewerkers
Al l e praktijkmedewerkers volgen nascholingen en trainingen die gerelateerd zijn aan hun
werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Dit geldt zowel voor de huisartsen als voor de
pra ktijkondersteuners en de assistentes. Sommige tra iningen zijn s pecifiek voor bepaalde
medewerkers, andere worden s amen met andere praktijkmedewerkers gevolgd
(bi jvoorbeeld de jaarlijkse reanimatietraining). Het jaarverslag biedt een overzicht va n alle
na s cholingen per praktijkmedewerker i n het betreffende verslagjaar.
5.2 Praktijkaccreditering
Pra kti jkaccreditatie is te vergelijken met certificering zoals die bijvoorbeeld i n het
bedri jfsleven bestaat. Onze praktijk is sinds 2018 geaccrediteerd bij het NPA.
5.3 Aandachtsgebieden/specialisaties
De huisartsen binnen onze organisatie werken generalistisch. Dit wil zeggen dat wij alle zorg
l everen voor l ichamelijke- en geestelijke medische problemen zoals voor huisartsen i n
Nederland gebruikelijk i s.
5.4 Protocollen en procedures
In de praktijk wordt gewerkt met een groot aantal protocollen. Deze protocollen zijn bij alle
medewerkers bekend. De protocollen zijn te alle ti jden beschikbaar en up-to-date door de
protocollen digitaal op te slaan. Daarmee zijn deze ook op a lle pc’s beschikbaar.
Deze protocollen zijn richtlijnen voor ons handelen.
De belangrijkste documenten waarin beleid, personeel en kwaliteit zi jn opgenomen binnen
de pra ktijk zijn:
•
•
•
•

bel eidsplan
ja a rverslag
ha ndboek kwaliteit
pers oneelsdossier
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5.5 Chronisch medicijngebruik
In s amenwerking met de apotheek bewaken wij de chronische medicatie. Naast de controle
bi j herhaalreceptuur is er een gestructureerd overleg tussen de huisarts en de apotheek.
Het medicatie dossier is gekoppeld met de a potheek.
6. Communicatie met patiënten, medewerkers en zorgverleners
6.1 Communicatie met patiënten
Bi j de i nformatievoorziening aan patiënten wordt gebruik gemaakt va n verschillende
communicatiemiddelen.
Ui teraard is de meest gebruikte en belangrijkste manier va n communicatie met de patiënten
de mondelinge informatieverstrekking door de praktijkmedewerkers. Dit gebeurt ti jdens
cons ulten, aan de balie of vi a de telefoon. Deze verstrekte i nformatie wordt ondersteund
met Thuisarts.nl, NHG-patiënten brieven en NHG-folders.
Na a st de individuele i nformatie verstrekking worden patiënten op verschillende manieren
va n i nformatie voorzien;
• Website Huisartspraktijk: www.hetmanschot.nl
• Vers chillende folders
6.2 Communicatie met de medewerkers
Werken in een team vereist goede communicatie. Naast de ad hoc overleggen zijn er va ste
ti jden voor overleg.
Da gelijks overleg tussen 10.15 uur en 10.30 uur (alle medewerkers)
Werkoverleg zes wekeli jks
7. Overleg externe partijen
De pra ktijk neemt deel aan de volgende samenwerkingsverbanden en overlegstructuren:
- 6 keer per ja ar is er overleg met de huisartsen uit de Oost Achterhoek. Er wordt
gewerkt met een va n te voren vastgestelde agenda. De belangrijkste agendapunten zijn
va n orga nisatorische aard. Binnen de HZOA is een ta akverdeling, waarbij elk lid in de
verga dering verslag uitbrengt va n de bijeenkomst die hij/zij gevolgd heeft.
- 6 à 7 ma a l per jaar is er een medisch inhoudelijke nascholing met de HZOA, samen met
de a pothekers (FTO). Op toerbeurt wordt het i nhoudelijk programma voorbereid,
s a men met een apotheker.
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8. Patiënten rechten
8.1 Rechten en plichten
De rechten va n de patiënt dragen bij a an de kwaliteit en veiligheid va n de zorg Een patiënt
ka n met de arts een goede vertrouwensrelatie opbouwen, als hij weet dat zijn rechten
worden gewaarborgd. Vertrouwen i n de hulpverlener en naleving va n patiënten rechten
bevorderen de toegankelijkheid va n de zorg en therapietrouw.
Het i s dan ook belangrijk dat artsen de patiënten rechten kennen en naleven. Voorbeelden
va n deze rechten zijn het geven va n toestemming voor een behandeling, geheimhouding
door de a rts en het verlenen va n i nzage i n het dossier.
De rechten va n de patiënt liggen verankerd in diverse wetten, zoals de Wet op de
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen
zorg (Wkkgz). De WGBO i s van deze wetten veruit de belangrijkste, omdat hierin a lle rechten
zi jn neergelegd die va n toepassing zijn op de relatie tussen arts en patiënt.
De Wkkgz is op 1 ja nuari 2016 i n werking getreden. Naast belangrijke kwaliteitsbepalingen
beva t deze wet diverse bepalingen waardoor het klachtrecht op een a ndere wi jze vorm
kri jgt.
Va na f 25 mei 2018 os de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) va n
kra cht en vervangt de Wbp (Wet Bescherming Persoonsgegevens).
8.2 Klachtenprocedure
Wa nneer een patiënt een klacht heeft, kan hij deze bespreken met de betrokken
pra ktijkmedewerker. Indien gewenst kan één va n de huisartsen bij dit gesprek aanwezig zijn.
Ook ka n de patiënt een gesprek aanvra gen met alleen de huisarts. Als dit niet voldoet voor
de pa tiënt, kan hij ook een klacht indienen Huisartsenzorg Oost-Achterhoek, op de website
s ta at een klachten formulier en de wijze waarop men deze kan indienen.
De kl achtenprocedure is beschreven i n een protocol.
9. Beleidsdoelstellingen voor de periode 2019-2022
Hi eronder s taan onze belangrijkste beleidsdoelstellingen voor de komende drie jaar. Ze zijn
onderverdeeld in drie categorieën: beleid op het gebied va n de bedrijfsvoering, beleid op het
gebi ed va n de patiënt en beleid op het gebied va n de medewerkers.
Ja a rlijks wordt va stgesteld welke doelstellingen prioriteit hebben en worden als verbeterplan
ui tgevoerd. Half jaarlijks wordt middels het management review geëvalueerd of er verdere
a a npassing nodig is en worden de vorderingen binnen de verbeterplannen besproken.
9.1 Beleidsdoelstellingen op het gebied van de bedrijfsvoering:
- i nformatietechnologie een grotere rol geven in de praktijkvoering (bijvoorbeeld e-health)
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9.2 Beleidsdoelstellingen op het gebied van de patiënt:
- De beschikbaarheid va n de huisartsenzorg tijdens praktijkuren verbeteren
- Kri ti s ch kijken naar de aanvraag va n aanvullend onderzoek
- Zel fredzaamheid va n de patiënten vergroten
- betrekken va n de patiënt bij de besluitvorming en bevorderen zelfmanagement/preventie
- i nzi chtelijk maken van geleverde kwaliteit va n zorg
9.3 Beleidsdoelstellingen op het gebied van de medewerkers
- Schol ing voor de doktersassistentes structureren en afstemmen op de wensen en
behoeftes
- Bes chikbare medewerkers efficiënter i nzetten i n de praktijk.
- Behouden va n een goed werkklimaat
- Streven naar een zelfsturend team

10. Verklaring begrippen en afkortingen
AED
Automa tische Externe Defibrillator
AVG

Al gemene Verordening Gegevensbescherming

COPD

Chroni c obstructive pulmonary disease

CRP

C-rea cti ef proteïne

CVRM

Ca rdi o Vasculair Risico Ma nagement

ECG

El ectrocardiogram

FTO

Fa rma cotherapeutisch overleg

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

HAGRO

Hui sartsengroep

Hb

Ha emoglobine

HIS

Hui sartseninformatiesysteem (patiëntenregistratiesoftware)

HOOG

Hui sartsen Organisatie Oost Achterhoek

HZOA

Hui sartsenZorg Oost Achterhoek

NHG

Nederlands Huisartsen Genootschap

NPA

Nederlandse Pra ktijk Accreditatie
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POH-S

Pra kti jkondersteuner Somatiek

POH

Pra kti jkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg

WGBO

Wet op Geneeskundige Beha ndelings Overeenkoms t
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