
patiënten- 
populatie *

Het teaM

KeRnpunten 2019

Respect, toeganKelijKHeid en  
continuïteit van zoRg
De huisartsenpraktijk Berghem wil graag een goed georganiseerde, 

academische huisartsenpraktijk zijn, geworteld in de Berghse gemeenschap.

Wij willen hoogwaardige zorg bieden. De praktijk volgt daarvoor de 

geldende richtlijnen en standaarden en werkt doorlopend aan het 

verbeteren van kwaliteit. In de praktijk wordt zo optimaal mogelijk  

gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten.

huIsartsen

maatschap dr. W. de Grauw
huisarts-onderzoeker
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huisartsenopleider

mw. B. Boersema
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 dhr. s. hameleers
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 Vaste 
Waarnemers

mw. m. maltha
(tot 1 juni 2019)

dhr p. schout 

mw B. du Bois 
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dhr. J. van der Krogt

9.632

7.980
patiënten

woonachting in Berghem. 
Zorggebied: kern Berghem, 
gemeente Oss. 

458 nieuwe patiënten

waarvan 88 geboorten

323 uitgescHReven patiënten

waarvan 47 overleden

135 gRoei aantal patiënten

8 HuisaRtsen

5 maatschapsleden (3,7 Fte)
3 vaste waarnemers (0,8 Fte)

12 pRaKtijKassistenten

(7,1 Fte)

2 pRaKtijKveRpleegKundigen

voor chronische en ketenzorg  
(1,6 Fte)

3 pRaKtijKondeRsteuneRs ggz

2 ggz-volwassenen (1 Fte)
1 ggz-jeugd en gezin (0,4 Fte)

1  pRaKtijKManageR

(0,5 Fte)

jaaR
Beeld 

2019

* peildatum 31–12–2019 

LeeFtIJDsOpBOuW

•	 Veranderingen in huisartsenformatie
•	 nieuw meerjaren beleidsplan 2019–2023
•	 speerpunt continuïteit van zorg
•	 symposium positieve Gezondheid ter ere van 5 jarig 

jubileum Gezondheidscentrum 

26,5% 
jongeR dan

20 jaaR

ten OpZIchte Van  
22% LanDeLIJK

GemIDDeLDe

2,5% 
oudeR dan
80 jaaR

ten OpZIchte Van 
4,7% LanDeLIJK
GemIDDeLDe



Kwaliteit

geRealiseeRd In 2019

•	 meerjaren beleidsplan  
2019–2023

•	 symposium positieve 
gezondheid

•	 Verbeterplan chronische 
nierschade

•	 Implementatie protocol 
transmurale wondzorg

vooRuitBliK 2020

•	 Open, online inzage dossier
•	 Ouderenzorg, onderzoek inzet 

verpleegkundig specialist
•	 palliatieve zorg, opleiding  

praktijkondersteuning  
intensieve zorg

•	 Duurzame inzetbaarheid 
medewerkers

•	 Deelname onderzoek tOOL

gestaRt In 2019

•	 Verbeterplan continuïteit  
van zorg

•	 Wijkgericht werken, samen-
werkwijze gemeente Oss

•	 pilot jeugdzorg gemeente Oss

jaaR
Beeld 

2019

Huisartsenpraktijk Berghem 
molenweg 2c, 5351 eV Berghem

zoRg  16.766 consulten < 5 Minuten

 22.556 consulten 10 Minuten 

7.630 consulten > 20 Minuten 

2.579 visites

2.774 opgeRoepen patiënten 
vooR gRiepvaccinatie

opkomst percentage: 52%

 286 uitstRijKjes

in het kader van 
bevolkingsonderzoek

5. 991 patiënten aangeMeld  
vooR lsp*

*  gegevens uitwisseling huisartsenpost, 
apotheek, ziekenhuis

auDIt
19–11–2019 
nHg-praktijk-
accreditatie  
thema:  
palliatieve zorg

OuDerenZOrG

•	 6 mDO’s
•	 81 patiënten besproken

paLLIatIeVe ZOrG

•	 24/7 bereikbaar
•	 2 euthanasie uitvoering
•	 53 x intensieve zorg anW 

(avond, nacht weekend)

anDere partIJen In BerGhem
Frequente afstemming met o.a.

•	 apotheek Berghem
•	 thuiszorgorganisaties
•	 sociaal team Oss-Berghem
•	 Basisteam Jeugd en Gezin
•	 Berghs Leven
•	 GGD

ZIeKenhuIs- 
VerWIJZInGen

12.088 veRwijzingen* 

* 88 % daarvan gaat naar Ziekenhuis Bernhoven

saMenweRKing

huIsartsen re GIOnaaL

•	 hagro Kos (maandelijks inhoudelijk 
en organisatorisch overleg)

•	 huisartsenpost Oss

ZOrGGrOep sYnchrOOn

KetenzoRg

359 patiënten Met diaBetes 
Mellitus

101 patiënten Met copd

680 patiënten Met Risico op 
HaRt- en vaatzieKten

341 patiënten Met HaRt- en 
vaatzieKten

deelnaMe aan weRKgRoepen

                          ondeRzoeK / opleiding

lid van academisch Huisartsen 
netwerk Radboudumc

OpLeIDInGspraKtIJK

3 co-assistenten

2 HuisaRtsen in opleiding

4 stagiaiRes doKteRs- 
assistenten

1 stagiaiRe pRaKtijKondeR-
steuneR-soMatieK

puBLIcatIes

dr. W. de Grauw; protocollaire zorg 
chronische nierschade, Langerhans 
en 2 pubmed artikelen


