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Voorwoord 
In het jaar 2014 stonden (voorbereidingen op) organisatorische 
veranderingen centraal. Vanwege de professionaliteitslag die de 
organisatie heeft doorgemaakt, was het tijd om te onderzoeken of 
de aansturing op de werkvloer nog wel aansloot op de huidige 
situatie. De verwachting is dat door de introductie van de 
leidinggevend triagisten er een directere aansturing en 
ondersteuning op de werkvloer ontstaat en dat dit op een positieve 
manier bij zal dragen aan de patiëntveiligheid.   
Een ander aandachtsgebied van de organisatie was de 
operationalisering van het Regionale Schakelpunt (RSP). De 
huisartsenpost heeft waar mogelijk ondersteuning geboden aan de 
gevestigde huisartsen om een RSP aansluiting te realiseren. Door 
het gebruik van de UZI-pas op de huisartsenpost voldoet 
huisartsenpost Amstelland aan de vereiste twee factor 
authenticatie, zoals vastgelegd in de privacy wetgeving. Deze 
inspanningen hebben tot verbetering van de kwaliteit van zorg 
geleid. Dat de organisatie dit heeft kunnen realiseren is te danken 
aan de geweldige inzet van alle huisartsen, triagisten, 
kantoormedewerk(st)ers en alle anderen die hieraan een bijdrage 
hebben geleverd.  
Daarnaast is in 2014 de samenwerking met ziekenhuis Amstelland 
geïntensiveerd. Zo is er onder andere een gezamenlijk aanname en 
beoordelingsbeleid opgesteld voor triagisten en zijn de 
samenwerkingsafspraken omtrent fast track geëvalueerd en 
aangepast (zie paragraaf 8.7).  
In dit kwaliteitsjaarverslag vindt u kwaliteitskenmerken van 
Stichting huisartsenpost Amstelland en meer informatie over 
bovenstaande en andere initiatieven die de organisatie in 2014 
heeft genomen om de kwaliteit (van zorg) te bevorderen. Uiteraard 
in samenwerking met de ketenpartners in de regio. Daarnaast staan 
in dit verslag toekomstplannen beschreven die als doel hebben de 
uitvoering van haar primaire taakstelling blijvend te optimaliseren.  
 
B.M. Reiss 
Directeur 
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1. Missie en visie 
Stichting Huisartsenpost Amstelland (SHA) heeft als primaire taak 
het exploiteren van Huisartsenpost Amstelland. Binnen deze 
taakstelling faciliteert de SHA spoedeisende huisartsenzorg in de 
avond- nacht en weekend (ANW) uren.  
In 2012 zijn de missie en visie van de organisatie herzien, 
geactualiseerd en voor de periode 2012-2015 opnieuw vastgesteld

1
. 

 
Missie 
De SHA is, voor alle inwoners uit de regio Amstelland, de 
toegangspoort tot acute huisartsenzorg in de ANW uren. De SHA 
streeft naar het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige 
spoedeisende huisartsenzorg, welke patiëntgericht, doeltreffend en 
doelmatig van aard is.  
Om deze missie te realiseren zoekt de SHA 
samenwerkingsverbanden met partners binnen de acute zorgketen. 
Hierbij is sprake van een flexibele organisatie die recht doet aan de 
moderne eisen van bestuurlijke slagvaardigheid en 
verantwoordelijkheid en anderzijds voorziet in een goed 
functionerend kwaliteitszorg systeem. 
 
Visie 
In de periode 2012 – 2015 zal de SHA zich richten op het versterken 
van de basiszorg tijdens ANW uren, het verbeteren van de 
samenwerking binnen de spoedpost, het optimaliseren van de 
interne samenwerking binnen de SHA en het ontwikkelen van een 
kwaliteitstraject om de kwaliteit van de fysieke triage te borgen. 
 
 
2. Kwaliteitsbeleid 
Zoals beschreven in de missie streeft de SHA naar het aanbieden 
van kwalitatief hoogwaardige spoedeisende huisartsenzorg, welke 
patiëntgericht, doeltreffend en doelmatig van aard is. Een goed 
functionerend kwaliteitsysteem is hiervoor een vereiste. De  

                                                
1  Een uitgebreide beschrijving van de visie staat beschreven in het 
kwaliteitsjaarverslag van 2012.   
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geldende wet- en regelgeving, richtlijnen van de Stichting 
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ), 
richtlijnen van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), 
standaarden van de Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en 
de streefwaarden van InEen vormen hiervoor het uitgangspunt.  
Kwaliteitsborging en -bevordering wordt o.a. gerealiseerd door het 
analyseren van klachten, incidenten en calamiteiten en door het 
aanbieden van scholing en training.  
Daarnaast zorgen de aanwezige protocollen en werkafspraken voor 
eenduidigheid op de werkvloer. Dit komt zowel de samenwerking 
tussen professionals binnen de organisatie als met (acute) 
ketenpartners ten goede.  
De kwaliteitscommissie (KC) fungeert als klankbord ten aanzien van 
voorgenomen beleidswijzigingen en heeft in die hoedanigheid een 
belangrijke rol binnen het kwaliteitssysteem. Onder andere 
vanwege het feit dat de KC bij het uitbrengen van een advies aan de 
directie naast de kwaliteit van de zorg ook de belangen van de 
huisarts in overweging neemt. 
ICT-systemen dragen op hun beurt bij aan de transparantie van het 
kwaliteitssysteem en maken evaluatie en borging van bepaalde 
kritische processen mogelijk. 
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2.1 Jaarplan kwaliteit 
In 2014 is er een ‘jaarplan kwaliteit’ opgesteld. Het jaarplan is 
bedoeld om de status van  kwaliteitsbevorderende activiteiten 
inzichtelijk te maken. Het jaarplan geeft per onderwerp 
overzichtelijk weer welke acties er door wie en voor wanneer 
uitgevoerd dienen te worden om de voorgenomen doelstellingen 
van de organisatie te behalen. De acties zijn zo concreet mogelijk, 
volgens de SMART methodiek, geformuleerd. 
Het jaarplan is een levend document welke aangepast dient te 
worden naar gelang acties zijn opgevolgd of nieuwe doelstellingen 
worden geformuleerd. Ieder kwartaal wordt het jaarplan intern 
besproken en gecontroleerd op actualiteit en zo nodig bijgesteld. 
 
 
3. Streefwaarden 
In 2010 stelde de branchevereniging, in samenwerking met haar 
leden, de streefwaarden op. Deze zogenaamde normen zijn bedoeld 
als streefwaarden voor meting van het kwaliteitsbeleid op 
huisartsenposten.  
In het najaar van 2013 zijn deze streefwaarden geëvalueerd en waar 
nodig bijgesteld. De nieuwe vastgestelde streefwaarden, zoals 
beschreven in dit verslag, zijn vanaf 1 januari 2014 van kracht. 
Evenals in de voorgaande jaren is er in 2014 veel energie gestoken 
in het behalen van de streefwaarden. De telefonische 
bereikbaarheid, autorisatietijden en reactietijden bij spoedvisites en 
consulten zijn structureel gemeten. Hieronder staan per kwartaal de 
resultaten beschreven.  

 

3.1 Prestaties telefonische bereikbaarheid  
Middels V-tel, het telefoonsysteem dat gebruikt wordt op de SHA, is 
het mogelijk om wachttijden te meten. In geval van een 
spoedsituatie kan de patiënt de 1 intoetsen. Deze oproep komt dan 
binnen op de spoedlijn. Voor de telefonische bereikbaarheid heeft 
de branchevereniging de volgende streefwaarden opgesteld: 
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 Bij gebruik spoedtoets 98% binnen 30 seconden 
beantwoord. 

 Bij niet spoed 75% binnen 2 minuten en 98% binnen 10 
minuten. 

 
In de onderstaande tabel staan per kwartaal de resultaten m.b.t. de 
spoedoproepen weergegeven. 
 
Serviceniveau Q1 Q2 Q3 Q4 

# spoedoproepen
2
 539 598 586 546 

% binnen 30 sec. 96,9% 95,7% 97,2% 96,0% 

Tabel 1. Spoedoproepen per kwartaal 2014. 
 
Gekeken naar de absolute aantallen is er sprake van een lichte 
daling t.o.v. vorig jaar; 2269 in 2014 t.o.v. 2418 in 2013. Dit 
betekent dat de eerder ingezette daling zich heeft voortgezet (3127 
in 2012 en 3565 in 2011). 
 
Met ingang van 2013 wordt de wachttijd gemeten vanaf het 
moment dat de patiënt de spoedtoets indrukt (door 1 te kiezen op 
de telefoon). Dat jaar werd 97,8% van de spoedoproepen binnen de 
streefwaarde van 30 seconden beantwoord (gemiddelde van de 
percentages per kwartaal). In 2014 is dit gemiddelde percentage per 
kwartaal nagenoeg gelijk gebleven, namelijk 96,5%.  
De streefwaarde is in geen van de kwartalen behaald, maar de 
percentages liggen wel dichtbij de streefwaarde.  
Het niet opnemen van de spoedoproepen binnen 30 seconden 
heeft een aantal oorzaken. Eén van de meest voorkomende is 
technische problemen aan computer en/of telefoon. Een andere 
oorzaak is het feit dat er soms meerdere spoedoproepen tegelijk 
binnenkomen. Dit leidt vooral in de nacht, als er maar één triagist 
aanwezig is, voor het niet tijdig kunnen opnemen van de spoedlijn. 

                                                
2 Het aantal gesprekken dat door de beller is verbroken voordat er werd opgenomen 
is buiten beschouwing gelaten. 
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In tabel 2 staan de resultaten weergegeven wat betreft de 
oproepen zonder spoed. 
 
Serviceniveau Q1 Q2 Q3 Q4 

# oproepen 8716 9710 9575 9760 

% binnen 2 min. 82,2% 81,8% 83,5% 80,7% 

% binnen 10 min. 99,0% 98,8% 98,8% 98,1% 

Tabel 2. Oproepen zonder spoed per kwartaal 2014. 
 
De absolute aantallen geven weer dat er net als voorgaande jaren 
sprake is van een lichte stijging van het aantal oproepen zonder 
spoed; 37761 in 2014 t.o.v. 36914 in 2013, 36821 in 2012 en 34896 
in 2011. 
 
Gekeken naar het percentage oproepen zonder spoed dat 
beantwoord is binnen de streefwaarde is er, vergeleken met de 
voorgaande jaren, sprake van een duidelijke verbetering (zie grafiek 
1). In 2014 werden in ieder kwartaal beide streefwaarde m.b.t. 
oproepen zonder spoed behaald. 
 

 
Grafiek 1. Percentages oproepen zonder spoed beantwoord binnen 
de streefwaarden van respectievelijk 2 en 10 minuten. 
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3.2 Bereikbaarheid 
Door de branchevereniging InEen is als streefwaarde gesteld dat: 
  

 Minimaal 90% van de inwoners de huisartsenpost binnen 
30 minuten met de auto kan bereiken.  

 
Aangezien de omvang van het verzorgingsgebied en de locatie van 
de SHA ongewijzigd zijn, wordt evenals de voorgaande jaren aan 
deze streefwaarde voldaan. 
 
 

 

 

3.3 Reactietijden visites 
Aangaande spoedvisites zijn de volgende richtlijnen van kracht: 
 

 U0/U1: 90% binnen 20 minuten en 98% binnen 30 minuten. 
 U2: 90% binnen 1 uur en 98% binnen 2 uur. 

 
Het aantal gereden U1 visites en de gemiddelde reactietijden staan 
vermeld in tabel 3. 
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Reactietijden Q1 Q2 Q3 Q4 

# U1 visites 4 9 3 3 

gem. reactietijd  21 min. 16 min. 6 min. 5 min. 

binnen 20 min. #  
2 

% 
50 

#  
6 

% 
67  

# 
3 

% 
100 

# 
3 

% 
100 

binnen 30 min. #  
4 

% 
100 

#  
8 

%  
89 

# 
3 

% 
100 

# 
3 

% 
100 

Tabel 3. U1 visites per kwartaal 2014. 
 
De resultaten m.b.t. de U2 visites en de gemiddelde aanrijdtijden 
staan in tabel 4 vermeld. 
 
Reactietijden Q1 Q2 Q3 Q4 

# U2 visites 228 229 180 229 

# waarvan 
reactietijd bekend  

157 149 95 141 

gem. reactietijd 34 min. 27 min. 16 min.  min. 

binnen 1 uur # 
146 

% 
93 

#    
143 

% 
96 

#     
95 

% 
100 

#  
140 

% 
99 

binnen 2 uur # 
153 

% 
97 

#  
148 

%  
99 

#     
95 

% 
100 

# 
141 

% 
100 

Tabel 4. U2 visites per kwartaal 2014. 
 
De toenemende aandacht voor een accurate registratie en 
aanrijdtijden binnen de streefwaarden, lijkt effectief. De 
streefwaarde van 90% binnen 20 minuten wordt nog niet behaald 
(79,3%), maar de streefwaarde van 98% binnen 30 minuten bijna 
(gemiddelde van 97,3% per kwartaal). 
 
Ook dit jaar is het niet gelukt om de registratie van de gereden U1 
en U2 visites volledig te krijgen. Dit heeft nog steeds te maken met 
de handmatige verwerking. Zoals reeds in het kwaliteitsjaarverslag 
2013 aangegeven zal het TomTom tracking systeem uitkomst 
moeten bieden (zie paragraaf 11.3). Het gebruik van het 
geautomatiseerde tracking systeem zal niet alleen ten goede komen 
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aan de validiteit van de registratie, maar zal naar verwachting ook 
minder arbeidsintensief zijn. 
 
 
3.4 Reactietijden (telefonische) consulten 
De reactietijden met betrekking tot (telefonische) consulten op de 
huisartsenpost worden verkregen uit Call Manager. Hierbij wordt de 
tijd tussen het aannemen van een oproep door de triagist en het 
moment dat de huisarts de patiënt in behandeling neemt gemeten. 
Wat betreft de U2 consulten is de volgende streefwaarde van 
kracht: 
 

 Bij als U2 aangemerkte (spoed) zorgvragen waarvoor een 
consult geïndiceerd, wordt binnen een uur een afspraak op 
de huisartsenpost ingepland. Zodra de patiënt binnen is, 
wordt hij gemonitord en zo spoedig mogelijk geholpen.  

 
Sinds begin 2013 vraagt de triagist van de SHA de patiënt met een 
U2 hulpvraag direct naar de huisartsenpost te komen. De triagist 
plant de patiënt vervolgens op de eerst mogelijke U2 plek in de 
agenda. Zodra de patiënt zich meldt, wordt de huisarts hierover 
door de triagist geïnformeerd. De patiënt met urgentie U2 wordt 
vervolgens als eerstvolgende door de huisarts uit de wachtkamer 
gehaald. 
 
Uit de gegevens blijkt dat per kwartaal gemiddeld 91,5% van de 
patiënten met een U2 consult binnen één uur een afspraak kregen 
en dat 88% binnen een uur gezien is door een huisarts. Voorgaande 
jaren werd alleen naar het laatste percentage gekeken. Deze lag in 
2013 op gemiddeld 87% en in 2012 op 75,8% per kwartaal. 
Wat betreft de telefonische U2 consulten had in 2014 gemiddeld 
91,5% van de patiënten binnen één uur contact met een huisarts. 
 
Over de jaren is met name ten aanzien van de reactietijden voor 
telefonische U2 consulten een duidelijke verbetering zichtbaar: in 
2012 gemiddeld 78,5% en in 2013 88% per kwartaal. 
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Waarom de 100% niet behaald wordt is nog onduidelijk, hetgeen 
het moeilijk maakt om er verbeteracties op in te zetten. De 
aandacht gaat voor nu dan ook uit naar het inzichtelijk krijgen van 
de oorzaken. 

Tabel 5. Reactietijden (telefonische) U2 consulten per kwartaal 
2014. 
 
 

Reactietijden Q1 Q2 Q3 Q4 

U2 % < 1 uur afspraak 90% 91% 94% 91% 

U2 % < 1 uur bij huisarts 88% 88% 94% 82% 

U2 % < 1 uur telefonisch 
contact met de huisarts 

92% 87% 96% 91% 
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3.5 Autorisatietijden 
Wanneer een contact zelfstandig door een triagist wordt 
afgehandeld, dient dit door een huisarts geautoriseerd te worden. 
De branchevereniging stelt als streefwaarde dat dit in: 
 

 90% binnen 1 uur en 98% binnen 2 uur  
  
dient te gebeuren. Grondslag van deze streefwaarde is het 
patiëntveilig werken door de triagist onder de verantwoordelijkheid 
van de huisarts. De aanname is dat indien een zelfzorgadvies binnen 
een uur door een huisarts wordt geautoriseerd de veiligheid voor de 
patiënt, de triagist en de huisarts is geborgd. 
 
Autorisaties Q1 Q2 Q3 Q4 

Aantal 3539 3861 3707 3787 

% binnen 1 uur 96,0% 95,4% 93,8% 94,9% 

% binnen 2 uur 99,7% 99,7% 98,6% 99,5% 

Tabel 6. Autorisatietijden per kwartaal 2014. 
 
N.a.v. de waargenomen dip in het 3

de
 kwartaal is er opnieuw gestart 

met het sturen van een persoonlijke brief naar iedere huisarts die 
de streefwaarde overschrijdt. Dit lijkt effect te hebben, want in het 
4

de
 kwartaal is er weer een kleine verbetering zichtbaar.   

 
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat er in 2014 gemiddeld per 
kwartaal ongeveer een gelijk percentage aan contacten binnen het 
uur is geautoriseerd; 95% in 2014 ten opzichte van 95,8% in 2013.  
 
 
3.6 Kwaliteit triage 
De streefwaarde m.b.t. de diplomering van triagisten is iets 
aangepast. Deze is nu als volgt: 
 

 Alle triagisten zijn gediplomeerd of in opleiding en binnen 2 
jaar gediplomeerd.  
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 Indien gebruik wordt gemaakt van andere beroepsgroepen 
voor triage dient de bekwaamheid aangetoond te zijn.  

 
Eind 2014 waren er in totaal 24 triagisten in dienst. Hiervan hadden 
er 16 hun diploma, waren er 4 in het bezit van een triage certificaat 
(medisch studenten) en 4 in opleiding. Hiermee wordt voldaan aan 
de streefwaarde. 
Van het team triagisten waren er vier die in 2009 hun triage 
diploma hadden behaald. Aangezien het diploma Triagist Acute Zorg 
5 jaar geldig is, dienden deze triagisten zich te laten herregistreren. 
Alle vier de triagisten voldeden aan de gestelde eisen op het gebied 
van scholing, kwaliteitsmetingen en professionaliteit en zijn 
voorgedragen voor herregistratie. 
De herregistratie van het diploma Triagist Acute Zorg is inmiddels 
door een externe instantie aan alle vier de triagisten voor een 
periode van 5 jaar toegekend. 
 
 
3.7 Benchmark  
Zoals ieder jaar heeft de SHA meegewerkt aan de InEen benchmark. 
Middels deze benchmark worden alle huisartsendienstenstructuren 
in Nederland op bepaalde aspecten met elkaar vergeleken. In de 
benchmark 2013 is de SHA vergeleken met het gemiddelde van vier 
huisartsenposten die qua kenmerken redelijk overeenkomen met 
de SHA. Het gaat daarbij om huisartsenposten die een 
inwonersaantal tussen 150.000 en 250.000 (SHA 178.160), een 
plattelandspercentage tussen 50% en 75% (SHA 55,67%) en één 
locatie hebben. Daarbij dient echter opgemerkt te worden dat het 
geen Spoedposten waren. De resultaten op het onderdeel 
‘Streefwaarden’ staan in onderstaande tabel weergegeven. Op de 
meeste streefwaarden komen de scores van de SHA redelijk 
overeen met de vergelijkbare huisartsenposten. Een uitzondering is 
het percentage U1 visites dat binnen de streefwaarde van 2013 is 
gezien. Zoals beschreven in paragraaf 3.3 zijn de resultaten in 2014 
aanzienlijk verbetert.  
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Benchmark 2013 SHA Gemiddelde 

vergelijkbare 
posten 

Spoedoproep % binnen 30 sec. 97,8 97,9 

Niet-spoed oproep % binnen 2 min. 76,8 73,2 

Niet-spoed oproep % binnen 10 min. 97,4 98,0 

U1 visites binnen 15 min, 31,5 70,5 

U2 consult % binnen 1 uur 91,7 80,4 

Autorisatie % binnen 1 uur 96,1 96,2 

Tabel 7. Resultaten benchmark 2013. 
 
 
4. Wet- en regelgeving 
4.1 Privacy beleid 
Vanuit het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is er veel 
aandacht voor de bescherming van privacy en beveiliging van 
persoonsgegevens op huisartsenposten.  
Het CBP verwacht dat er via ICT-systemen alleen toegang tot 
patiëntendossiers verkregen kan worden na een zogenaamde twee-
factor authenticatie. Dit houdt in dat er naast een gebruikersnaam 
en wachtwoord een andere vorm van controle van de gebruiker 
plaats dient te vinden, bijvoorbeeld door iets wat je hebt.  
Om dit te realiseren heeft de SHA ervoor gekozen om iedereen met 
een unieke zorgverlener identificatie (UZI)-pas te laten inloggen  
Waar gewenst is de aanvraag van de UZI-pas via de SHA verlopen. 
Vervolgens is gefaseerd de twee-factor authenticatie ingevoerd. 
Naast de ingebruikname van de UZI-passen zijn de 
gebruikersrechten van triagisten in Call Manager aangepast. De 
toegang van de triagisten tot de afhandelde contacten is gewijzigd. 
Een zeer beperkt aantal triagisten heeft nog toegang tot de 
afgehandelde contacten. Zij hebben hiervoor een privacyverklaring 
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ondertekend waarin zij aangeven de toegang alleen voor de aan 
hun toegewezen werkzaamheden te gebruiken.  
Het beperken van de gebruikersrechten heeft voor enige onrust 
gezorgd. Bij zowel huisartsen als triagisten was er onduidelijkheid 
over de regels en eisen met betrekking tot bescherming van 
persoonsgegevens. Dit is de reden geweest  om tijdens een 
werkoverleg van de triagisten een deskundige uit te nodigen die 
helderheid heeft gegeven over de eisen waaraan de SHA gehouden 
is en vooral waarom. 
Ook zijn in het kader van de borging van de privacy op de SHA de 
volgende documenten vastgesteld: administratieve processen, 
continuïteitsplan, procedure bewaartermijnen en 
beveiligingsbeleid. Al deze documenten hebben in meer of mindere 
mate te maken met de manier waarop binnen de SHA wordt 
omgegaan met persoonsgegevens en de bescherming daarvan. 
 
 
4.2 Inspectie voor de Gezondheidszorg 
Als onderdeel van haar toezichthoudende taak, bezoekt de 
inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) sinds enkele jaren 
huisartsenposten. Het doel van deze bezoeken is het inzichtelijk 
krijgen van de kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid op de 
huisartsenposten.  
Op basis van de bevindingen van de IGZ tijdens het laatste 
jaarbezoek, dat begin 2012 heeft plaatsgevonden, heeft de SHA een 
plan van aanpak opgesteld. Inmiddels zijn er meerdere, aangepaste, 
versies van het plan van aanpak naar de IGZ verstuurd. Uiteindelijk 
heeft de IGZ op basis van de laatste versie laten weten dat alle 
kritische processen waar de IGZ op heeft getoetst als voldoende zijn 
beoordeeld.    
Tijdens het volgende jaargesprek zal de IGZ controleren in hoeverre 
de aanbevelingen van de IGZ zijn opgevolgd en de verbeteracties 
zoals vermeld in het plan van aanpak zijn uitgevoerd en geborgd.  
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5. Triagisten 
5.1 Na- en bijscholingsactiviteiten 
De organisatie hecht veel waarde aan het op peil houden en 
bevorderen van werkgerelateerde vaardigheden. Om dit te 
realiseren zijn in 2014 de volgende opleidingen en trainingen voor 
triagisten georganiseerd. 
 
- Fysieke triage-training  

 Tijdens deze training werden er o.a. handvatten 
aangeboden voor de uitvoering van de fysieke triage en de 
wijze van overdracht van patiënten aan de spoedeisende 
hulp (SEH). De training is gegeven door de 
praktijkbegeleider en de kwaliteitsarts. 

 
- Fysieke triage gesprekstechniek 

 Eind 2013 is er in samenwerking met een 
trainingsadviesbureau een meetinstrument ontwikkeld om 
de kwaliteit van de fysieke triage te meten. Middels deze 
training de meetbare fysieke triage gesprekstechniek 
getraind. 

 
- Training auditor fysieke triage 

 Middels een audit wordt de geleverde kwaliteit van de 
fysieke triage gemeten. Drie auditoren zijn opgeleid om 
fysieke triages te auditen. Alle drie zijn ze geslaagd voor 
het bijbehorende examen. 

 
- Telefonische triage gesprekstechniek  

 Binnen de SHA werd de gesprekstechniek Haakplus 
toegepast. In 2014 is dit gewijzigd in Triageplein 2.0, 
hetgeen enkele aanpassingen in de gesprekstechniek tot 
gevolg had. Alle triagisten van de SHA zijn inmiddels 
getraind op de nieuwe gesprekstechniek. 
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- Coach the Coach training 
 Er zijn binnen de SHA vier triagisten werkzaam als auditor 

van de telefonische triage. Tezamen met de 
praktijkbegeleider zijn zij gecertificeerd om de 
kwaliteitsmeting van de telefonische triage uit te voeren. 
Middels deze training is de licentie om de werkzaamheden 
als auditor uit te voeren met een jaar verlengd. 

 
- Reanimatie/AED training 

 Er is een doorlopend programma waarbij de triagisten 
wordt geleerd hoe te reanimeren, inclusief het gebruik van 
de AED. Een deel van de triagisten heeft dit jaar de 
herhalingscursus reanimatie en AED met succes afgelegd. 

 
- Klinische les acute buik 

 In 2014 is er door de kwaliteitsarts een klinische les 
georganiseerd met als thema Acute Buik. De klinische les 
met achtergrondinformatie werd door het triagisten team 
als waardevol ervaren.  

 
- SBAR training 

 SBAR staat voor Situation, Background, Assessment en 
Recommendation. Binnen het operationeel ketenoverleg 
acute zorg is een formulier ontwikkeld welke in regio groot 
Amsterdam is geïmplementeerd. De triagisten hebben 
training gekregen in de toepassing van deze 
overdrachtsmethodiek. 

 
- E-learning omgang met kindermishandeling 

 De organisatie is verplicht om (periodiek) nascholing aan te 
bieden op het gebied van kindermishandeling en huiselijk 
geweld. Op de SHA gebeurt dit middels een online 
leeromgeving waar beroepsspecifieke cursussen en e-
colleges gevolgd kunnen worden m.b.t. het signaleren, 
handelen en communiceren bij kindermishandeling en 
huiselijk geweld. Alle triagisten zijn bezig met of hebben de 
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modules reeds gevolgd en afgerond middels een natoets. 
Alle triagisten in opleiding zijn uitgenodigd of reeds gestart 
met de e-learning modules. 
Daarnaast is er in een werkoverleg een presentatie 
gegeven door medewerkers van het Advies en Meldpunt 
kindermishandeling en het steunpunt huiselijk geweld met 
als doel triagisten handvatten te geven bij het signaleren 
van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 
In 2015 zal er gestart worden met een trainingstraject waarin 
triagisten bewust worden gemaakt van hun eigen motivatie en 
doelstellingen om met plezier bij de SHA te (blijven) werken. De 
eerste voorbereidingen hiervoor hebben in 2014 reeds 
plaatsgevonden. 
  
 
5.2 Teamrapportage telefonische triage  
Jaarlijks wordt er door een externe instantie een rapportage 
opgesteld m.b.t. de kwaliteit van de telefonische triage op de SHA. 
De kwaliteitsmeting is onderdeel van het HAAKplus (HuisArtsen 
Ambulante zorg Kwaliteitssysteem) professionele triage keurmerk.  
De kwaliteit wordt gemeten middels audits. Een audit is een 
systematisch en onafhankelijk onderzoek waarbij de criteria, zoals 
vastgelegd in het opleidingsplan van de branchevereniging, worden 
gescoord.  
Er worden drie aspecten onderscheiden in de kwaliteitsmeting: 
vakkennis/medische kennis, geprotocolleerd werken/logistiek en 
communicatieve vaardigheden. 
In 2014 behaalden de triagisten van de SHA over het algemeen een 
hoge score. Er is dan ook vooral aandacht voor de overgang naar 
Triageplein 2.0, waarin de eisen m.b.t. de gesprekstechnieken zijn 
aangescherpt. Zo zullen triagisten binnenkort worden getoetst op 
nieuwe items zoals urgentieverhogende vragen stellen, vragen naar 
toestandsbeeld en concretiseren van algemene triagecriteria. De 
triagisten zullen goed getraind worden op deze items, zodat 



                                                                                                                                                                                      

                  

Pagina 24 van 62 
 

voldaan kan worden aan de steeds hoger wordende geldende eisen 
in het vakgebied. 
In 2015 zal er dan ook een training worden gegeven specifiek 
gericht op de hier genoemde ontwikkelpunten. 
 
 
5.3 Fysieke triage audits 
De SHA is in 2014 gestart met het meten van de kwaliteit van 
fysieke triage. In samenwerking met een trainingsadviesbureau is 
het proces van de fysieke triage, op basis van afgesproken 
werkwijze en protocollen, geanalyseerd. 
Op basis van de uitkomsten is een audit scorelijst fysieke triage 
ontwikkeld. In deze lijst zijn top-items opgenomen die behaald 
moeten worden om een verantwoorde en veilige fysieke triage uit 
te voeren. 
Op de pijlers medische kennis en logistiek is met name zeer hoog 
gescoord. De pijler communicatie bleef daarentegen achter.  
Zowel de audit scorelijst als de wijze van het afnemen van de audits 
zal begin 2015 worden geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. 
 
 
5.4 Triagetijden 
De duur van de triage is een belangrijk kwaliteitscriterium. Bij het 
meten van de triagetijden wordt onderscheid gemaakt tussen de 
fysieke en telefonische triage. De triagetijd is de tijd dat de triagist 
bezig is met het bepalen van de urgentie. Alle administratieve 
handelingen zijn niet meegerekend.  
 
De gemiddelde telefonische triage-duur lag in 2014 ieder kwartaal 
rond de 3 minuten. De fysieke triage tijden lagen gemiddeld 
genomen iets hoger, ruim 5 minuten (zie tabel 8). 
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Triagetijden Q1 Q2 Q3 Q4 

Fysiek 3min. 
49sec. 

5min. 
30sec. 

5min. 
36sec. 

5min. 
32sec. 

Telefonisch 3min. 
26sec. 

2min. 
59sec. 

3min. 
4sec. 

 3min. 
5sec. 

Tabel 8. Gemiddelde triagetijden per kwartaal 2014. 
 
 
6. Huisartsen 
6.1 Na- en bijscholingsactiviteiten 
Voor huisartsen zijn in 2014 de volgende trainingen georganiseerd: 
 
- Regieartscursus  

 Net als voorgaande jaren heeft er een regieartscursus 
plaatsgevonden. Tijdens deze cursus krijgen huisartsen 
handvatten aangereikt om de functie van regiearts goed uit 
te kunnen voeren. Inmiddels hebben nagenoeg alle 
aangesloten huisartsen de cursus gevolgd.  

 
- ABCD-cursus 

 Net als de regieartscursus is dit een jaarlijks terugkerende 
cursus. Tijdens deze nascholing betreffende acute zorg is er 
in het kader van de kwaliteitsverbetering casuïstiek 
besproken en is er geoefend met lotusslachtoffers. De 
cursus is ook dit jaar weer goed bezocht en enthousiast 
ontvangen.  

 
In met name de laatste helft van 2014 zijn er voorbereidingen 
getroffen voor scholingen die in 2015 gepland staan. Zo is er 
gewerkt aan een training Signalering kindermishandeling en 
huiselijk geweld voor huisartsen. Het doel van de cursus is het 
stimuleren van de signalerings- en opvolgingsvaardigheden van 
huisartsen.  
Daarnaast staan de komende Amstellanddagen, scholingsdagen 
voor huisartsen uit de regio, in het teken van spoedzorg. Voor 2015 
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heeft de huisartsenpost de organisatie op zich genomen. De 
medisch coördinator en kwaliteitsarts zijn met medewerking van 
specialisten uit ziekenhuis Amstelland (ZHA) bezig om het 
programma vorm te geven. 
 
 
6.2 Bestand waarnemend huisartsen 
Waarnemers ontvangen een persoonlijke inlogcode, wanneer ze 
een ingevuld aanmeldformulier, een kopie van de Huisarts en 
Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC)-registratie, een 
kopie van een actuele verklaring arbeidsrelatie (VAR), een kopie 
identiteitsbewijs en een kopie van een reanimatiecertificaat/bewijs 
van deelname hebben verstrekt. Met de persoonlijke inlogcode kan 
de waarnemer inloggen in Call Manager, InterShift en op het 
besloten deel van de website van de SHA. Van de waarnemers 
wordt verwacht dat zij, voordat zij met hun 1

ste
 dienst beginnen, op 

de hoogte zijn van de regels en werkafspraken die gelden op de 
SHA. 
Er zijn 80 inlogcodes beschikbaar voor waarnemers. Elk halfjaar 
wordt gecontroleerd of een waarnemer in het voorafgaande 
halfjaar tenminste vier diensten heeft waargenomen (peildata: 1 
januari en 1 juli). Indien dit niet het geval is, dan wordt de 
waarnemer uit het waarneembestand gehaald.  
Door het stellen van een maximaal aantal inlogcodes en een 
minimaal aantal diensten wordt een pool met ‘vaste’ waarnemers 
gecreëerd. Volgens de SHA draagt dit bij aan de kwaliteit aangezien 
deze huisartsen op de hoogte zijn en worden gebracht over de 
(specifieke) werkafspraken die gelden op de SHA. Daarnaast 
verhoogt het regelmatig dienst doen de betrokkenheid met de 
organisatie hetgeen eveneens ten goede komt aan de kwaliteit. 
 
 
6.3 Collectieve verkoop nachtdiensten 
Gelijk aan voorgaande jaren zijn, op verzoek van de huisartsen met 
een deelnemersovereenkomst, de nachtdiensten collectief verkocht 
aan een waarneembureau. Het waarneembureau vult de diensten 
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in met waarnemers uit het waarneembestand van de SHA. 
 
 
6.4 Verkochte diensten  
Via de gegevens in onderstaande tabel wordt inzicht verkregen in 

het percentage diensten dat door waarnemers wordt vervuld. 

Zoals beschreven in het vorige kwaliteitsjaarverslag werden tot en 
met 2013 de diensten die door hidha’s werden vervuld als 
verkochte diensten beschouwd. Omdat steeds meer huisartsen in 
loondienst tot de ‘vaste’ huisartsen gaan behoren, is er voor 
gekozen om deze in 2014 apart te vermelden in de cijfers. Door 
deze nieuwe indeling zijn de cijfers moeilijk te vergelijken met 
voorgaande jaren.  

 

Tabel 9. Overzicht de percentages verkochte diensten per kwartaal 
2014. 
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% aangesloten huisartsen 38,8 56,0 8,2 35,6 47,0 7,7 
% hidha’s 10,4 6,5 0,0 11,7 8,6 0,0 
% waarnemers 50,8 37,5 91,8 52,7 44,4 85,7 

Diensten Q3 Q4 
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% aangesloten huisartsen 40,6 42,6 5,4 43,9 41,7 4,3 

% hidha’s 11,2 7,7 0,0 10,0 8,0 0,0 

% waarnemers 48,2 49,8 94,6 46,2 50,3 95,7 
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6.5 Waarnemersbijeenkomst  
Omdat waarnemers niet aanwezig zijn op de vergaderingen van de 
HVA (Huisartsenvereniging Amstelland) en ook niet tijdens de 
algemene deelnemersvergadering krijgen ze niet altijd alle 
ontwikkelingen en afspraken mee, terwijl ze wel veel diensten doen 
(zie tabel 9). Ze worden op de hoogte gehouden door de 
nieuwsbrief en de website, maar in aanvulling hierop was het plan 
om, net als vorig jaar, een waarnemersbijeenkomst te organiseren. 
Het doel was om de waarnemers van de laatste ontwikkelingen op 
de SHA op de hoogte te brengen, maar ook om ze de gelegenheid te 
bieden om hun mening te geven over het werken op de SHA. 
Vanuit de waarnemersgroep bleek echter, mogelijk vanwege de 
voorgestelde data, onvoldoende interesse om bij elkaar te komen. 
Er is toen gekozen om de waarnemers schriftelijk via een speciale 
mailing op de hoogte te brengen van enkele belangrijke 
ontwikkelingen. 
 
 
6.6 Interviews met individuele huisarts 
Dit jaar heeft de medisch coördinator met een aantal huisartsen 
een persoonlijk gesprek gevoerd. Sinds vorig jaar worden niet alleen 
aangesloten huisartsen, maar ook waarnemend huisartsen 
uitgenodigd voor een gesprek. Het doel van de gesprekken is om er 
achter te komen hoe de facilitering door de huisartsen wordt 
ervaren. Uit de gevoerde gesprekken is gebleken dat de huisartsen 
in grote lijnen tevreden zijn over het werken op de huisartsenpost.  
 
 
6.7 Arts in opleiding tot specialist (huisartsgeneeskunde) 
Net als de voorgaande jaren hebben er in 2014 weer 
introductiecursussen plaatsgevonden voor de nieuwe huisartsen in 
opleiding tot specialist (AIOS). Daarnaast heeft de kwaliteitsarts een 
regionaal overleg van opleidingscoördinatoren bijgewoond. Er is 
toen o.a. gesproken over de scholing van spoedgeneeskunde. In het 
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eerste opleidingsjaar wordt de reanimatie/spoedcursus door de 
opleiding verzorgt. Binnenkort zullen de huisartsenposten een 
(opfris) cursus voor 3

de
 jaars AIOS moeten gaan aanbieden. 

Nagedacht wordt in welke vorm en middels welk 
samenwerkingsverband de cursus aangeboden zal worden.  
 
In navolging op de bijeenkomst voor opleiders in 2013 is gepoogd 
ook in 2014 een dergelijke bijeenkomst te organiseren. Er bleek 
echter onvoldoende behoefte onder de opleiders. Het streven is om 
ieder jaar de behoefte te inventariseren en indien gewenst een 
bijeenkomst te organiseren.  
 
In 2013 heeft een cursus plaatsgevonden voor huisartsen die geen 
opleider zijn, maar die bereid zijn een AIOS tijdens het dienstdoen 
op de SHA te begeleiden. Hieraan hebben drie huisartsen die 
dienstdoen op de SHA deelgenomen. In 2014 is er regelmatig, door 
AIOS die niet aan het minimaal aantal vereiste diensten kwamen, 
een beroep gedaan op deze ‘waarnemend opleiders’. 
 
Sinds enige tijd is besloten om AIOS ook uit te nodigen voor 
trainingen die door de SHA worden georganiseerd. Zo hebben 
afgelopen jaar enkele AIOS deelgenomen aan de ABCD-cursus en de 
regieartscursus. 
 
 
6.8 Kwaliteitscommissie 
Reguliere vergaderingen 
De voornaamste rol van de kwaliteitscommissie (KC) is het 
meedenken en adviseren over beleids- en kwaliteitsaspecten van de 
SHA. Naast de Hagro-vertegenwoordigers (die zitting hebben voor- 
en spreken namens hun achterban) maken de directeur, medisch 
coördinator en teamleider van de SHA deel uit van de commissie. 
Tijdens de vergaderingen in 2014 zijn o.a. de volgende 
onderwerpen besproken: 

 Herziening van het protocol Samenwerkingsafspraken 
presenteren stabiele patiënt – Presentatiegarantie; 
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 Project Spoedpost 2.0: doelstellingen en voortgang; 
 Uniforme overdracht in de keten middels de SBAR 

methodiek; 
 Wachtkamer management (protocol); 
 Medicatie voorschrijven en Overdracht naar 2

e
 lijn 

(protocollen); 
 Privacybeleid: welke acties zijn ondernomen en wat heeft 

dit voor invloed op het werken op de SHA; 
 Inzage in medisch dossier via Regionaal Schakelpunt (RSP) 

door triagisten: wel of niet?; 
 Omloopdiensten op vrijdagavond: wel of niet 

continueren?; 
 Stand van zaken fysieke triage en audits; 
 Melden van calamiteiten. 

 
De kwaliteitscommissie heeft in 2014 de volgende besluiten 
genomen, welke als advies aan de directeur zijn gepresenteerd:  

 De frequentie van de KC vergaderingen wordt verlaagd van 
één keer / maand naar één keer / zes weken; 

 De beleidsdag wordt voortaan in het voorjaar gehouden;  
 Er wordt geen feedback over zorgconsumptie van eigen 

patiënten aan huisartsen teruggekoppeld; 
 De KC, eventueel aangevuld met leden van de HVA, 

fungeert als klankbord voor de gesprekken over de fysieke 
triage die de directeur en medisch coördinator voeren met 
ZHA onder leiding van een onafhankelijk adviseur.     

 
De directie heeft de adviezen van de kwaliteitscommissie 
overgenomen en deze zijn inmiddels geïmplementeerd.  
 
Beleidsdag 
Naast de reguliere vergaderingen heeft in september de jaarlijkse 
beleidsdag van de kwaliteitcommissie plaatsgevonden. Deze dag 
stond dit jaar in het teken van omdenken. Tijdens het 
ochtendprogramma, waar ook triagisten, managers van de SEH ZHA 
en medewerkers van de SHA bij aanwezig waren, werd de theorie 
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van het omdenken uitgelegd. Ga uit van de feiten, dus van hoe iets 
is en niet hoe je zou willen dat iets is. Probeer vervolgens met de 
aanwezige kwaliteiten, vaardigheden en middelen een oplossing te 
bedenken. (B)lijkt het probleem onoplosbaar, probeer het dan om 
te denken. Met andere woorden, denk out-of-the-box en wees 
creatief. 
Na de lunch hebben de leden van de kwaliteitscommissie samen 
met de medewerkers SHA gepoogd enkele problemen uit de 
praktijk om te denken. De theorie bleek eenvoudiger dan de 
praktijk. Toch hebben pogingen tot het omdenken enkele 
waardevolle nieuwe inzichten opgeleverd. De aanwezigen waren 
positief gestemd en optimistisch over de output van de beleidsdag. 
 
 
6.9 Deelnemersvergadering 
In 2014 was het thema van de deelnemersvergadering ‘aanvullende 
diagnostiek op de huisartsenpost’. Iedere huisarts ziet met 
regelmaat patiënten op de huisartsenpost die hij voor aanvullende 
diagnostiek verwijst naar de SEH. Aldaar wordt de behandeling 
overgenomen en een nieuw DBC geopend. De vraag was of een deel 
van deze verwijzingen voorkomen kunnen worden door 
rechtstreeks vanuit de SHA diagnostiek aan te vragen. Het doel 
hiervan is om (kosten)efficiënter en doelmatiger zorg te kunnen 
leveren.  Hiertoe zijn ziekenhuizen volgens de NZa beleidsregel 
Eerstelijnsdiagnostiek (BR/CU-2114) ook verplicht, maar op dit 
moment is het nog niet beschikbaar.  
Tijdens de vergadering is gediscussieerd over de voor- en nadelen 
van diagnostiek op de huisartsenpost in het algemeen en meer 
specifiek t.a.v. de laboratorium-, ECG, en röntgenaanvragen. 
Duidelijk werd dat de meeste huisartsen positief staan tegenover 
aanvullende diagnostiek, maar van mening zijn dat er duidelijk 
geformuleerd moet worden welke onderzoeken en onder welke 
voorwaarden deze aangevraagd kunnen worden. Er zullen goede 
afspraken met het ziekenhuis gemaakt moeten worden en de 
logistiek dient helder te zijn.  
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De resultaten van de discussie worden voorgelegd aan de 
kwaliteitscommissie die een advies zal uitbrengen aan de directie 
van de SHA. 
 
 
7. Interne organisatie 
 
7.1 Organisatiestructuur 
De laatste jaren is de span of control voor de teamleider flink 
toegenomen. Zij moet ongeveer 10 FTE (28 medewerkers) 
aansturen. Dit lijkt daarom niet meer de optimale aansturingsvorm 
voor de triagisten op de werkvloer.  
Er is gekeken naar een meer directe aansturingvorm met een vast 
aanspreekpunt tijdens de diensturen. Een vorm die zou voorzien in 
meer ondersteuning op de werkvloer, hetgeen zou leiden tot een 
betere kwaliteit van zorg, meer efficiëntie en effectiviteit in de 
werkprocessen en uniformiteit in het naleven van de 
werkafspraken.  
Om te onderzoeken hoe het bovenstaande te effectueren is, is een 
werkgroep in het leven geroepen. De probleemstelling en mogelijke 
organisatorische aanpassingen zijn onder leiding van een 
onafhankelijk adviseur in kaart gebracht. 
De meest geschikte vorm is een structuur gebleken waarbij er altijd 
een leidinggevende op de werkvloer aanwezig is en die ook een 
brug vormt tussen de werkvloer en het management. Er wordt 
verondersteld dat de communicatie en informatievoorziening 
hierdoor verbetert en eveneens meer ondersteuning en controle op 
het inhoudelijke (werk) proces oplevert.  
Een belangrijk criterium is dat de nieuwe vorm budget-neutraal 
ingevoerd kan worden binnen de SHA. 

 

7.2 Dienstoverdracht en -evaluatie 
Sinds januari 2013 is er in de agenda’s, zowel aan het begin als het 
einde van iedere dienst, tijd vrij gepland voor de dienstoverdracht 
en –evaluatie. Alle aanwezige huisartsen, chauffeurs en triagisten 
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(behalve één triagist met telefonische triagedienst) worden 
verwacht bij de overdracht en evaluatie aanwezig te zijn. Tijdens de 
overdracht worden o.a. openstaande contacten en zorgintensieve 
patiënten overgedragen en worden er belangrijke (nieuwe) 
werkafspraken gecommuniceerd. Tijdens de evaluatie wordt 
besproken hoe de afgelopen dienst is verlopen. Mochten bepaalde 
zaken niet goed verlopen zijn, dient dit te worden genoteerd. Te 
denken valt aan het niet tijdig autoriseren van een zelfzorgadvies, 
het niet tijdig beantwoorden van een spoedlijn en technische 
storingen. 
Het dienstoverdracht en –evaluatieformulier wordt inmiddels online 
ingevuld. Dit heeft o.a. tot voordeel dat managementinformatie 
eenvoudiger te verkrijgen is. 
 
 
7.3 Personeelsvertegenwoordiging 
De taakstelling van de personeelsvertegenwoordiging (PVT) is het 
behartigen van zowel de belangen van alle werknemers als de 
organisatiebelangen van de SHA.  
In 2014 hebben de leden van de PVT een training gevolgd. Het 
leerdoel van de training was het inzichtelijk krijgen van de taken en 
bevoegdheden van de PVT en het vormgeven van de werkwijze. 
Onder andere op basis van de opgedane kennis tijdens deze training 
is er een reglement opgesteld. Hierin staat beschreven wat het 
werkterrein en de rechten van de PVT zijn. Daarnaast is er o.a. ook 
in vastgelegd wat de werkwijze van de PVT is, hoe de verkiezing van 
de leden plaatsvindt en wat de zittingstermijn van de leden is. 
De PVT van de SHA heeft zich in het eerste kwartaal met name 
gebogen over een nieuwe achterwachtregeling voor triagisten. De 
nieuwe regeling, bereikbaarheidsdienst, is in het tweede kwartaal 
ingevoerd. Verder heeft de PVT vergaderd over wijzigingen in het 
personeelsbeleid, de nieuwe samenstelling van de 
sollicitatiecommissie voor triagisten, de compensatie feestdagen, 
het effect van de nieuwe wet Werk en Zekerheid en de nieuwe 
organisatiestructuur (zie paragraaf 7.1). Vanwege de 
uitdiensttreding van de beleidsmedewerker kwam er een plek 

http://www.huisartsenpost-amstelland.nl/uploads/2015/01/150120-reglement-pvt-sha-def.pdf
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binnen de PVT vacant. Deze is opgevuld door de 
kwaliteitsmedewerker.  
 
 
7.4 Vertrouwensartsen 
De SHA heeft sinds 2010 twee vertrouwenspersonen aangesteld. Dit 
is in navolging van de Arbowet die werkgevers verplicht om beleid 
te voeren gericht op het beschermen van werknemers tegen 
‘ongewenste omgangsvormen’ en de nadelige gevolgen daarvan. 
 
 
7.5 Na- en bijscholingsactiviteiten kantoormedewerkers 
De medisch coördinator en (als back-up) de kwaliteitsarts maken 
deel uit van de calamiteitencommissie. Om gedegen onderzoek te 
doen naar de (basis)oorzaken van een calamiteit is het van belang 
dat alle leden van de commissie vaardig zijn in het toepassen van de 
Prisma methode. Beiden hebben daarom in 2014 deelgenomen aan 
een Prisma cursus waarin veel aandacht is besteed aan het vinden 
en in kaart brengen van oorzaken van calamiteiten.  
De kwaliteitsmedewerker heeft een cursus spreken in het openbaar 
gevolgd en de directeur heeft zich bijgeschoold in communicatie 
tijdens crisis, privacy van de werknemer, compliance en omgang 
met externe toezichthouders. 
 
 
7.6 Ervaringsonderzoek 
Sinds 2012 wordt er een jaaroverzicht gemaakt van de resultaten 
van het doorlopende patiënt ervaringsonderzoek. In de 
ontvangsthal van de spoedpost staat een computer waarop 
patiënten, middels het beantwoorden van een vijftal vragen, hun 
ervaring met de huisartsenpost kenbaar kunnen maken. In tabel 10 
staan de resultaten van het afgelopen jaar weergegeven. 
 
Vanwege de het kleine aantal (2014: 47) en mogelijke bias  van de 
respondenten is het geen betrouwbare steekproef. De resultaten 
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kunnen dan ook enkel geïnterpreteerd worden als een indicatie van 
de tevredenheid. 
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Telefonische bereikbaarheid  15 21 10 1 

Attitude en bejegening aan de balie 14 24 7 2 

Contact met de huisarts 21 15 7 4 

Tijd tussen het maken van en de tijd 
waarop de afspraak gepland werd 

17 16 13 1 

Wachttijd in de wachtkamer 14 13 15 5 

Tabel 10. Resultaten doorlopen patiënt ervaringsonderzoek 2014. 
 
De klanten die de  vragen hebben beantwoord waren over het 
algemeen tevreden over de gevraagde aspecten van de 
zorgverlening op huisartsenpost Amstelland. De afgelopen jaren is 
aandacht besteed aan het wachttijdmanagement om ook de 
tevredenheid in de wachtkamer te vergroten. In 2012 en 2013 was 
nog respectievelijk 20% en 21,7% van degenen die de vragen 
hadden beantwoord ontevreden over de wachttijd. In 2014 is dit 
percentage gedaald naar 10,6%. 
 
Vanwege het dalende aantal respondenten (2012: 80 en 2013: 60) 
was vorig jaar voorgesteld om hier aandacht aan te schenken. Na 
overleg is echter besloten om dit, vanwege de lage 
betrouwbaarheid van de resultaten, geen prioriteit te geven. 
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7.7Medisch coördinator en kwaliteitsarts 
De medisch coördinator en de kwaliteitsarts, beiden 
praktijkhoudend huisarts, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 
het medisch inhoudelijk deel van de geldende en te ontwikkelen 
werkafspraken. Daarnaast maakt de medisch coördinator deel uit 
van de kwaliteitscommissie, de monitorgroep, de 
klachtencommissie en in de calamiteitencommissie. 
De kwaliteitsarts is verantwoordelijk voor het beleid huisarts in 
opleiding op de SHA en heeft zitting in de commissie veilig incident 
melden (VIM). De medisch coördinator en kwaliteitsarts fungeren 
als elkaars back-up bij afwezigheid.  
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8. Samenwerking met Ziekenhuis Amstelland 
 
8.1 Project Spoedpost 2.0 
Sinds de oprichting van de Spoedpost in 2010 is er 
professionaliseringsslag gerealiseerd met betrekking tot de 
verlening van acute zorg in de ANW-uren. Uit de evaluatie in 2012 
bleek dat de Spoedpost zich een goede uitgangspositie had 
verworven. De SHA was en is een herkenbare, erkende, bewust 
kleine speler op het terrein van de spoedeisende hulp. 
De gezondheidszorg is echter flink in beweging. Het betaalbaar en 
toegankelijk houden van de zorg is één van de centrale thema's 
voor de komende jaren. De besturen van beide organisaties hebben 
daarom in 2013 het startschot gegeven voor een 
toekomstverkenning, genaamd project Spoedpost 2.0. 
Aan keyplayers is gevraagd: ‘Hoe zie je de grote lijnen voor de 
toekomst?’, ‘Is er een gedeelde visie op optimale acute zorg?’ en 
‘Hoe kan de samenwerking verder worden ontwikkeld?’. Begin 2014 
zijn de resultaten van de toekomstverkenning gepresenteerd. De 
beide besturen hebben n.a.v. de resultaten de volgende 
actiepunten geformuleerd: 

 Visie op de fysieke triage en de wens van ZHA tot wijziging 
van de huidige werkafspraken (zie paragraaf 8.3); 

 Ontwikkelen van een regiovisie voor acute zorg; 
 Manager acute en intensieve zorg van ZHA en de directeur 

van SHA nemen het voortouw om de algemene 
samenwerking te vergroten (zie paragraaf 8.2). 

 
Regiovisie 
Een afvaardiging van ZHA, de HVA en SHA is bij elkaar gekomen om 
na te denken over de regiovisie. De uitkomsten van de uigevoerde 
sterkte/zwakte analyse fungeerde als uitgangspunt voor de 
discussie. Uitkomst van de discussie was dat o.a. de volgende 
aspecten bij voorkeur deel uit zouden gaan maken van de regiovisie: 
naadloos en voorspelbaar, excellente basiszorg, samen continu 
dichtbij, effectief en persoonlijk. 



                                                                                                                                                                                      

                  

Pagina 38 van 62 
 

In twee bijeenkomsten is de regiovisie verder geconcretiseerd en 
zijn huidige voorbeelden van best practice gepresenteerd.  
Daarnaast wordt er een opzet gemaakt voor een intentieverklaring 
tussen ZHA-HVA-SHA  en Amstelland zorg bv. om de  samenwerking 
binnen de regio te onderschrijven. De verwachting is dat deze 
intentieverklaring medio 2015 door de partijen ondertekend zal 
worden. 
 
 
8.2 Overlegstructuur 
De evaluatie Spoedpost 2013 heeft geleid tot de verkenning 
Spoedpost 2.0 (zie paragraaf 8.1). Als aandachtspunt kwam o.a. het 
verbeteren van de overlegstructuur. Deze is dan ook geëvalueerd 
en gereorganiseerd. De nieuwe samenstellingen en frequenties van 
de vergaderingen zijn als volgt:  
 SEH-SHA overleg: één maal / twee weken; 
 Monitor overleg: één maal / maand; 
 Management overleg: één maal / maand; 
 Tactisch overleg: één maal / kwartaal; 
 Strategisch overleg: één maal / half jaar. 
 
SEH-SHA overleg  
Bij dit wekelijkse overleg zijn de teamleider en praktijkbegeleider 
van de SHA en de teamleider SEH en manager acute en intensieve 
zorg ZHA aanwezig. Tijdens dit overleg worden zaken besproken die 
betrekking hebben op de samenwerking tussen de SHA en de SEH.  
In de meeste gevallen gaat het om (vermeende) inconsequenties in 
het verslag van de triagist. Opmerkingen van de SEH worden op 
inhoud beoordeeld en indien nodig door de teamleider besproken 
met betreffende medewerker en/of besproken met alle 
triagisten. Naast het bespreken van casuïstiek is er in het overleg 
aandacht voor algemene werkafspraken en maatregelen die de zorg 
ten goede komen. 
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Monitoroverleg 
Namens ziekenhuis Amstelland zijn de manager acute en intensieve 
zorg en een specialist aanwezig. De SHA wordt vertegenwoordigd 
door de directeur en de medisch coördinator. Tijdens de overleggen 
zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 Presenteren stabiele patiënt: werkafspraken over het 
presenteren van een stabiele patiënt in ziekenhuis 
Amstelland; 

 Fasttrack: de werkafspraken over het vervolgtraject bij 
uitkomst fasttrack bij fysieke triage, zoals die waren 
vastgesteld bij de start van de spoedpost, zijn aangepast; 

 Sollicitatieprocedure triagisten: de deelname van ZHA in de 
sollicitatiecommissie voor de aanstelling van triagisten is 
besproken; 

 Fysieke triage, evaluatie van de tien meest voorkomende 
ingangsklachten; 

 Zorgverlening tussen 17.00 en 18.00 uur bij binnenlopers. 
 
Management overleg 
De samenwerking tussen hoofd acute zorg en de directeur van de 
SHA verloopt goed. Maandelijks is er overleg waarin de 
beleidsmatige zaken tussen SHA en ZHA aan de orde komen. Ook 
staan de actiepunten uit het rapport Spoedpost 2.0 op de agenda. 
Onderwerpen die o.a besproken zijn: fysieke triage NTS-plus, 
presenteren van patiënten in ZHA in de nacht, verwijzen 
binnenlopers overdag naar eigen huisarts, aanvraag röntgen foto’s 
door dienstdoende huisartsen, financiële varianten bezetting 
spoedpost, samenwerking overeenkomst ZHA – SHA, betrokkenheid 
SEH bij de aanname en beoordeling van de triagisten en 
voorzorgsmaatregelen m.b.t. Ebola. 
 
Tactisch overleg  
Dit overleg is tussen de directeur van de SHA en namens ZHA de 
manager ‘zorggroep beschouwend’. Zaken die doorlopend 
besproken worden zijn o.a. relaties met zorgverzekeraars en de 
ontwikkelingen van Spoedpost Amstelland.  
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Strategisch overleg 
In 2014 heeft er één maal een strategisch overleg plaatsgevonden. 
Tijdens dit overleg werd al snel duidelijk dat tijdens het regio-
overleg (zie paragraaf 8.1) de relevante onderwerpen aan de orde 
waren geweest, waardoor deze vergadering als overbodig werd 
ervaren. Dit overleg zal dan ook verder geen doorgang meer vinden.  
 
 
8.3 Fysieke triage 
In januari hebben de besturen van de SHA en ziekenhuis Amstelland 
afgesproken nieuw leven in de commissie Fysieke triage te geblazen 
(onderdeel van Spoedpost 2.0, zie paragraaf 8.1). De kernvraag die 
deze commissie moest beantwoorden was; hoe kan de functie van 
de fysieke triagist het best worden ingevuld, waarbij rekening wordt 
gehouden met de uitvoering van de NTS-plus module? Het ging 
vooral over de competenties van de fysieke triagist, want hierover 
verschilden het ziekenhuis en de SHA van mening.  
Onder leiding van een onafhankelijk adviseur, maken namens de 
SHA de medisch coördinator en de directeur deel uit van de 
opnieuw geïnstalleerde commissie. Namens ZHA zijn dit het 
medisch hoofd van de SEH en de manager acute en intensieve zorg. 
De kwaliteitcommissie, aangevuld met HVA-leden, is ingesteld als 
klankbordgroep. 
In 2014 is de commissie een aantal keer bij elkaar gekomen. Naast 
de vergaderingen is de commissie op werkbezoek geweest in het 
AMC.  
N.a.v. de vergadering is besloten om de NTSplus-module in 
beperkte vorm te gaan uitvoeren. Voor implementatie van deze 
module zal onderzocht worden welke ingangsklachten het meest 
voorkomen, die als vervolgtraject “SEH” hebben. Vervolgens zal 
onderzocht worden welke onderzoeken bij deze klachten passen.  
De resultaten zullen met alle betrokken vakgroepen besproken 
worden. Zodra er consensus is bereikt, zal besproken worden hoe 
de module in de praktijk gebracht kan worden.  
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Het hele implementatietraject zal nauwlettend gevolgd worden in 
de vorm van een trial. Het voornemen is om een onderzoeker van 
de universiteit bij dit project te betrekken.  
 
 

 
 

 
8.4 Veiligheid in de nachten  
De SEH van ZHA is ’s nachts gesloten. Doordat patiënten 
verwachten er ziekenhuis zorg te kunnen krijgen, kunnen er 
patiëntonveilige situaties ontstaan. De SHA is namelijk niet ingericht 
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om op deze niet geplande (ongereguleerde) acute 2
de

 lijns 
zorgvragen, adequaat in te spelen. ’s Nachts kunnen patiënten 
alleen na telefonische triage bij de huisartsenpost terecht. Hierdoor 
ontstaat de mogelijkheid om altijd te kunnen triëren en indien SEH 
zorg vereist is de patiënt door te verwijzen naar een SEH in de 
buurt. 
De afgelopen jaren is al op verschillende manieren geprobeerd om 
patiënten te informeren over de sluitingstijden van de SEH.  
Sinds 2013 is de afspraak dat de triagist in uitzonderlijke gevallen de 
hulp in mag roepen van het weekend-avond-nacht (WAN)-hoofd 
van ZHA. Het doel van deze afspraak is om de patiëntveiligheid van 
de aanlopers in de nacht te vergroten. De keren dat er hulp wordt 
gevraagd van het WAN-hoofd worden geregistreerd en 
geëvalueerd.  
 
 
8.6 Huisartsenzorg op weekdagen tussen 8:00 en 17:00 uur 
Sinds de oprichting van Spoedpost Amstelland is er door de HvA de 
wens uitgesproken om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn 
om de huisartsengeneeskunde voor aanlopers overdag goed te 
organiseren. Op dit moment worden tussen 8:00 en 17:00 uur op 
weekdagen alle patiënten gezien op de SEH, ook wanneer uit de 
triage blijkt dat het een huisartsengeneeskunde hulpvraag betreft. 
In de rest van het land zijn ook ontwikkelingen gaande om ervoor te 
zorgen dat deze patiënten in de eerste lijn geholpen worden.  
In dit kader vindt er een registratie plaats van het aantal aanlopers 
op weekdagen tussen 8:00 en 17:00 uur. Van de zelfverwijzers, 
patiënten die niet door een (huis)arts zijn verwezen naar de SEH, is 
gekeken naar de uitkomst van de triage. Op basis hiervan kan 
bepaald worden hoeveel patiënten gezien hadden kunnen worden 
door een huisarts. Uit de cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat de 
aantallen te laag zijn om dagelijks een huisarts op Spoedpost 
Amstelland te stationeren. Er zijn wel andere opties die het mogelijk 
maken om een patiënt overdag huisartsenzorg aan te bieden. 
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Uit onderstaande tabel kan opgemaakt worden dat ongeveer 40% 
van de zelfverwijzers behandeld had kunnen worden door een 
huisarts (Huisarts+Advies). Grofweg kan dan ook gezegd worden dat 
iets meer dan drie patiënten per werkdag gemiddeld gezien worden 
op de SEH, terwijl ze ook naar de huisarts hadden gekund.  
 
 
Zelfverwijzers Q1 Q2 Q3 Q4 

% Huisarts & zelfzorgadvies 45 40 42 39 

% Fast Track 4 6 4 3 

% SEH 51 54 54 58 

Totaal aantal 598 480 567 457 

Tabel 11. Aantal zelfverwijzers op weekdagen tussen 8.00 en 17.00 
per kwartaal 2014.  
 
In 2015 zal getracht worden proberen te achterhalen waarom 
patiënten zich op de Spoedpost melden in plaats van naar hun eigen 
huisarts te gaan. 
 
 
8.7 Binnenlopers 
Op basis van de gegevens uit de Nederlandse Triage Standaard 
(NTS) kunnen het aantal binnenlopers worden gemeten. Tabel 12 is 
een overzicht van het aantal binnenlopers per vervolgtraject. Het 
gaat hierbij alleen om de binnenlopers tijdens de gezamenlijke 
openingstijden, dus op weekdagen tussen 17.00 en 23.00 uur en op 
weekend- en feestdagen tussen 08.00 en 23.00 uur.  
Ten opzichte van vorig jaar is er een stijging van het aantal 
binnenlopers. In 2014 waren het er in totaal 5124 en in 2013 4842. 
Het totaal komt weer in de buurt de 5577 binnenlopers in 2012.  
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Binnenlopers Q1 Q2 Q3 Q4 

% Advies 12 13 14 18 

% Huisarts 40 42 44 42 

% Fast Track 3 6 6 2 

% SEH 45 39 35 37 

Totaal aantal 1143 1475 1458 1048 

Tabel 12. Percentages en totaal aantal binnenlopers vermeld per 
vervolgtraject en per kwartaal 2014.  
 
 

 
 
Grafiek 2. Percentage binnenlopers per vervolgtraject 2014.  
 
Wat betreft het vervolgtraject valt op dat er percentueel minder 
patiënten gepresenteerd worden op de SEH. In 2014 lag het 
gemiddelde over de kwartalen op 39% ten opzichte van 45,3% in 
2013 en 39,5% in 2012. Ondanks de daling ligt het percentage nog 
wel hoger dan landelijk (30-35%).  
 

Vervolgtraject Fast Track 
Bij de oprichting van de Spoedpost zijn samenwerkingsafspraken 
met ZHA opgesteld. De afspraak m.b.t. Fast Track was dat patiënten 
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met uitkomst Fast Track na fysieke triage doorverwezen werden 
naar de SEH. 
Deze afspraak is samen met ZHA geëvalueerd en sinds 1 april 2014 
is het aan het oordeel van de triagist waar een zelfverwijzer met 
uitkomst Fast Track wordt gezien. Door de triagist wordt een 
inschatting gemaakt of de patiënt door de huisarts behandeld kan 
worden. Iedere triage uitkomst Fast Track wordt door de triagist 
overruled naar huisarts of SEH. Begin 2015 zal deze nieuwe 
werkwijze worden geëvalueerd en besloten worden om al dan niet 
het nieuwe beleid te continueren. 
 

9. Overige samenwerkingsverbanden 
 
9.1 Huisartsenvereniging Amstelland 
Ledenvergaderingen 
De SHA krijgt op de ledenvergadering van de HVA tijd om zaken 
betreffende de huisartsenpost met de huisartsen te bespreken. Het 
afgelopen jaar zijn tijdens deze vergaderingen o.a. de volgende 
onderwerpen ingebracht:  

 Stand van zaken Spoedpost 2.0; 
 Medicatie protocol (verantwoordelijkheid van de huisarts 

hierin); 
 Presentatie garantie; 
 Gebruik SBAR; 
 Stand van zaken RSP; 
 Stand van zaken fysieke triage; 
 Privacy, meegeven waarneemretourbericht bij passanten; 
 Bij doorsturen patiënt door huisarts naar SEH vermelden 

dat dit ten koste gaat van het eigen risico. 
 
KC-HvA overleg  
Enkele leden van het bestuur van de HVA hebben periodiek overleg 
met enkele leden van de KC om over lopende zaken te spreken. 
Hiermee wordt beoogd de samenwerking te versterken. 
Tijdens deze overleggen is o.a. gesproken over het U1 beleid bij 
kwetsbare ouderen, protocol presenteren stabiele patiënt in ZHA, 
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werkafspraken met de GGZ bij een uitgesproken psychotische 
patiënt, het informeren van patiënten dat een doorverwijzing naar 
de SEH ten koste gaat van het eigen risico en registratie van AED 
certificaten van gevestigde huisartsen. 
 
 
9.2 Dienstapotheek Amstelland 
Vorig jaar werd duidelijk dat de dienstapotheek in een financieel 
moeilijke situatie verkeerde en genoodzaakt was de kosten te 
minimaliseren. Gezamenlijk is gekeken hoe het zat met de kosten 
die verhaald moesten worden op de patiënt of diens verzekeraar, 
omdat een middel niet meer vergoed werd of medicatie voor 
patiënten die niet in Nederland verzekerd waren.  
Er lijkt een structurele oplossing voor de problemen die de 
dienstapotheek ervoer met de financiering. De afgesproken 
werkwijzen worden goed gevolgd, wat er voor zorgt dat de SHA 
weinig tot geen problemen in de samenwerking meer ervaart.  
 
 
9.3 C2000 
C2000 is het landelijke communicatiesysteem voor 
hulpverleningsdiensten. Het wordt o.a. gebruikt door politie, 
brandweer en ambulancediensten. Hulpverleners kunnen middels 
dit systeem communiceren met de meldkamer en met elkaar. Het 
systeem wordt ook gebruikt bij grootschalige incidenten en rampen.  
Naast een beoogde verbetering van de communicatie heeft het 
gebruik van het C2000 systeem ook voordelen (middels de 
aanwezige noodknop) voor de veiligheid van huisarts en chauffeur. 
Een nadeel is dat de SHA met drie verschillende ambulancediensten 
werkt, waarvan Ambulance Amsterdam de grootste is. Met de 
C2000 zou de SHA alleen met Ambulance Amsterdam kunnen 
communiceren en niet met de andere ambulancediensten. Naast de 
Ambulance Amsterdam heeft de SHA echter ook veel te maken met 
de ambulancedienst van Utrecht. Er zijn gesprekken gaande tussen 
de ambulancedienst Amsterdam, de ambulancedienst Utrecht en de 
SHA. Het doel van deze onderhandelingen is dat de Ambulance 
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Amsterdam het centrale meldpunt wordt voor de SHA. Ambulance 
Amsterdam zal dan na een melding beslissen van welke organisatie 
een ambulance gaat rijden.  
Eind 2014 waren er nog geen concrete afspraken tussen de twee 
organisaties. Daarnaast is inmiddels duidelijk dat de 
huisartsenposten die al werken met C2000 uitvoeringsproblemen 
ervaren. De implementatie van C2000 op huisartsenpost Amstelland 
is dan ook uitgesteld.  
 
 
9.4 GHOR 
In samenwerking met de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie 
in de Regio (GHOR), de SHA, de LHV en de HVA is in 2013 een 
convenant opgesteld en ondertekend. Ook beide HaROP 
documenten  (Huisartsen Rampen OpvangPlan Flitsramp en 
Infectieziekten) zijn eind 2013 vastgesteld.  
Tijdens de ledenvergadering van de HVA in september is 
afgesproken dat alle huisartsen beschikbaar zijn in het geval van 
een flitsramp. De actuele contactgegevens van de huisartsen zullen 
gezonden worden aan de beleidsmedewerker van de GHOR, zodat 
in het geval van een flitsramp de GHOR contact kan zoeken met de 
huisartsen.  
Door de ondertekening van het convenant en vaststelling van het 
HaROP zijn de taken en de verantwoordelijkheden van de SHA bij 
rampen en infectieziekten vastgelegd in de keten. In 2014 zijn de 
afspraken geëvalueerd en is besloten deze ongewijzigd te 
continueren.  
 
Koningsdag 
In de aanloop naar koningsdag hebben er samen met de SEH 
overleggen plaatsgevonden met de GHOR inzake de bereikbaarheid 
van de huisartsenpost/spoedpost op koningsdag. Tevens  zijn de 
consequenties voor het rijden van visites door huisartsen vanwege 
de afsluiting van toegangswegen besproken. Bovendien zijn er 
afspraken gemaakt met de ambulance inzake het rijden van U1 
visites in de afgesloten gebieden. Doordat in het "feest gebied" veel 
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EHBO posten gesitueerd waren, werden er op de huisartsenpost 
niet veel aanlopers verwacht. De zorgverlening is die dag zonder 
grote incidenten verlopen.  
 
 

 
 
 
10. Meldingen patiëntenzorg 
10.1 Klachten 
In onderstaande tabel staat weergegeven hoeveel klachten er per 
kwartaal zijn ontvangen en afgehandeld. Uit de gegevens blijkt dat 
er, net als in de voorgaande twee jaren, geen klachten zijn 
doorgestuurd naar de externe klachtencommissie. In eerdere jaren 
waren de meeste klachten van medisch technische aard. Dit jaar 
was een groot deel van de klachten weer medisch technische aard, 
maar met een opvallend aantal klachten van organisatorische aard 
in het derde kwartaal.  
Het totaal van 45 klachten dat in 2014 is ontvangen is aanzienlijk 
hoger dan het aantal in de voorgaande twee jaren (rond de 25 
klachten). 
Alle klachten zijn afgehandeld en één klacht krijgt misschien nog 
een vervolg, dit hangt af van het herstel van de patiënt.  
 
Een aantal klachten had betrekking op de financiële afhandeling. 
Een bezoek aan de huisartsenpost is kosteloos, terwijl een 
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behandeling op de SEH een beroep doet op het eigen risico van een 
patiënt. Bij patiënten die worden doorverwezen door de huisarts 
naar de SEH, kan de rekening voor de behandeling op de SEH dan 
ook onverwachts komen. Naar aanleiding van deze klachten zijn er 
maatregelen getroffen om de patiënten beter te informeren. Zo is 
er o.a. op het elektronisch mededelingenbord in de wachtkamer te 
lezen welke financiële consequenties een bezoek aan de SEH heeft 
en krijgen patiënten die naar de SEH worden verwezen een 
informatiekaart, waarop deze informatie ook beschreven staat.  
 

Tabel 13. Klachten per type en per kwartaal 2014. 
 
 
10.2 Intern meldingen incidenten 
Indien er een (bijna) incident plaats heeft gevonden die de 
patiëntenzorg negatief beïnvloedt dient dit gemeld te worden. De 
meldingsbereidheid van medewerkers is een belangrijk aspect. 
Indien de bereidheid laag is en er dus weinig (bijna) incidenten 
gemeld worden, is er minder zicht op wat er verbeterd kan worden. 
VIM (veilig incident melden) is van belang om de geleverde 
patiëntenzorg waar mogelijk te verbeteren. 
Het is dan ook wenselijk om de bereidheid tot het melden van 
(bijna) incidenten op een goed niveau te houden, al dan niet te 
verbeteren. Het melden van incidenten is daarom een vast 
onderdeel van de functioneringsgesprekken met triagisten. Er wordt 

Klachten Q1 Q2 Q3 Q4 

Medisch technisch 1 7 0 6 
Organisatorisch 4 2 10 0 
Triage 0 0 3 0 
Bejegening 3 4 2 2 
Overig 1 0 0 0 
Openstaand voorgaand kwartaal 0 2 1 4 

Totaal  9 15 16 12 

Afgehandeld 7 14 12 11 
Naar externe klachtencommissie 0 0 0 0 
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dan aandacht besteed aan het nut en de noodzaak van melden van 
incidenten. 
Daarnaast is er in 2014 ook tijdens een werkoverleg van de 
triagisten uitgebreid aandacht besteed aan de meldingscultuur. Er 
kwam naar voren dat het idee heerst dat het melden van incidenten 
een vorm van klikken is. Het was belangrijk deze negatieve 
associatie weg te nemen en het eigenlijke doel van incidenten 
melden, het realiseren van kwaliteitsverbetering in de 
zorgverlening, weer op de voorgrond te zetten. 
 
Zoals in tabel 14 staat vermeld fluctueert het aantal per kwartaal 
aanzienlijk, maar het gemiddelde van ongeveer 15 komt overeen 
met het gemiddelde van rond de 16 meldingen per kwartaal in 
2013.  
 
VIM Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 

Totaal aantal 9 15 24 11 59 
Tabel 14. Incidenten meldingen interne organisatie per aard van de 
melding en per kwartaal 2014. 
 
De meldingen betreffende de interne organisatie zijn uitgesplitst in 
vier categorieën: materiaal & apparatuur, organisatorisch, menselijk 
handelen en patiënt gerelateerd. Zoals zichtbaar in grafiek 3 vallen 
ieder kwartaal de meeste meldingen in de categorie menselijk 
handelen. Deze categorie omvat o.a. vergissing, communicatie, 
onbevoegd uitgevoerde handeling en protocol niet 
nageleefd/onbekend.  
 
In 2014 heeft de VIM-commissie zich gebogen over de vraag op 
welke wijze data nog beter kunnen bijdragen aan een nog betere 
patiëntveiligheid. Hierbij werd gedacht aan het signaleren van 
trends qua type melding om zo structurele maatregelen te kunnen 
nemen. Met het kleine aantal meldingen per jaar (zie tabel 14) en 
de uiteenlopende onderwerpen waarover incidenten gemeld 
worden is dit niet altijd mogelijk. Het blijft voornamelijk acteren op 
individuele incidenten. Indien er wel meerdere meldingen over 
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hetzelfde onderwerp worden ontvangen, wordt er uiteraard altijd 
gezocht naar een structurele oplossing (hetgeen waar nuttig en 
mogelijk ook wordt gedaan n.a.v. individuele incidenten).  
Het afgelopen jaar heeft de VIM-commissie enkele structurele 
verbetermaatregelen geïmplementeerd. Zo had een aantal 
meldingen betrekking op problemen die ontstonden als gevolg van 
het feit dat de patiëntenoverzichten, i.v.m. de privacywetgeving, 
niet meer inzichtelijk zijn voor triagisten. Het betrof hier 
voornamelijk verzoeken van de SEH om informatie of de wens van 
de huisarts om een collega informatie te laten verstrekken aan de 
SEH. Dit probleem is opgelost en de protocollen aangepast.  
Naast het opstellen en aanpassen van werkafspraken en 
protocollen, hebben er n.a.v. incidenten op individuele basis 
gesprekken plaatsgevonden met betrokken triagisten en huisartsen 
om (persoonlijke) leerpunten te bespreken. 
 

 
 
Grafiek 3. Incidenten per categorie per kwartaal 2014. 
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10.2.1 Agressiemeldingen 
In 2014 zijn er twee incidenten m.b.t. (potentieel) agressieve 
patiënten gemeld. Eén melding betrof een patiënt die niet akkoord 
ging met het advies van de huisarts om met pijnstilling te starten. 
Hij eiste nader onderzoek op de SEH. Uiteindelijk is de alarmknop 
ingedrukt en is de patiënt onder begeleiding van de politie naar 
buiten geleid. Het incident is met alle betrokkenen en collega´s van 
de SEH nabesproken. Naar aanleiding hiervan zijn nieuwe afspraken 
geformuleerd welke zijn opgenomen in het protocol ‘procedure 
agressie en geweld’. 
 
 
10.2.2 Prikaccident 
Afgelopen jaar is er één prikaccident gemeld. Een schoonmaakster 
heeft zich geprikt aan een naald die in een plastic zak zat die naast 
de prullenbak stond. Het prikaccident is volgens protocol 
opgevolgd. Daarnaast is er n.a.v. dit incident contact opgenomen 
met de Arbo-coördinator van Ziekenhuis Amstelland. Volgens 
Europese regelgeving dienen er zogenaamde ‘veilige naalden’ (na 
gebruik af te sluiten met een plastic omhulsel) gebruikt te worden. 
Deze zijn naar aanleiding van dit incident besteld.  
 
 
10.3 Meldingen betreffende externe organisaties  
Naast de meldingen aangaande de interne organisatie heeft de 
VIM-commissie in 2014 18 incidentmeldingen betreffende externe 
organisaties ontvangen (zie tabel 15). Dit totaal komt overeen met 
vorig jaar (16 meldingen). 
 
Meldingen externe organisaties  Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 

Aantal 1 3 11 3 18 
Tabel 15. Meldingen betreffende externe organisatie per kwartaal 
2014. 
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De ontvangen meldingen hadden o.a. betrekking op de apotheek, 
verscheidene afdelingen van ziekenhuis Amstelland, 
huisartsenposten Amsterdam, de thuiszorg en de crisisdienst.  
 
In het 3

de
 kwartaal lag het aantal meldingen aanzienlijk hoger dan in 

de overige kwartalen. Of er dat kwartaal inderdaad meer incidenten 
hebben plaatsgevonden is op basis van deze cijfers niet te zeggen. 
Het is ook mogelijk dat de meldingsbereidheid dit kwartaal hoger 
lag (in het 3

de
 kwartaal zijn er in verhouding ook meer interne 

incidenten gemeld). 
Alle meldingen zijn besproken met de ketenpartner waarop het 
incident betrekking had. N.a.v. de meldingen is er nagedacht over 
het aanpassen van bestaande werkafspraken (intern en/of extern).  
 
 
10.4 Calamiteiten 
Het melden van calamiteiten bij de IGZ is voor zorginstellingen 
wettelijk verplicht. Deze meldingsplicht staat vermeld in de 
Kwaliteitswet zorginstellingen. De calamiteiten-procedure is, i.t.t. 
de VIM-procedure, voor het afleggen van externe verantwoording. 
Het onderzoek naar de calamiteit betreft zowel het functioneren 
van het interne kwaliteitssysteem als het beroepsmatig handelen 
van de betrokkene(n). Bij ieder incident dient de medewerker van 
de SHA zich af te vragen of het een calamiteit betreft. Zo niet, dan 
wordt het incident gemeld als VIM en volgens de VIM-procedure 
geanalyseerd en afgehandeld. Als het incident wél een calamiteit 
betreft, dient de leidinggevende of directeur van de SHA z.s.m. 
geïnformeerd te worden. De directeur zal de calamiteit vervolgens 
aan de IGZ melden. 
Binnen de SHA is het melden van calamiteiten een belangrijk 
aandachtspunt. Het is inmiddels gebruikelijk dat calamiteiten en de 
leerpunten als anonieme casus worden besproken tijdens het 
werkoverleg van de triagisten. Bovendien worden de anonieme 
calamiteitenverslagen ter informatie aangeboden aan de leden van 
de KC. Indien het door de calamiteitencommissie nuttig wordt 
gevonden om de casus ter lering aan te bieden aan de overige 
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huisartsen, wordt dit gedaan d.m.v. een casusbeschrijving in de 
nieuwsbrief en/of bespreking bij een training (o.a. tijdens de ABCD-
cursus). 
In 2014 zijn er 4 calamiteiten gemeld bij de IGZ (één van deze 
calamiteiten heeft plaatsgevonden op 29 december 2013, maar is 
gemeld in 2014). Dit aantal is vergelijkbaar met de voorgaande 
jaren; 4 in 2011, 3 in 2012 en 3 in 2013.  
Eén van de calamiteitenonderzoeken uit 2013 was begin 2014 nog 
niet afgerond. Even na versturing van de betreffende rapportage is 
een afsluitende brief van de IGZ ontvangen waarin vermeld werd 
dat de IGZ het incident niet als een calamiteit classificeerde.  
Alle vier de onderzoeken naar de calamiteiten uit 2014 zijn 
afgerond. Pas van één hiervan is een afsluitende brief van de IGZ 
ontvangen. De overige reacties verwacht de SHA begin 2015 te 
ontvangen. 
De verbetermaatregelen die n.a.v. de (Prisma) onderzoeken zijn 
geformuleerd zijn zo goed als allemaal door de verantwoordelijke 
opgevolgd en geborgd. Enkele verbetermaatregelen zullen pas 
begin 2015 worden ingezet.  
 
 
11. Communicatie en ICT 
11.1 Website  
Begin 2013 is de nieuwe website van de SHA gelanceerd. Daarbij is 
toen ook het nieuwe intranet in gebruik genomen. In onderstaande 
tabel staat informatie over het gebruik van de website, 
www.huisartsenpost-amstelland.nl,  en het intranet. De volgende 
personen hebben toegang tot het intranet: 
- Bestuursleden van de SHA; 
- Kantoormedewerkers van de SHA; 
- Triagisten werkzaam op de SHA; 
- Huisartsen werkzaam op de SHA; 
- Vaste chauffeurs van Meditaxi werkzaam op de SHA; 
- Vertrouwenspersonen van de SHA.  
 

http://www.huisartsenpost-amstelland.nl/
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Over het gehele jaar genomen, met een kleine daling in het tweede 
kwartaal, is er sprake van een toename van het totaal aantal unieke 
bezoeken. In 2014 was het totaal 26.612 t.o.v. 21.689 in 2013 
(gemeten vanaf 22 januari) en 18.042 in 2012.  
Opvallend is ook de continue toename in het aantal keer dat wordt 
ingelogd op intranet. In 2012 was dit gemiddeld nog maar 828 keer 
per kwartaal, in 2013 gemiddeld 2978 keer per kwartaal en in 2014 
maar liefst 7.422 keer. Door in communicatie naar de medewerkers 
toe te verwijzen naar de informatie op de website/intranet en door 
het optimaliseren van de gebruikersvriendelijkheid, wordt getracht 
de stijgende lijn m.b.t. het gebruik van intranet als informatiebron 
ook in 2015 voort te zetten. 
 
 
Bezoekers aantallen Q1 Q2 Q3 Q4 

# unieke bezoekers 5719 5538 6828 8527 

# keer ingelogd op intranet 5895 6705 7794 9295 

Tabel 16. Aantal bezoekers per kwartaal 2014. 
 
Aan de hand van een enquête onder triagisten is geconcludeerd dat 
de zoekfunctie op intranet niet de gewenste resultaten opleverde. 
N.a.v. deze conclusie is in samenwerking met de beheerder van de 
website de functionaliteit van de zoekfunctie geoptimaliseerd. Dit 
heeft de vindbaarheid van informatie aanzienlijk verbeterd. 
Naast het optimaliseren van de zoekfunctie is ook de toepassing van 
een filter, eveneens om het vinden van informatie te 
vereenvoudigen, besproken. De implementatie hiervan zal naar 
verwachting begin 2015 plaatsvinden.   
 
 
11.2 Regionale schakelpunt 
Via het Regionale Schakelpunt (RSP) kunnen zorgaanbieders op 
regionaal niveau patiëntgegevens met elkaar uitwisselen. De SHA is 
aangewezen als regiobeheerder voor regio Amstelland (het 
adherentiegebied van de SHA). Om de ingebruikname van het RSP 
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Amstelland in goede banen te leiden is er in 2013 een stuurgroep 
gevormd. De stuurgroep RSP bestaat uit twee huisartsen, een 
apotheker, een ICT medewerker en de directeur van de SHA.  
De triagisten loggen inmiddels in Call Manager in met hun UZI-pas. 
Huisartsen waarvan het pasnummer is ingevoerd kunnen ook in Call 
Manager inloggen met hun UZI-pas.  
Opvraging van zowel het patiëntendossier als het medicatiedossier 
via het RSP is getest. Het streven is om begin 2015 de toegang tot 
het externe patiëntdossier en medicatiedossier te activeren. 
Op 31 december 2014 hadden grofweg rond de 23% van de 
patiënten uit de regio toestemming gegeven voor inzage in hun 
patiëntdossier en rond de 25% voor inzage in hun medicatiedossier. 
 
 
11.3 TomTom koppeling in Call Manager 
Onder andere om te kunnen meten of de SHA aan de streefwaarden 
voor aanrijdtijden van visites voldoet, is in het voorjaar van 2013 
extra software in Call Manager geïnstalleerd. Deze software werkt 
samen met programmatuur van TomTom en een 
module/routeplanner die in de visiteauto’s is geïnstalleerd. Deze 
oplossing wordt aangeduid met "TomTom koppeling".  
Na introductie van de TomTom koppeling in 2013 is op basis van 
klachten, welke invloed hebben op de patiëntveiligheid, besloten 
om de TomTom koppeling uit te schakelen.  
De noodzakelijke aanpassingen in Call Manager zijn uiteindelijk pas 
in de zomer van 2014 geëffectueerd. Maar ook na de aanpassingen 
bleek de koppeling nog niet zonder problemen te werken. Pas 
wanneer de registratie middels de TomTom betrouwbaar is, zal er 
geen gebruik meer worden gemaakt van de papieren rittenstaten.  
Er is afgesproken om in februari 2015 te evalueren of de volledig 
digitale registratie werkbaar is. Dit zou dan parallel lopen met de 
digitale registratie voor de taxiwet.  
                                                                       
 



                                                                                                                                                                                      

                  

Pagina 57 van 62 
 

11.4 Nieuwsbrieven 
De nieuwsbrief van de SHA wordt verstuurd naar de bestuursleden, 
triagisten,  huisartsen, vaste chauffeurs van Meditaxi,  
vertrouwenspersonen en kantoormedewerkers van de SHA. In 2014 
is de nieuwsbrief  10 keer verschenen met daarin o.a. de volgende 
onderwerpen:  

 Samenwerkingsafspraken  met Ambulance 
Amsterdam; 

 Spoedpost 2.0; 
 Overdracht via de SBAR; 
 Samenwerking met GHOR; 
 Nieuwe streefwaarden; 
 Kindcheck; 
 Waarneemretourbericht meegeven aan passant; 
 Medicatie verificatie en voorschrijven van (nieuwe) 

medicatie; 
 D-dimeer pilot; 
 Nieuwe afspraken m.b.t. triage-uitkomst Fasttrack; 
 Stand van zaken RSP; 
 Melden van calamiteiten; 
 CRP meter; 
 Audit fysieke triage; 
 Gebruik UZI-pas; 
 Update Ebola; 
 Terugkoppeling cursussen en trainingen; 
 Casuïstiek.  

 
 
11.5 Mailings 
In 2014 zijn de huisartsen via mailings geïnformeerd over de 
volgende onderwerpen:  

 Ondersteuning bij aanmelden patiënten bij RSP; 
 Instructies m.b.t. verdenking Ebola op Spoedpost 

Amstelland; 
 Aanvragen UZI-pas voor huisartsen. 
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12. Werkafspraken 
Werkafspraken vormen een belangrijk onderdeel van het 
kwaliteitsysteem van de SHA. De werkafspraken worden zowel 
periodiek als ad-hoc (bijvoorbeeld n.a.v een VIM) gereviewd en 
waar nodig herzien. Hieronder staat een overzicht van de 
protocollen/werkwijzen die in 2014: 

 zijn herzien en opnieuw zijn vastgesteld (waarvan enkele 
protocollen meerdere keren zijn herzien in 2014); 

 onder revisie waren op 31 december 2014; 

 nieuw waren; 

 op 31 december 2014 nog in ontwikkeling waren. 
 
1. Herzien en opnieuw vastgesteld: 

 Aanmeldingsprocedure en verantwoordelijkheid 
waarnemers; 

 Aanmeldings- en inwerkprocedure triagisten niet in 
loondienst SHA; 

 Acties en sancties bij no show / te laat van een huisarts; 
 Agendaplanning; 
 Anafylactische shock (ongewijzigd); 
 Autoriseren; 
 Betalingen onverzekerden / buitenlandse verzekering; 
 Dienstoverdracht en –evaluatie; 
 Hepatitis B vaccinatiebeleid; 
 Huisarts in opleiding; 
 Hygiëne en infectiepreventie; 
 Identificatie (burger service nummer); 
 Indelen en monitoren visites bij beschikbaarheid van twee 

Meditaxi’s; 
 Inschakelen WAN-hoofd tijdens sluitingstijden SEH ZHA; 
 Kindermishandeling: signalering & opvolging; 
 Labaanvraag urinekweek; 
 Letselschade; 
 MRSA; 
 Piketdienst Meditaxi; 
 Pijn op de borst; 
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 Prikaccidenten; 
 Praktijkopleidingsplan tot triagist; 
 Procedure agressie en geweld; 
 Reanimatie op de huisartsenpost; 
 Samenwerkingsafspraken presenteren stabiele patiënt – 

presentatiegarantie; 
 Schouwing; 
 Servicemedicatie en apotheek; 
 Spoedmedicatie; 
 Technische storingen; 
 Telefoonstoring; 
 Triage; 
 Veilig incident melden: reglement & procedure; 
 (Vermeend) disfunctioneren huisarts zonder 

deelnemersovereenkomst; 
 Voorraadbeheer en bestellingen; 
 Wachttijdmanagement; 
 Zorgintensieve overdracht. 

 
2. Onder revisie: 

 Informatievoorziening en communicatie; 
 Verzorgingsgebeid; 
 Calamiteiten (melding, onderzoek en opvolging); 
 Labuitslagen tijdens ANW-uren; 
 Visites plannen en rijden. 

 
3. Nieuw en vastgesteld:  

 CRP; 
 D-dimeer;  
 Huiselijk geweld: signalering & opvolging; 
 ICD uitschakelen & patiëntenbrief; 
 Inzien van patiëntgegevens en vestrekking aan patiënt / 

zorgverlener (voorheen Verstrekken patiëntgegevens aan 
derden); 

 Meldcode: kindermishandeling en huiselijk geweld; 
 Verstrekking patiëntgegevens aan SEH ZHA. 
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Overige vastgestelde richtlijnen/werkwijzen: 

 Kwaliteitsbewaking triage-activiteiten; 
 Richtlijn video-opnames tijdens fysieke triage audits; 
 Taakkaart instellingsbezoek; 
 Taakkaart Ebola; 
 Werkzaamheden AO-medewerker t.b.v. de SHA. 

 
4. In ontwikkeling 

 UZI-pas: aanvragen, beheren en intrekken.  
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Vooruitblik 
Op landelijk niveau wordt er aandacht besteed aan de positionering 
van huisartsenposten. Zo zal er in 2015 gewerkt gaan worden met 
een nationaal beeldmerk. 
Binnen het project Spoedpost 2.0 wordt er gewerkt aan een 
regiovisie, welke Spoedpost Amstelland in staat stelt om te 
anticiperen op aanstaande veranderingen. Zo is er onder andere 
aandacht voor transities op het gebied van de thuiszorg en de 
geestelijke gezondheidszorg. Ook de organisatie van de palliatieve 
zorgvragen in de ANW-uren heeft de aandacht van de SHA. 
Daarnaast zal er in het kader van de doelmatigheid komend jaar 
besloten worden of er tijdens de ANW-uren al dan niet aanvullende 
diagnostiek ingezet moet kunnen worden op de SHA.   
Een belangrijke organisatorische vernieuwing in 2015 is de inzet van 
een team van leidinggevend triagisten. Het doel is dat door deze 
organisatorische verandering er meer ondersteuning op de 
werkvloer zal ontstaan, hetgeen zal leiden tot kwalitatief betere 
zorg en een efficiëntere en effectievere aansturing van de 
triagisten.  
Bovendien zal de digitalisering van een aantal operationele 
processen in 2015 worden voortgezet en zullen er nieuwe 
rapportages opgesteld worden. Rapportages die meer inhoudelijk 
inzicht geven in de patiëntenpopulatie van de SHA (bijvoorbeeld op 
basis van demografische gegevens of soort klachten).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                      

                  

Pagina 62 van 62 
 

 
 
Afkortingen 
AIOS: arts in opleiding tot specialist 
ANW:  avond- nacht en weekend 
CBP:  College Bescherming Persoonsgegevens 
GHOR: Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  
HAAK: Huisartsen Ambulante zorg Kwaliteitssysteem 
HaROP: huisartsen rampen opvangplan 
HKZ:  Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector 
HVA:  Huisartsenvereniging Amstelland 
HVRC:  Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie 
IGZ:  Inspectie voor de Gezondheidszorg 
KC:  kwaliteitscommissie 
LHV: Landelijke Huisartsen Vereniging 
MRSA: Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus 
NHG:  Nederlands Huisartsen Genootschap  
NTS:  Nederlandse Triage Standaard 
PVT:  personeelsvertegenwoordiging 
RSP: regionaal schakelpunt 
SBAR:  Situation, Background, Assessment, Recommendation 
SEH:  spoedeisende hulp  
SHA:  Stichting Huisartsenpost Amstelland  
UZI: Unieke Zorgverlener Identificatie 
VAR:  Verklaring Arbeidsrelatie 
VIM:  veilig incident melden 
WAN: weekend-avond-nacht 
ZHA:  Ziekenhuis Amstelland  
 
 


