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Voorwoord
In 2016 was er sprake van een stijging van bijna 7,4% van het aantal
patiëntencontacten dat leidde tot een verrichting. In 2017 zien we een lichte daling
van 1,2% van het aantal patiëntencontacten dat tot een verrichting leidde. Het
aantal telefonische consulten daalde met 0,9 %, het aantal consulten op de
huisartsenpost daalde met 3,6% en het aantal visites steeg met 2,1%. Er is dus een
verschuiving tussen de producten waarneembaar.
Ondanks deze lichte daling van het aantal verrichtingen wordt zowel door de
triagistes als door de huisartsen de werkdruk als zwaar ervaren. De verdere
verschuiving naar meer dringende zorgvragen betekent een grotere belasting voor
de medewerker(st)ers op de huisartsenpost. Een mogelijke verklaring kan liggen in
de veranderende patiëntenpopulatie. Kwetsbare patiëntengroepen zoals ouderen
en mensen met psychische klachten wonen langer thuis en doen buiten
kantooruren een beroep op de huisartsenpost. Het goed organiseren van de zorg
voor deze kwetsbare doelgroepen tijdens kantooruren draagt bij aan betere zorg,
ook in de avond-, nacht- en weekenduren.
In onze jaarlijkse deelnemersvergadering was de toekomst van de huisartsenzorg
dan ook een belangrijk onderwerp. Hoe houden we de huisartsenzorg
toekomstbestendig, was het onderwerp wat we besproken hebben. Met de notitie
“Naar een toekomstbestendige huisartsenzorg in de avond, nacht en weekenden”
van de LHV, Ineen en VPH in de hand zijn wij deze discussie gestart. In 2018 zal
samen met huisartsen coöperatie Amstelland verder vormgegeven worden aan
deze discussie.
Ook in 2018 blijft er grote bezorgdheid bestaan over de signalen van huisartsen en
triagistes over de toenemende werkdruk en de afnemende beschikbaarheid van
waarnemend huisartsen en triagistes. We merken dat het gaat knellen. We kunnen
de druk op de telefonische bereikbaarheid niet los zien van de zorgvraag in relatie
tot de beschikbare mensen en middelen. InEen pakt deze problematiek landelijk
op. De SHA volgt deze ontwikkelingen op de voet.

De samenwerking met de Spoedpost van ziekenhuis Amstelland is in 2017 verder
geïntensiveerd. In 2016 hebben we een gezamenlijk pilotproject gestart, het
“Triage plus project”. Het doel van deze pilot is het verlagen van de gemiddelde
doorstroomtijd op de SEH. We geven dit vorm door de fysieke triagistes van de
SHA, die ook overdag de triage voor het ziekenhuis verrichten, vooronderzoek
direct na de triage in te laten zetten. In 2017 zijn er 8 triagistes opgeleid tot “plus
triagist”.
In het laatste kwartaal van 2017 is er onderzocht of de wijze van roosteren, naast
de benodigde diensturen en de huidige contracten nog wel met elkaar in balans
waren. De belangrijkste wijziging die hieruit voortgekomen is, is dat de nachten in
de loop van 2018 geclusterd geroosterd gaan worden. Vele triagistes ervaren dit
als een verzwaring van hun rooster. Om het voor de triagistes minder zwaar te
maken zal de powernap en de lichttherapie bril in 2018 worden aangeboden
tijdens de nachtdiensten.
In dit kwaliteitsjaarverslag vindt u de kwaliteitskenmerken van Stichting
Huisartsenpost Amstelland en meer informatie over bovenstaande en andere
initiatieven die de organisatie in 2017 heeft genomen om de kwaliteit van zorg- en
dienstverlening te bevorderen. 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. Uiteraard in samenwerking met de ketenpartners in de regio. In dit
verslag staan ook toekomstplannen beschreven die als doel hebben de uitvoering
van de primaire taakstelling van de SHA verder te optimaliseren.
B.M. Reiss
Directeur

Pagina 4 van 41

1. Het kader
De kernactiviteit van de SHA is het bieden van spoedeisende huisartsenzorg in de
avonden (17.00 uur – 23.00 uur), de nachten (23.00 uur – 8.00 uur), de weekenden
en op officieel erkende feestdagen. Met spoedeisende huisartsengeneeskundige
zorg wordt bedoeld: huisartsenzorg als antwoord op een zorgvraag die vanuit de
beleving van de patiënt acuut is (NHG-Standpunt Huisarts en Spoedzorg, 2013).
Deze zorg biedt de SHA aan alle inwoners die woonachtig zijn in het werkgebied
van de SHA, alsmede aan passanten. Waar nodig verwijst de SHA patiënten door
naar andere zorgverleners.
1.1 Wijziging wetgeving
In 2017 heeft de SHA getoetst of ze aan de gewijzigde Arbeidsomstandigheden
Wet van juli 2017 voldoet. In de nieuwe wet wordt de betrokkenheid van
werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie
nog meer centraal. Eind 2017 voldeed de SHA aan de wetgeving. In 2018 zal er
tevens een preventiemedewerker aangesteld worden op de SHA.
Daarnaast is er gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit, naar aanleiding van
de nieuwe kwaliteitswetgeving (Wkkgz) die inging per 1 januari 2017. In 2017 heeft
de SHA vervolgstappen gemaakt om de pdca-cyclus van de klachtenprocedure vast
te leggen en de vergewisplicht vorm te geven. In 2018 zal onderzocht worden hoe
er op een betere/efficiëntere manier invulling gegeven kan worden aan de
overeenkomsten en de vergewisplicht van waarnemend huisartsen.
Ten slotte is de SHA gestart met de voorbereidingen op de nieuwe Europese
Privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke
per 25 mei 2018 in werking treedt.

Afbeelding 1: Toezicht en verantwoording

2. Toezicht en de verantwoording
De verhouding tussen intern en extern toezicht en de horizontale verantwoording
is hiernaast schematisch weergegeven.
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3. Missie en visie
De 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 en op officiële feestdagen. Het zorgaanbod
wordt gerealiseerd vanuit de volgende visie: het aanbieden van kwalitatief
hoogwaardige spoedeisende huisartsenzorg waarbij de patiënt centraal staat.

4. Werkgebied
De SHA is gevestigd in Ziekenhuis Amstelland (ZHA) te Amstelveen. Het werkgebied
van de SHA bevindt zich in Amstelveen en de daar omheen liggende gemeentes:
Ouder-Amstel, Abcoude, Uithoorn, De Ronde Venen, Nieuwkoop, Aalsmeer en
Stichtse Vecht (zie afbeelding 2). Het verzorgingsgebied van de SHA telt ±189.000
inwoners. In het gebied liggen 51 dagpraktijken met een totaal van 85 huisartsen
die aangesloten zijn bij de SHA.

De SHA richt zich op het versterken van de acute huisartsenzorg tijden ANW-uren
en officiële feestdagen, het verbeteren van de samenwerking binnen de spoedpost
en het optimaliseren van de samenhang en samenwerking met acute
ketenpartners.
De belangrijkste ketenpartners van de SHA zijn:
- Spoedeisende hulp (SEH)
- Ambulance voorzieningen (RAV)
- Acute geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
- Verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg (VVT)
- Farmaceutische spoedzorg
- Regionaal overleg acute zorg keten (ROAZ)
Daarnaast biedt de SHA een professionele werkplek waarin medewerk(st)ers zich
ondersteund weten en een werkklimaat waarin medewerkers kunnen groeien en
leren. Tevens biedt de SHA professionele ondersteuning aan alle aangesloten
huisartsen.
In 2018 zal onderzocht worden of de missie en visie herzien dienen te worden, naar
aanleiding van nieuwe landelijke trends in de ANW-zorg.

Afbeelding 2: Werkgebied van de SHA
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5. Personeelsbeleid
5.1 Triagisten
De SHA biedt de triagisten een professionele werkplek waarin de medewerkers
zich ondersteunt weten en een werkklimaat waarin de triagisten kunnen groeien
en leren. Dit wordt onder andere bereikt door het aanbieden van diverse na- en
bijscholingsactiviteiten en het afnemen van audits.
2017 is geëindigd met een formatietekort van triagisten van 44 uur per week.
Vanwege dit formatietekort, is er in 2017 gebruik gemaakt van
uitzendkrachten/detacheringsbureaus en vaste ZZP-ers. Door voldoende inzet van
uitzendkrachten en junior triagisten, werken triagisten uit het vaste team ondanks
het formatietekort over het algemeen niet meer uren dan hun contracturen. Dit
heeft een positief effect op de werknemers en de werksfeer binnen het
triagistenteam. De formatie van triagisten en het werven van triagisten (in
opleiding) blijft een punt van aandacht.

5.4 Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim lag in 2017 met 1,3% ver onder het landelijke gemiddelde in de
zorgsector (5,2% in 2017; Bron: CBS Statline).
5.5 Personeelsvertegenwoordiging
De taakstelling van de personeelsvertegenwoordiging (PVT) is het behartigen van
zowel de belangen van alle werknemers als de belangen van de organisatie. In 2017
heeft de PVT zich o.a. beziggehouden met de bezetting van de nacht, het rapport
belevingsonderzoek, omloopdienst, werkkleding, nieuw lid PVT, bijscholingen en
cursussen, personeelsbeleid, facebook berichten plaatsen en het rooster nieuwe
opzet.

5.2 Huisartsen
De SHA biedt een professionele werkplek en ondersteuning aan alle aangesloten
en waarnemend huisartsen. De SHA telde eind 2017 85 aangesloten huisartsen.
Gelijk aan voorgaande jaren zijn, op verzoek van de huisartsen met een
deelnemersovereenkomst, de nachtdiensten en de achterwacht nachtdiensten
collectief verkocht aan een waarneembureau. 54% van alle diensten op de SHA
wordt vervuld door een waarnemend huisarts.
5.3 Kantoor
Het kantoorteam bestaat uit de directeur, secretaresse, praktijkbegeleider,
kwaliteitsmedewerker en informatiemanager. Zij werken allemaal parttime. Het
kantoor van de SHA ondersteunt de triagisten en huisartsen, zodat zij een goede
kwaliteit van zorg kunnen leveren en op een prettige manier diensten kunnen
draaien op de huisartsenpost.
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6. Kwaliteitsbeleid
Zoals beschreven in de missie en visie streeft de SHA naar het aanbieden van
kwalitatief hoogwaardige spoedeisende huisartsenzorg, welke patiëntgericht,
doeltreffend en doelmatig van aard is. Dit streven wordt gekaderd door de
geldende wet- en regelgeving, normen 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 welke allen een geïntegreerd
onderdeel uitmaken van het kwaliteitsbeleid van de organisatie. Door transparant
te zijn over de prestaties van de SHA en door een systeem van interne
risicobeheersing, borging en intern toezicht wordt er gestreefd naar de verlening
van kwalitatief hoogwaardige zorg en wordt inzichtelijk of de SHA inderdaad de
missie weet te realiseren.
Middels het analyseren van klachten, incidenten en calamiteiten en door het
aanbieden van scholing en training wordt er aandacht besteed aan
kwaliteitsbevordering. Ook de uitkomsten van de patiënt – en
medewerkerstevredenheidsonderzoeken zorgen voor inzichten en zetten aan tot
kwaliteitsbevorderende activiteiten.
Daarnaast bieden de aanwezige protocollen en werkafspraken eenduidigheid op
de werkvloer. Dit draagt bij aan een professionele en prettige samenwerking
tussen zowel professionals binnen de organisatie als met (acute) ketenpartners.
De wensen en belangen van de huisartsen worden in overweging genomen door
de leden van de kwaliteitscommissie (KC), die advies geven aan de directie t.a.v.
voorgenomen beleidswijzigingen. Deze brug- en adviesfunctie is een belangrijk
onderdeel van het kwaliteitssysteem.

Voor de facilitering van de zorgverlening zijn ICT-systemen onmisbaar. Daarnaast
maken de ICT-systemen evaluatie en borging van bepaalde kritische processen
mogelijk en dragen ze voor een wezenlijk deel bij aan het transparant maken van
het kwaliteitssysteem.
Met andere woorden, het kwaliteitsbeleid van de SHA is gericht op:
• Het voldoen aan wettelijke eisen die de overheid aan een huisartsenpost
stelt;
• Het beheerst laten verlopen van primaire processen en de
ondersteunende processen;
• Het continue werken aan verbetering van de organisatie en de
zorgverlening;
• Het maximaal benutten van de beschikbare mensen en middelen;
• Het betrekken en motiveren van alle medewerkers tot het leveren van
kwalitatief hoogwaardige spoedeisende huisartsenzorg, welke
patiëntgericht, doeltreffend en doelmatig van aard is;
• De implementatie, evaluatie en borging van werkprocessen, procedures,
afspraken en werkinstructies.
Het kwaliteitsbeleid tezamen met de organisatiestructuur voorziet de SHA
enerzijds van een intern beheersinstrument en anderzijds geeft het de
mogelijkheid om externe verantwoording af te leggen. Op afbeelding 3 staat
weergegeven op welke spelers in het veld het kwaliteitsbeleid van de SHA zich af
dient te stemmen en aan dient te sluiten.
Dit jaarverslag geeft zowel een kwalitatief als een kwantitatief beeld van de
prestaties van de SHA. In dit kwaliteitsjaarverslag staan de belangrijkste
kwaliteitsindicatoren beschreven en hoe de SHA hierop in 2017 heeft gescoord.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het pas toe of leg uit principe. Naast het bieden
van transparantie over de behaalde resultaten geeft het ook inzicht in wat de SHA
heeft gedaan, dan wel nog zal ondernemen om verbetering te realiseren.
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Afbeelding 3: Spelers in het veld van het kwaliteitsbeleid van de SHA
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7. Streefwaarden
Sinds 1 januari 2014 zijn de aangepaste streefwaarden (door branchevereniging
InEen, in samenwerking met haar leden, herzien) van kracht. Deze streefwaarden
zijn opgesteld om bepaalde kwalitatieve aspecten van de zorgverlening op
huisartsenposten inzichtelijk te maken. Evenals in de voorgaande jaren is er ook in
2017 veel energie gestoken in het streven naar het behalen van de streefwaarden.
De telefonische bereikbaarheid, aanrijdtijden en autorisatietijden zijn structureel
gemeten en staan hieronder weergegeven. Op basis van de uitkomsten zijn, waar
nodig, verbetermaatregelen ingezet.
7.1 Toegankelijkheid: Fysieke 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 (zie afbeelding 2) en de locatie
van de SHA ongewijzigd zijn, wordt evenals de voorgaande jaren aan deze
streefwaarde voldaan
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7.2 Toegankelijkheid: telefonische bereikbaarheid
Middels 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. De wachttijd wordt gemeten vanaf
het moment dat de patiënt de spoedtoets indrukt (door 1 te kiezen op de
telefoon). De volgende streefwaarden zijn van toepassing:
➢
➢

Bij gebruik spoedtoets 98% binnen 30 seconden beantwoord.
Bij niet spoed 75% binnen 2 minuten en 98% binnen 10 minuten.

Toegankelijkheid

Q1

Q2

Q3

Q4

Aantal
spoedoproepen
% binnen 30 sec.

456

415

378

403

97,4%

97,1%

97,1%

98,0%

Tabel 1: Spoedoproepen per kwartaal 2017.
Jaar

Spoedoproepen

Gewone oproepen

2017

1652

40361

2016

1987

41191

Toegankelijkheid

Q1

Q2

Q3

Q4

2015

2164

41265

Aantal oproepen

9789

10836

9483

10253

2014

2269

37761

% binnen 2 min.

81,1%

80,1%

86,3%

83,9%

% binnen 10 min.

98,4%

98,5%

99,1%

98,6%

Tabel 2: Aantal gewone en spoedoproepen per jaar.

Tabel 3: Oproepen zonder spoed per kwartaal 2017.
Dit jaar is het percentage tijdig beantwoorde spoedoproepen verder gestegen
t.o.v. van 2016 (96,7% in 2016). De verbetering die we gezien hebben kan voor een
deel toegeschreven worden aan het dalend aantal spoedoproepen en aan een
duidelijkere rolverdeling wie de spoedlijn opneemt tijdens de diensten.

In tabel 3 staan de resultaten weergegeven wat betreft de oproepen zonder spoed.
Gekeken naar het percentage oproepen zonder spoed dat beantwoord is binnen
de streefwaarde is er, vergeleken met de voorgaande jaren, sprake van een
vergelijkbare prestatie. In 2017 werden beide streefwaarden met betrekking tot
oproepen zonder spoed ruim behaald.
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7.3 Tijdigheid: 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 en U2 visites en de gemiddelde reactietijden staan vermeld in tabel 4. De
aanrijdtijden bij U2 visites hebben in 2017 aan de streefwaarde voldaan. De aanrijtijden bij U1 ritten
voldeden in de meeste kwartalen niet aan de streefnormen. Een reden hiervoor is, dat enkele ritten
opgehoogd zijn van een urgentie U2 naar U1.
Elke individuele overschrijding wordt verder onderzocht door de informatiemanager en
teruggekoppeld naar de directie.

Visites U2

Q4’17

Q3’17

Q2’17

Q1’17

Aantal visites U2

277

237

288

277

Aantal metingen aanrijdtijd

271

232

283

253

Gemiddelde aanrijdtijd

0:21

0:26

0:26

0:28

Aantal binnen 1 uur

247

91%

216

93%

270

95%

230

91%

Aantal binnen 2 uur

269

99%

231

100%

283

100%

249

98%

Visites U1

Q4’17

Q3’17

Q2’17

Q1’17

Aantal visites U1

5

8

9

17

Aantal metingen aanrijdtijd

5

8

9

14

0:14

0:17

0:18

0:11

Gemiddelde aanrijdtijd
Aantal binnen 20 minuten

4

80%

6

75%

6

67%

12

86%

Aantal binnen 30 minuten

5

100%

7

88%

8

89%

13

93%

Tabel 4: U1 en U2 visites per kwartaal 2017.
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7.4 Tijdigheid: reactietijden (telefonische) consulten
De reactietijden met betrekking tot (telefonische) consulten op de huisartsenpost worden verkregen uit CallManager. 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 consulten zijn de volgende streefwaarden van kracht1:
➢

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

De triagist van de SHA vraagt de patiënt met een U2 hulpvraag direct naar de huisartsenpost te komen en 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. Zoals de streefwaarde voor
U2 zorgvragen geformuleerd is, is het belangrijk dat de patiënt binnen 60 minuten een afspraak heeft en vanaf binnenkomst gemonitord
wordt. Dit betekent niet dat in alle gevallen de patiënt ook binnen 60 minuten bij de huisarts moet zijn, al is dit wel het streven. Voor
wat betreft de U2 consulten staan twee percentages weergegeven. De eerste is het percentage patiënten dat binnen 60 minuten een
afspraak heeft en als tweede het percentage patiënten dat binnen 60 minuten bij de huisarts was.
Reactietermijn consulten

Q4 2017

Q3 2017

U2 %<60 min. afspraak
94%
96%
U2 %<60 min. bij huisarts
77%
86%
U3 %<4 uur
99%
100%
U4 %<8 uur
100%
100%
Tabel 5: Reactietijden (telefonische) consulten per kwartaal 2017.

Q2 2017

Q1 2017

92%
76%
100%
100%

93%
81%
100%
100%

In 2017 is wederom goed gepresteerd qua plannen van U2 consulten. Wekelijks wordt bijgehouden wat de aanleiding is dat contacten
toch te laat gepland worden. Veel voorkomende redenen zijn:
Ophoging van de urgentie na fysieke hertriage.
Consulten vonden wel op tijd plaats, maar waren niet op tijd afgehandeld of ingevoerd.
Veel U2 zorgvragen die tegelijkertijd binnenkomen.
De werkafspraken omtrent U2 consulten waren niet bekend bij nieuwe zzp-ers.
Al deze gevallen zijn individueel bekeken. In geen van de gevallen zijn gevaarlijke situaties ontstaan. Daar waar nodig, zijn acties uitgezet. De tijdigheid van de daadwerkelijke
start van het consult is iets wat de SHA wel monitort, maar is geen waarde waar actief op gestuurd kan worden. Een belangrijke factor hierin is bijvoorbeeld de snelheid
waarmee de patiënt zich op de post kan melden. Hier heeft de post geen controle over.

1

De urgentiecategorie U1 wordt niet met deze registratie meegenomen, omdat in geval van een U1 eerst gehandeld wordt alvorens de administratieve verwerking wordt gedaan. De tijden
zouden daarom een vertekend beeld geven.
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7.5 Autorisatietijden
Wanneer een contact zelfstandig door een triagist wordt afgehandeld, dient dit door een huisarts geautoriseerd te worden. De branchevereniging stelt de volgende
streefwaarde:
➢

90% van de zelfzorgadviezen van triagisten wordt binnen 1 uur en 98% binnen 2 uur geautoriseerd.

Grondslag van deze streefwaarde is het (patiënt)veilig 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.
Autorisatie
Q4 2017
% q4
Aantal autorisaties
4395
Aantal binnen 1 uur
4210
95,8%
Aantal binnen 2 uur
4357
99,1%
Tabel 5: Autorisatietijden per kwartaal 2017.

Q3 2017
4140
3877
4059

% q3
93,65%
98,04%

Q2 2017
4809
4533
4750

% q2
94,26%
98,77%

Q1 2017
4371
4097
4294

%q1
93,73%
98,24%

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de prestaties in 2017 wederom ruim voldeden aan de streefwaarden. Om dit niveau te handhaven wordt er structureel gemonitord. De
borging ligt nu grotendeels bij de leidinggevend triagisten, die direct terugkoppeling geven aan de betrokken huisartsen op de werkvloer. Van vrijwel alle overschrijdingen
zijn er duidelijke redenen aangegeven in de dienstoverdrachten en hebben er vervolgacties plaatsgevonden (indien dit nodig werd geacht).
7.6 Kwaliteit triage
De streefwaarde m.b.t. de diplomering van triagisten is als volgt:
➢
➢

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

Alle triagisten werkzaam bij de SHA zijn gecertificeerd of zijn in opleiding voor het behalen van het triage diploma. Eind 2017 waren er in totaal 21 triagisten en 1 BBL-leerling
doktersassistent in dienst. De eisen van Ineen met betrekking tot de herregistratie van het diploma Triagist Acute Zorg zijn veranderd. Kwaliteitsmetingen maken geen
onderdeel meer uit bij de aanvraag tot her-registreren Bij diplomering maakt de kwaliteitsmeting wel onderdeel uit van het diplomeringsproces. Bij de SHA blijft twee keer
per jaar auditen onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Belangrijk wordt gevonden te scoren op kwaliteit en veiligheid met ruimte voor de triagist en de patiënt om direct met
elkaar in gesprek te kunnen gaan.
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8. Triagisten
8.1 Na- en bijscholingsactiviteiten
Ook in 2017 is er weer een groot aanbod geweest aan na- en bijscholingsactiviteiten voor triagisten. Hieronder volgt een overzicht:
➢ Reanimatie/AED
Een reanimatie/AED training met uitgifte certificaat voor deelname heeft plaatsgevonden.
➢ Gespreksvoering
Er is scholing geweest omtrent de gespreksvoering zodat de triagisten (in opleiding) de juiste gesprekstechniek blijven
hanteren. Bij deze scholing is aandacht besteed aan het juiste stem- en taalgebruik.
➢ Het meten van asdrukpijn
De training “het meten van asdrukpijn” is door Latona speciaal op maat gemaakt voor triagisten van de SHA. De uitkomst
van de meting is van grote invloed op het vervolgbeleid en de urgentie waardoor bekwaam zijn in het meten van deze
parameter door triagisten erg belangrijk is.
➢ Skills lab training
Er is een skills lab training georganiseerd om alle voorkomende handelingen op de huisartsenpost te oefenen, om zo van
bevoegdheden bekwaamheden te maken. Hierbij is ook aandacht besteed aan juridische kaders, en het belang van alles
goed beschrijven in het dossier. Het skills lab is enthousiast ontvangen. Naast het praktisch oefenen, vond er ook een stuk
bewustwording plaats. Verzoek was om dit op regelmatige basis te herhalen.
➢ Training en intervisie leidinggevend triagisten
In de training en intervisie komen verschillende onderwerpen aan de orde. Het gaat om professioneel omgaan met het
aangeven van grenzen en het kunnen toepassen van een ‘helikopterview’, in het geven en ontvangen van feedback of in
gesprekssituaties met leidinggevende en/of collega’s. Voor de borging en het leren in de praktijk wordt intervisie in
gezet.
➢ Fysieke triage
In aansluiting op de grote training fysieke triage van 2016, was het doel van deze training om een zeker beheersingsniveau te verkrijgen, waardoor de kwaliteit van fysieke
triage verder wordt vergroot.
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8.2 Leerplatform voor triagisten
Er is in 2017 gekozen en een start gemaakt met het inrichten van een nieuwe leeromgeving waarbij ‘alles onder 1 dak’ zit. In het digitale portfolio heeft de triagist (in opleiding)
inzichtelijk welke certificaten behaald zijn, hoeveel accreditatiepunten men heeft verzameld, zijn beoordelingsgesprekken terug te vinden, kunnen auditoren
kwaliteitsmetingen automatisch uploaden in betreffende portfolio’s en is inzichtelijk wanneer de herregistratie aangevraagd moet worden. Ook zal op een andere wijze
vormgegeven worden aan de opleiding. Deze is niet meer in aparte stukken bij diverse organisaties onderverdeeld maar is in beheer van 1 opleidingsorganisatie. In het vierde
kwartaal 2017 zijn alle portfolio’s van de triagisten aangemaakt en opgebouwd en heeft er voorlichting aan de triagisten plaatsgevonden hoe in het nieuwe platform te werken
en hoe de portfolio’s beheerd kunnen worden. De evaluatie van het leerplatform zal plaatsvinden in 2018.
8.3 Telefonische triage audits
De triage is een essentieel onderdeel van het primaire proces. Door middel van de triage wordt de
urgentie van de hulpvraag vastgesteld en de vervolgactie bepaald. Dit uiterst kritische proces wordt
zo veilig mogelijk door triagisten uitgevoerd, met de Nederlandse Triage Standaard (NTS) als
ondersteunende tool. De kwaliteit van de telefonische triage wordt gemeten middels audits. Een
audit is een systematisch en onafhankelijk onderzoek waarbij de criteria, zoals vastgelegd in het
opleidingsplan van de branchevereniging Ineen, worden gescoord.
InEen heeft een kernset ontwikkeld voor het beoordelen van de kwaliteit van telefonische
triagegesprekken op de huisartsenpost. Deze kernset geeft weer op welke aspecten een
triagegesprek moet worden beoordeeld: vakkennis/ medische kennis, geprotocolleerd
werken/logistiek en communicatieve vaardigheden. Deze kernset is een objectieve standaard voor
het beoordelen van triagegesprekken. De kernset van InEen en de HAAKPlus®-score zijn inmiddels
met elkaar verbonden in: Alles IN EEN.
Op de SHA wordt sinds het 2de kwartaal 2016 geaudit volgens Alles IN EEN. In 2017 zijn er in totaal
40 kwaliteitsmetingen afgenomen. Daarbij is het 3 keer voorgekomen dat er een onvoldoende
gescoord is. In totaal zijn er 2 verbeterplannen opgesteld in 2017.
8.4 Fysieke triage
De fysieke triage wordt 24 uur per dag uitgevoerd door de triagisten van de SHA. Dus ook wanneer de huisartsenpost gesloten en de SEH ZHA open is. Alle triagisten van de
SHA zijn geschoold in de fysieke triage. Daarnaast vindt er jaarlijks een audit plaats voor de fysieke triage. De SHA werkt hiervoor met een audit scorelijst fysieke triage, welke
afgestemd is op de kwaliteitseisen van InEen en gespecifieerd voor de fysieke triage zoals deze wordt uitgevoerd op Spoedpost Amstelland. De fysieke triage audits worden
vastgelegd op video en beoordeeld door een auditor. In 2017 zijn bij alle triagisten fysieke triage audits afgenomen. Alle triagisten hebben in 2017 de fysieke triage audit
behaald.
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8.5 Triagetijden
De duur van de triage is een belangrijk kwaliteitscriterium, met als hoofddoel de balans vinden tussen kwalitatief hoge triages en efficiëntie. Bij het meten van de triagetijden
wordt onderscheid gemaakt tussen de fysieke en telefonische triage. De oproepen met als vervolg een consult bij de huisarts nemen de minste tijd in beslag, de telefonische
consulten de meeste tijd. In vergelijking met 2016 zien we dat de triagetijden ongeveer gelijk blijven. In tabel 6 staat per kwartaal de gemiddelde triagetijd en het aantal
triages weergegeven. In deze tabel staan ook consulten die niet gedeclareerd worden. Hierbij kunt u denken aan oproepen die direct naar de SEH worden verwezen en
overdrachten naar de ambulance.
Q4 2017
Telefonisch
Fysiek

Consult
00:05:12
00:05:45

Niet declareren
00:02:46
00:07:58

Telefonisch consult
00:07:43

Visite
00:05:58

Consult
4275
589

Niet declareren
175
497

Telefonisch consult
4326
241

Visite
853
0

Eindtotaal
9269
1327

Q3 2017
Telefonisch
Fysiek

Consult
0:05:15
0:05:46

Niet declareren
0:03:21
0:08:05

Telefonisch consult
0:07:53

Visite
0:06:31

Consult
4093
680

Niet declareren
210
543

Telefonisch consult
3912
223

Visite
724
0

Eindtotaal
8939
1446

Q2 2017
Telefonisch
Fysiek

Consult
0:05:49
0:05:45

Niet declareren
0:03:51
0:07:25

Telefonisch consult
0:08:31

Visite
0:07:04

Consult
4467
709

Niet declareren
258
594

Telefonisch consult
4464
276

Visite
877
0

Eindtotaal
10066
1579

Q1 2017
Consult Niet declareren Telefonisch consult
Visite
Telefonisch
0:06:04
0:03:54
0:08:31
0:07:06
Fysiek
0:05:56
0:07:16
Tabel 6: de gemiddelde triagetijd per kwartaal en het aantal triages per kwartaal.

Consult
3976
544

Niet declareren
200
527

Telefonisch consult
4316
192

Visite
947
6

Eindtotaal
9439
1269
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9. Huisartsen
9.1 Na- en bijscholingsactiviteiten
Voor huisartsen is in het vierde kwartaal van 2017 de ABCDE-cursus georganiseerd, waarbij 12 huisartsen aanwezig waren. In deze cursus zijn naast de praktische training
met Lotus-patiënten ook 4 calamiteiten besproken. De cursus is goed beoordeeld door de aanwezige huisartsen. De cursus zal herhaald worden in het najaar van 2018.
9.2 Beleid waarnemend huisartsen
In de praktijk proberen we het aantal onder de 130 te houden en dit lijkt vooralsnog goed te werken. Van de waarnemend huisartsen verwachten we dat ze vier diensten per
half jaar bij de SHA komen werken, dit om nog enige kwaliteit te kunnen initiëren. Er stonden in 2017 een groot aantal veranderingen op stapel omtrent het registreren van
waarnemend huisartsen (o.a. door de invoering van de WkkGZ en het verdwijnen van de VAR). In 2017 zijn er gesprekken gestart, om de vergewisplicht van de waarnemend
huisartsen bij een extern bureau te beleggen. Tevens is er in 2017 gestart met een efficiëntere methode om de overeenkomsten tussen de SHA en de waarnemend huisartsen
vorm te geven.
9.3 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 in met waarnemend huisartsen uit het waarneembestand van de SHA. Ook de achterwacht tijdens de nachtdiensten is collectief verkocht,
zodat de origineel ingeroosterde huisarts zo zeker mogelijk is van waarneming tijdens zijn dienst. Omdat er een grote kans is voor de huisarts dat hij deze dienst niet hoeft te
werken, ontstaat er verlichting van de werkdruk.
9.4 Verkochte diensten
Structureel wordt over heel 2017 ruim 54% van de diensten verkocht aan een waarnemend huisarts. Globaal genomen komen de percentages redelijk overeen met
voorgaande jaren.
2017

Avond

Weekend

Nacht

Gemiddeld

Aangesloten huisartsen

46,55%

65,6%

4,8%

44,2%

Hidha’s

1,2%

2,5%

1,7%

1,6%

Waarnemend huisartsen

52,3%

31,9%

93,5%

54,2%

Tabel 7: Overzicht van percentages verkochte diensten in 2017.
9.5 Regiearts-poule
Op weekend- en feestdagen is er overdag een regiearts aanwezig in het Callcenter. De regiearts is de vraagbaak voor de triagisten en voert de regie om zo alles soepel te laten
verlopen tijdens de dienst. Om de kwaliteit van regievoering op de werkvloer te verbeteren is een voorstel gedaan om met een poule van regieartsen te gaan werken. Naar
inzicht van de SHA was het wenselijk om te streven naar een poule van ongeveer 25 tot 30 huisartsen. Met een poule van deze omvang zou het erop neerkomen dat de
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huisartsen uit de poule ongeveer 5 regiediensten per jaar zouden doen. Het streven was om een dergelijke poule per 1 januari 2017 te laten starten. Echter waren er te weinig
aanmeldingen, waardoor besloten is om volgens de bestaande methode verder te werken.
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9.6 Interviews met individuele huisartsen
Ook dit jaar heeft de medisch coördinator weer met een aantal huisartsen een persoonlijk gesprek gevoerd.
Zowel aangesloten huisartsen als waarnemend huisartsen worden uitgenodigd voor een gesprek. Het doel van
de gesprekken is om erachter te komen hoe de facilitering door de huisartsen wordt ervaren. In de gesprekken
wordt met name ingegaan op werkplezier en kwaliteit op de post. De kwaliteit en ondersteuning wordt door de
meeste collega's goed gevonden. Er is een prettige samenwerking, goede triagisten en chauffeurs. Het
werkplezier wordt hier zeker door vergroot hoewel een enkeling het feit dat hij/zij dienst moet doen al zeer
demotiverend vindt. Dit laatste ligt niet aan de post. Uit de gevoerde gesprekken is gebleken dat de huisartsen
in grote lijnen tevreden zijn over het werken op de huisartsenpost.
9.7 Arts in opleiding tot specialist (huisartsgeneeskunde)
In het eerste kwartaal van 2017 zijn er 4 nieuwe AIOSSEN gestart met hun opleiding bij een bij de SHA
aangesloten huisarts. In het tweede kwartaal zijn er 3 nieuwe AIOSSEN gestart en in het derde kwartaal 7. Net
als de voorgaande jaren hebben er in 2017 weer introductiecursussen voor de nieuwe huisartsen in opleiding
tot specialist (AIOS) plaatsgevonden. Het doel van deze introductiecursus is de AIOS goed te informeren over het
dienstdoen op de SHA.
ABCDE-cursus
Naast het aanbieden van een introductiecursus dient de huisartsenpost ook zorg te dragen voor een ABCDEcursus voor 3de jaars AIOS. Het doel hiervan is dat AIOS vaardig zijn in het verlenen van basic life support (BLS)
en in het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED). Aangezien het aantal 3de jaars AIOS per
startmoment erg klein is op de SHA, is gezocht naar een samenwerkingsverband met andere huisartsenposten.
Uiteindelijk worden er, in samenwerking met de twee opleidingsinstituten in de regio en een trainingsbureau,
vanaf oktober ABCDE-cursussen aangeboden. Door het aanbieden van deze cursus aan de 3 de jaars AIOS die
diensten komen doen op de SHA, voldoet de SHA aan haar verplichting hieromtrent. De
samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in contracten tussen het trainingsbureau en de deelnemende
huisartsenposten. In 2017 heeft de ABCDE-cursus plaatsgevonden op 24 november 2017.
Bijeenkomst voor opleiders
De SHA acht het van belang dat er een goede samenwerking is tussen de organisatie en de opleiders en dat
knelpunten met elkaar besproken worden. In dit kader organiseert de SHA eenmaal per jaar een bijeenkomst
voor opleiders. In 2017 heeft deze bijeenkomst niet plaatsgevonden vanwege de personeelswisseling naar een
nieuwe medisch coördinator. De volgende bijeenkomst staat gepland voor medio 2018.
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•

Huisartsen ervaren veel druk tijdens de diensten
Werkplan 2018
9.8 Kwaliteitscommissie
Blocnotes thuisarts
Reguliere vergaderingen
Thema beleidsdag KC
De voornaamste rol van de kwaliteitscommissie (KC) is het meedenken en
AC2 diensten
adviseren over beleids- en kwaliteitsaspecten van de SHA. Naast de HagroSchoonmaak
vertegenwoordigers (die zitting hebben voor- en spreken namens hun achterban)
Dienst 1ste Kerstdag
maken de directeur, medisch coördinator en praktijkbegeleider van de SHA deel
Nachtdienst
uit van de commissie. De KC wordt voorgezeten door de medisch coördinator en
Eerstelijns verblijfbedden
genotuleerd door de secretaresse van de SHA. In 2018 zal een externe voorzitter
VIM’s
worden aangewezen, om zo de medisch coördinator meer kans te geven om
Werkgroep SFEER
inhoudelijk te kunnen deelnemen aan de discussies in de vergaderingen. Na 3
Werkgroep dag, nachtzorg
vergaderingen zal worden geëvalueerd of dit voor alle betrokkenen naar wens is
Wkkgz
geweest.
Vergewisplicht
RvT-RvB structuur SHA met voorzitter
Tijdens de vergaderingen in 2017 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken:
bestuur
• Structuurwijziging SHA
•
Kwaliteitsjaarverslag
• Regiearts kijkt mee met omloopdienst
•
Roosterregels triagisten
• Afvaardiging KC en communicatie met achterban
•
Contact HCA-SHA
• Werkgroep agendaplanning
•
Korte diensten
• Calamiteiten: rapportages en beoordelingen van de IGJ
• Kwartaalrapportages
• Terugkoppeling beleidsdag kantoor
• Signaleren kindermishandeling
De notulen van de vergaderingen worden ter kennisgeving naar het bestuur gestuurd en op intranet geplaatst voor inzage door de aangesloten huisartsen.
De kwaliteitscommissie heeft in 2017 de volgende besluiten genomen, welke als advies aan de directeur zijn gepresenteerd:
• Regiearts kijkt mee met de omloopdienst.
• Blokkade agenda terugbrengen naar een ½ uur.
De directie heeft de adviezen van de kwaliteitscommissie overgenomen en deze reeds geïmplementeerd.
Beleidsdag
In het 1ste kwartaal heeft de beleidsdag plaatsgevonden. Het doel van de dag was om concrete afspraken te maken over de werklast en werkdruk. Daarnaast is de triage NTS
besproken.
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Het onderwerp werkdruk blijft leven op de SHA. Landelijk wordt hier ook veel aandacht aan besteed. De enquête van de LHV over werkdruk gaf als grootste knelpunt aan de
nachtdiensten. Daarnaast het grote aantal niet acute patiënten of onterecht hoge urgenties. In een onderzoek onder triagisten zijn zij positief over hun werk, maar geven aan
dat de werkdruk hoog is. Drukte in de ANW-zorg is een landelijk probleem. De 24-uurs verantwoordelijkheid ligt bij de gevestigde huisartsen, die daardoor druk voelen. Tevens
is er een landelijk tekort aan triagisten.
De discussiepunten op de beleidsdag omtrent de werklast en werkdruk waren als volgt:
➢ Voor triagisten is de SHA hun corebusiness, voor de huisartsen niet, die “doen het erbij” naast de praktijk. Dit levert een discrepantie op, we moeten de koppen
dezelfde kant op krijgen. Huisartsen en triagisten moeten begrip hebben voor elkaars werk, je doet de dienst samen.
➢ Elkaar aanspreken maar wel met respect.
➢ Professioneel gedrag.
➢ Huiskamergevoel creëren.
➢ De triagisten hebben het erg druk.
➢ Het is onverantwoord om zo lang achter elkaar te werken als een huisarts dienstdoet na een dag praktijk.
➢ Samen lunchen (wel iemand aan de telefoon laten), dit bevordert gemeenschapsgevoel en men kan zaken even finetunen.
➢ Voordat de dienst begint overleggen of visite- en consult dienst worden afgewisseld.
➢ U4 of U5 afspraak inplannen bij de eigen huisarts de volgende dag, hiertoe moeten de huisartsen in hun dagpraktijk een hap plek reserveren in de agenda.
➢ Korter gespreksmodel voor de triagist.
➢ Meer gebruik maken van de regiearts.
➢ “Achterdeur” GGZ, ELV, verpleeghuizen, thuiszorg.
De uitkomsten van de discussies op de beleidsdag omtrent de NTS waren als volgt:
NTS leidt tot een bepaalde urgentie met een vervolg. Er zou meer ruimte moeten zijn om af te wijken, voornamelijk bij oudere patiënten.
Bij een aantal huisartsen heerst het idee dat te vaak/te snel een ambulance wordt gestuurd. De urgentie wordt niet in twijfel getrokken door de huisarts, de
vervolgactie wel. Naar een oudere complexe patiënt kan beter een huisarts heen dan een ambulance. Volgens protocol wordt de ambulance gestuurd. Een ambulance
heeft veel impact op patiënt en familie. Als aangegeven is in de ZIO dat er geen ambulance moet komen dan gebeurt dit ook niet.
Er bestaat een verschil tussen de ervaren en de onervaren triagist. Bij een niet pluis gevoel overleggen de ervaren triagisten met de huisarts.
ZIO moet compleet gedocumenteerd zijn.
De gesprekstechniek en de kernset leiden tot grote zorgvuldigheid en veiligheid waardoor soms de triagist zich genoodzaakt voelt de richtlijnen van het NTS te volgen,
terwijl zij het niet nodig vindt de hele ABCD uit te vragen bij een patiënt die pijn in zijn teen heeft.
Mogelijkheid tot digitaliseren ZIO in Zorgdomein.
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9.9 Deelnemersvergadering
In 2017 heeft er 1 deelnemersvergadering plaatsgevonden op 12 december. In deze vergadering zijn vier mogelijke scenario’s besproken voor de spoedeisende huisartsenzorg.
Aanleiding van dit thema is de onrust bij de huisartsen in verband met drukke diensten en de complexe zorgvraag die weer leidt tot defensieve triage. De vier scenario’s die
zijn besproken zijn:
a) Uitbreiding van het dagvenster tot 20.00 uur
b) Een centrale triage voor de keten acute zorg
c) 24 uurs HAP voor alle acute zorgvragen
d) Populatiezorg in een brede spoedeisende organisatie (SEMD)
Er werden 4 groepen gevormd om over de vier scenario’s te discussiëren. Na afloop van de discussies is er het volgende plenair teruggekoppeld:
Scenario a: dit is voor een solist niet mogelijk en heeft een grote impact op het gezinsleven van de huisarts. Mogelijk sluit dit scenario wel meer aan bij de huidige
maatschappij. Een voordeel voor de patiënt is dat hij meer te maken krijgt met dezelfde huisarts. Mogelijk leidt dit scenario wel tot een verschuiving van de druk van
de huisartsenpost naar de huisartsenpraktijk.
Scenario b: dit kan leiden tot een nog lagere drempel voor patiënten. Echter voorziet dit scenario niet in werkdrukverlichting. Tevens is er geen feedback mogelijk
van zowel de triagist als de huisarts, omdat zij beiden op een andere werkplek werken. Dit systeem bestaat reeds in enkele regio’s. In sommige hiervan lijkt het te
werken, maar in sommige werkt het minder goed/helemaal niet goed.
Scenario c: dit zou kunnen werken als we de huisartsenpost versterken, door een ingang te maken voor alle zorgvragen, betere samenwerking met ketenzorg, zodat
de huisarts dit niet zelf hoeft te regelen. Een voorwaarde zou tevens zijn dat het in de regio gebeurt en niet op een te grote schaal. Nadeel van dit scenario is dat het
leidt tot een uitholling van het vak.
Scenario d: dit scenario kan leiden tot ontkoppeling en multidisciplinaire voordelen. Het nadeel zou kunnen zijn dat de patiënt tussen wal en schip raakt omdat hij in
de nacht van het kastje naar de muur wordt gestuurd.
Het scenario voor de ‘24-uurs Huisartsenpost’ en ‘Populatiezorg in een brede spoedeisende organisatie (SEMD)’ worden in 2018 in samenwerking met de HCA verder
onderzocht op haalbaarheid.
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10. Interne organisatie
10.1 Organisatievorm
De gekozen organisatievorm van de SHA is het Raad van Beheermodel, dit houdt in dat de bestuurlijke taken zijn verdeeld tussen het bestuur en de directeur. In dit model is
het bestuur verantwoordelijk voor het besturen van de SHA en is er sprake van delegatie van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur naar de
directeur en van de directeur naar de praktijkbegeleider, de kwaliteitsmedewerker, de informatiemanager en het secretariaat. Het organigram is weergegeven in
onderstaande afbeelding en in bijlage 1 staan de personalia vermeld.
10.2 Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de SHA bestaat uit 6 leden; 2 A leden en 4 B leden. De A leden worden benoemd
door de Huisartsencoöperatie Amstelland (HCA) en kunnen alleen in regio Amstelland
praktiserende huisartsen zijn. De 4 B leden worden door het bestuur benoemd.
10.3 Risicomanagement
De SHA streeft naar een doelmatige bedrijfsvoering, waarbij het bedrijfsrisicoanalyse model
volgens de methodologie van het COSO Enterprise Risk Management ondersteunend is. Eens in
de vier jaar wordt er een risicoanalyse uitgevoerd, zodat inzicht verkregen wordt in de
bedrijfsrisico’s en de organisatie in staat wordt gesteld deze te minimaliseren.
In 2015 is, onder begeleiding van een externe partij, de risicoanalyse uitgevoerd. Medio 2016 zijn
alle openstaande actiepunten betreffende de geïdentificeerde bedrijfsrisico’s besproken en
afgehandeld.
Naast de opvolging van de in 2015 geïdentificeerde bedrijfsrisico’s, was het advies van de externe
partij om een jaarkalender op te stellen. De jaarkalender heeft als doel de risico’s en de te nemen
acties systematisch te monitoren en te borgen. In 2017 is hier door de SHA invulling aan gegeven,
middels een planning op een whiteboard. In het tweede kwartaal is het gebruik hiervan
geëvalueerd en op basis hiervan enigszins gewijzigd. De volgende evaluatie zal in het eerste
kwartaal van 2018 plaatsvinden.

10.4 HKZ
Zorginstellingen die HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) gecertificeerd zijn,
worden verondersteld een bepaald kwaliteitsniveau te bieden. De doelstelling is om de zorgprocessen en documentatie op de SHA zo veel mogelijk in lijn van de HKZ vorm te
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geven om zo mogelijk in de toekomst de organisatie te laten certificeren. De zogenaamde nulmeting is in het 4deste kwartaal van 2017 afgerond door een extern bureau. In
het eerste en tweede kwartaal van 2018 zal hieraan een vervolg gegeven worden. Samen met een extern bureau wordt onder andere de context bepaald, wensen en
behoeften van belanghebbenden in kaart gebracht, cruciale processen vastgesteld en een kwaliteitshandboek opgesteld.
10.5 Werkgroepen
Tijdens de jaarlijkse beleidsdag van de kwaliteitscommissie (9 maart 2017) zijn de inzichten van de zorgverleners met betrekking tot het verbeteren van de kwaliteit van
dienst- en zorgverlening weer besproken. N.a.v. de uitkomsten zijn drie werkgroepen ingericht: 1) SFEER (sfeer en cultuur); 2) Agendaplanning (Agenda huisartsen,
regiefunctie en telefoon) 3) Toegankelijkheid dagpraktijk. De werkgroepen zijn in 2017 meerdere malen bij elkaar geweest.
•

•

•

Werkgroep SFEER: de opdracht is om de samenwerking en sfeer op de post te verbeteren. In het
vierde kwartaal blijkt uit de evaluatie dat bijna alle huisartsen positief zijn over het aangeboden
fruit en de waterkan op de spreekkamers. Niet elke dienst, maar meer dan voorheen, is het
mogelijk om elkaar tijdens de eetpauzes te treffen in de koffiekamer. De algemene geluiden op
de werkvloer, bij de triagisten, huisartsen en waarnemend huisartsen, is dat de sfeer sterk
verbeterd is. Het aanbod van fruit en het klaarzetten van een verse waterkan zal worden
gehandhaafd en daarmee is de werkgroep sfeer in 2017 afgesloten.
Werkgroep Agendaplanning: de werkgroep heeft het voorstel gedaan om zowel voor de
lunchpauze als voor de overdracht een blok in te plannen waarin eventuele achterstand ingelopen
kan worden. In het vierde kwartaal bleek uit de evaluatie dat ruim 60% van de huisartsen de adhoc
blokkade als positieve bijdrage ervaren om hun werkdruk beter te verdelen en te verlichten. Op
de KC-vergadering van november 2017 is dit voorstel geëvalueerd en is er besloten om indien
nodig een blokkade van een half uur in te plannen. Hierdoor kunnen de huisartsen samen lunchen.
De werkgroep agendaplanning is eind 2017 afgesloten.
Werkgroep Toegankelijkheid dagpraktijk: de opdracht is om te inventariseren wat er overdag
gedaan kan worden om de druk op de HAP te verlagen. In de deelnemersvergadering van 12
december 2017 zijn vier mogelijke scenario’s besproken. Het scenario voor de ‘24-uurs
Huisartsenpost’ en ‘Populatiezorg in een brede spoedeisende organisatie (SEMD)’ worden in 2018 in samenwerking met de HCA verder onderzocht op haalbaarheid.

10.6 Project Kindermishandeling
In het derde kwartaal 2017 is er een project Verbetering signalering van start gegaan. Doel van dit project is dat de theoretische kennis van triagisten wordt omgezet in
praktische vaardigheden zodat ze (nog) alerter worden op het voorkomen van kindermishandeling. Die alertheid zal zich ook uiten in meer aandacht voor kindermishandeling
in de verslaglegging en in het overleg met de huisartsen.
Dit zal te meten zijn doordat de triagisten aangeven dat:
- Kindermishandeling op de werkvloer meer een onderwerp van gesprek geworden is
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-

Triagisten alerter zijn geworden zijn met betrekking tot mogelijke signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling.
Er door huisartsen vanuit de hap meer meldingen worden gedaan.

10.7 Dienstrooster triagisten
In het vierde kwartaal is de werkgroep roosteren 2018 een aantal maal bij elkaar gekomen om de huidige roosterregels en de wijze van roosteren naast de benodigde
diensturen en huidige contracten te leggen om te bezien of deze nog in balans zijn. In de werkgroep hadden zitting de directeur, de planner, de praktijkbegeleider, een
leidinggevend triagist en een onafhankelijk externe deskundige. Door de onafhankelijk externe deskundige is er een berekening gemaakt op basis van de huidige benodigde
diensten van de SHA. Hieruit kon worden afgeleid wat de meest ideale contractgrootte zou zijn zodat de SHA daar in de toekomst op kan sturen. Ook is berekend wat invulling
van verschillende diensten aan uren (meer of minder) kan betekenen in de verdeling van de contracturen per week en de verdeling van weekenddiensten, daar waar de
diensten nodig zijn. In een speciaal werkoverleg met de triagisten is besproken en voorgelegd wat de consequenties van sommige uitganspunten bij het roosteren kunnen
zijn en wat er nu precies staat omschreven in de arbeidstijdenwet. Op deze wijze is stap voor stap inzichtelijk gemaakt voor het team waar er knelpunten voor de organisatie
zitten in de huidige wijze van roosteren, waarom deze aangepast moeten worden, is er geïnventariseerd welke roosterregels de triagisten van groot belang vinden om te
behouden en wat daarvan de consequenties zijn en hoe er in de toekomst geanticipeerd gaat worden bij het aanbieden van contracturen voor nieuwe medewerkers.
Een belangrijke wijziging is de geclusterde nachtdiensten. Om de nachtdiensten minder zwaar te maken, zal de powernap en lichttherapie bril vanaf het eerste kwartaal van
2018 worden ingezet. In het eerste kwartaal 2018 zal een nieuw rooster worden gegenereerd voor het tweede kwartaal van 2018, op basis van de uitkomsten van de
werkgroep roosteren. In het derde kwartaal 2018 zal er een evaluatie van dit nieuwe rooster plaatsvinden.
10.8 Werkafspraken
Werkafspraken vormen een belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem van de SHA. De werkafspraken worden zowel periodiek als ad-hoc (bijvoorbeeld naar aanleiding
van een VIM) gereviewd en waar nodig herzien. In 2017 zijn er ook enkele nieuwe protocollen vastgesteld en is er een aantal in ontwikkeling:
Nieuw en vastgesteld:
• Aanmeldings- en inwerkprocedure triagisten met diploma in dienst van de SHA
• Alcoholintoxicatie bij kinderen
• Noodaccount CallManager voor huisartsen
• Procedure aanvraag spoedbed
• Servicemedicatie bij de spoedkoffer voor de nacht
• Werkinstructie borging verbetermaatregelen klachten
Nieuw in ontwikkeling:
• Acute thuiszorg
• Medicatiebeleid
• Werkinstructie powernap en lichttherapie tijdens de nachtdienst
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10.9 Medicatie beheer en opslag
Om een goede kwaliteit van zorg te waarborgen, is het van belang dat de opslag en het beheer van de medicatie op de SHA goed geregeld is. In Q4 van 2017 is door de
kwaliteitsmedewerker gestart met de evaluatie van het medicatiebeleid. De openstaande vragen worden in 2018 met de dienstapotheker van Ziekenhuis Amstelland en de
medisch coördinator besproken.
10.10 Overbruggingsmedicatie
In Q1 van 2017 is een nachtkoffer in gebruik genomen met extra medicatie zoals pijnstilling en
antibiotica, zodat de dienstdoende visite arts in de nachtdienst enkele tabletten ter overbrugging tot
de volgende ochtend bij de patiënt kan achterlaten. Naast de medicatie, wordt er ook een recept
achtergelaten, waarmee de patiënt de volgende ochtend naar de apotheek kan om de rest van de
medicatie op te halen. Er is gekozen voor een beperkte lijst medicatie waaronder antibiotica,
pijnstillers, een protonpompremmer en een anti-emeticum.
Deze service wordt door de dienstdoende huisartsen als waardevol ervaren. Zieke en/of pijnlijke
patiënten hoeven daardoor niet midden in de nacht naar de nachtapotheek te rijden om te kunnen
starten met hun medicatie.
De pilot is medio februari 2017 gestart. In het 2de kwartaal heeft de evaluatie plaatsgevonden en is
besloten om dit als definitieve werkwijze te implementeren.
10.11 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. In 2017 zijn er twee nieuwe vertrouwensartsen aangesteld, 1 vrouw en 1 man.
10.12 Na- en bijscholingsactiviteiten kantoormedewerkers
De kantoormedewerkers hebben geen opleidingen gevolgd. Wel hebben zij door middel van het lezen van vakliteratuur en het bijwonen van congressen en
netwerkbijeenkomsten zich op de hoogte gehouden van landelijke ontwikkelingen op hun vakgebied.
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11. Ketenpartner Ziekenhuis Amstelland
11.1 Spoedpost Amstelland
Stichting Huisartsenpost Amstelland en Ziekenhuis Amstelland zijn tot een
geïntegreerde samenwerking gekomen in Spoedpost Amstelland. Er is een
uniforme telefonische en fysieke toegang georganiseerd voor de afdeling
spoedeisende hulp (SEH) van ZHA en de SHA, zodat de bevolking van
Amstelveen en omstreken bij één voordeur terecht kan voor spoedeisende
hulp. Het personeel van de SHA en SEH ZHA werken op zodanige manier
samen dat kwaliteitswinst wordt bereikt, dat wachttijden worden
gereduceerd en dat de spoedpost als geheel efficiënt werkt.
De SHA en de SEH ZHA hebben voor de Spoedpost de volgende doelstellingen
vastgesteld:
• Het verbeteren van de toegankelijkheid en bewegwijzering van de
acute zorg door middel van één loket voor de spoedzorg;
• Het ontwikkelen van multidisciplinaire samenwerking, elkaar
helpen bij piekdrukte, ervaring opdoen met taakverdeling en zo
mogelijk taakherschikking;
• Het boeken van kwaliteitswinst voor de patiënt door inzet van
adequate competenties, trefzekere werkafspraken, snelle
berichtgeving over en weer tussen SHA en SEH ZHA;
• Het voorkomen van overbodig/dubbel onderzoek en anamnese;
• Het realiseren van een basis voor het maken van ketenafspraken in
de acute zorg met partners (ambulance, apotheek, GGZ, academische ziekenhuizen).
Door de intensieve samenwerking tussen de SEH van ZHA en de SHA is er concrete invulling gegeven aan het landelijke streven naar een meer doelmatig gebruik van de acute
zorg. De Spoedpost heeft een goede en herkenbare uitgangspositie verworven. Aangezien de gezondheidszorg veranderlijk is, dient er continue nagedacht te worden over
hoe de zorgverlening op de Spoedpost betaalbaar en toegankelijk te houden. De besturen van beide organisaties zijn daarom in 2013 gestart met het project Spoedpost 2.0.
Inmiddels is dit ingebed in de bestaande overlegstructuren.

11.2 Overlegstructuren
SEH-SHA overleg
Tweewekelijks, en adhoc indien nodig, vindt er overleg plaats tussen de teamleider van de SEH en de praktijkbegeleider van de SHA. In dit overleg worden werkafspraken
gemaakt en geëvalueerd en wordt casuïstiek besproken. Dit alles met als doel verbetering van de kwaliteit van zorgverlening op de werkvloer.
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Managementoverleg
De samenwerking tussen de manager acute en intensieve zorg ZHA en de directeur van de SHA verloopt goed. Maandelijks is er overleg waarin de beleidsmatige zaken tussen
de SHA en ZHA aan de orde komen. In 2017 is er onder andere gesproken over: voortgang triageplus traject, sollicitatie ZHA voor nieuwe teammanager, vertrouwen van
zorgverzekeraar en bankier in ZHA, kosten gemene rekening, drukte aan de balie van de spoedpost, werkdruk op de SEH, kwaliteitskader acute zorg, project diagnostiek op
de post, zorgdomein, verwijzing naar de röntgenafdeling, registratie röntgen en lab, terugkoppeling uit het werkoverleg van de AO-medewerkers en bedrijfskleding.
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:
• Kwaliteitskader spoedzorgketen
• Stand van zaken SEH, hoe loopt het
• Spoedpostontwikkelingen en gezamenlijk traject ‘triage plus’
De monitorgroep is opgericht om knelpunten in de samenwerking tussen de SHA en ZHA te bespreken. De samenwerking verloopt momenteel echter soepel en er is daarom
weinig aanleiding tot vergaderen. Bovendien nemen de leden van de monitorgroep indien noodzakelijk direct contact met elkaar op om zaken te bespreken.
11.3 Triage plus project
In 2016 is gestart met het triage plusproject. Het uitganspunt van dit project is dat door het eerder inzetten van vooronderzoek de doorstroom op de SEH effectiever en
efficiënter kan verlopen. Het inzetten en gedeeltelijk uitvoeren van de vooronderzoeken wordt gedaan door de fysieke triagist van de SHA.
In 2017 zijn er acht triagisten gestart en geschoold tot Plus Triagist. De scholing van de Plus Triagisten liep in het afgelopen jaar meerde malen vertraging op. Dit kwam onder
andere doordat er een tekort aan personeel is op het MDCA (Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland), waardoor het leren afnemen van venapuncties pas later in 2017
plaats kon vinden. Een andere reden voor de vertraging, is het personeelstekort op de spoedeisende hulp. Hierdoor zijn de triagisten welke geschoold zijn in het tweede
kwartaal 2017 niet op de werkvloer ingewerkt. Gezien de structurele personeelstekorten op de SEH van ziekenhuis Amstelland, is in overleg besloten dat de inwerkperiode
op de werkvloer van deze nieuw geschoolde triagisten door een ervaren triagist van de huisartsenpost zal gebeuren. Reeds geschoolde en ingewerkte plus triagisten zetten
in hun fysieke triagediensten zelfstandig vooronderzoek in, wat door de afdeling spoedeisende hulp zeer gewaardeerd wordt. Eind 2017 zijn er in totaal 9 Plus Triagisten.
11.4 Fysieke triage
De fysieke triage wordt 24 uur per dag uitgevoerd door de triagisten van de SHA. Dus ook wanneer de huisartsenpost gesloten en de SEH ZHA open is. Alle triagisten van de
SHA zijn geschoold in de fysieke triage. In het vierde kwartaal 2017 zijn er vier triagisten geschoold tot Plus Triagist.
11.5 Veiligheid in de nachten
De SEH van ZHA is ’s nachts gesloten. Doordat patiënten verwachten er ziekenhuiszorg te kunnen krijgen, kunnen er patiëntonveilige situaties ontstaan. De SHA is namelijk
niet ingericht 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. Zo ontstaat de mogelijkheid om altijd te kunnen triëren en indien 2de lijns 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, helaas kan niet 100% voorkomen worden dat
er ’s nachts onaangekondigd patiënten voor de deur van de SHA staan. Met ZHA is de werkafspraak gemaakt dat de triagist in uitzonderlijke gevallen de hulp in mag roepen
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van het weekend-avond-nacht (WAN)-hoofd van ZHA. Het doel van deze afspraak is om de patiëntveiligheid van de zelfverwijzers in de nacht te vergroten. De keren dat er
hulp wordt gevraagd van het WAN-hoofd worden geregistreerd en geëvalueerd.
11.6 Aanvullende diagnostiek tijdens diensten
In 2016 is begonnen met het pilotproject aanvullende diagnostiek. De artsen krijgen hiermee de
mogelijkheid om direct patiënten naar de röntgenafdeling of het lab te verwijzen zonder
tussenkomst van de SEH. Er is een grote tevredenheid bij de huisartsen ten aanzien van het
aanvragen van diagnostiek op de post. Nemen we als uitgangspunt, dat ¾ niet doorverwezen
diende te worden, dan is dit een aanmerkelijke verbetering van zorg en winst in tijd en geld. Op
dit moment is het lastig om over heel 2017 de gegevens van doorverwijzingen te genereren.
Hierover is de SHA in overleg met ZHA, deze informatie moet namelijk uit hun informatiesysteem
komen. Op dit moment zijn alleen cijfers bekend over het insturen naar de röntgenafdeling en de
uitkomst breuk of geen breuk, van Q1 en Q2 van 2017 (zie tabel 8).
2017
Geen breuk Breuk Eindtotaal
Ja
Nee
Kwartaal 1
42
12
54
22,22% 77,78%
Kwartaal 2
78
19
97
19,59% 80,41%
Eindtotaal
120
31
151
20,53% 79,74%
Tabel 8: directe diagnostiekaanvraag Q1 en Q2 2017 plus uitkomst (ja = breuk)
11.7 Huisartsenzorg op weekdagen tussen 8:00 en 17:00 uur
Sinds de oprichting van Spoedpost Amstelland is door de HCA de wens uitgesproken om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de huisartsengeneeskundige zorg voor
zelfverwijzers, patiënten die niet door een (huis)arts zijn verwezen naar de SEH, overdag goed te organiseren. Voorheen werden tussen 8:00 en 17:00 uur op weekdagen alle
patiënten gezien op de SEH, ook wanneer uit de triage blijkt dat het een huisartsengeneeskundige hulpvraag betreft. Er is toen, net als op andere huisartsenposten, nagedacht
hoe we ervoor konden zorgen dat deze patiënten in de eerste lijn geholpen zouden worden. Met de SEH is de afspraak gemaakt dat zelfverwijzers, waarbij de vervolgactie
huisarts is geïndiceerd (U3-U5), naar de eigen huisarts worden verwezen. Deze verwijzing vindt plaats nadat de verpleegkundige met stip dit heeft geautoriseerd. Indien de
patiënt geen eigen huisarts in de regio heeft, dan kunnen ze terecht bij gezondheidscentrum Marne.
11.8 Zelfverwijzers tijdens gezamenlijke openingstijden
Op basis van de gegevens uit de Nederlandse Triage Standaard (NTS) kan het aantal zelfverwijzers worden gemeten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal
zelfverwijzers per vervolgtraject. Het gaat hierbij alleen om de zelfverwijzers tijdens de gezamenlijke openingstijden met SEH ZHA, dus op weekdagen tussen 17.00 en 23.00
uur en op weekend- en feestdagen tussen 08.00 en 23.00 uur. In het ‘oude’ NTS kon er bij bepaalde ingangsklachten het vervolgtraject ‘fasttrack’ uitkomen in plaats van een
advies vervolgtraject huisarts of een advies vervolgtraject SEH. Dit betekende, dat de patiënt door een triagist naar de SEH of huisarts gestuurd kon worden op basis van de
klinische blik en casuïstiek. Momenteel bestaat de fasttrack niet meer en wordt er op een andere manier geregistreerd.
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Advies

Fast Track

Huisarts

SEH

Totaal

Q4’17

205

0

639

366

1210

Q3 ‘17

221

0

696

389

1306

Q2 ‘17

239

0

668

463

1370

Q1 ‘17

0
1066
183
512
371
Tabel 9: Percentages en totaalaantal zelfverwijzers vermeld per vervolgtraject en per kwartaal 2017.
Wat betreft het vervolgtraject valt op dat het aantal patiënten dat gepresenteerd wordt aan de SEH op 32% ligt. Hierin zien we een dalende lijn ten opzichte van voorgaande
jaren (2016 35,3%, 2015 35,5%, 2014 39% en 2013 45,3%).

12. Overige ketenpartners en samenwerkingsverbanden
De SHA zoekt samenwerking en maakt afspraken met de ketenpartners waar dat wenselijk dan wel nodig is. De SHA heeft vele ketenpartners waar ze structureel dan wel
incidenteel overleg mee pleegt. De belangrijkste ketenpartners van de SHA zijn, zoals genoemd in de missie en visie van de SHA: SEH, Ambulance voorzieningen, GGZ, VVT,
farmaceutische spoedzorg en de ROAZ. Speciale samenwerkingsverbanden zijn er met Ziekenhuis Amstelland en de Huisartsencoöperatie Amstelland (HCA).
12.1 Ambulance voorzieningen
Er hebben in 2017 meerdere gesprekken plaats gevonden met Ambulance Amsterdam. De samenwerking is in 2017 verder geoptimaliseerd, er is samen geleerd van VIMmeldingen en klachten. In 2017 heeft er ook een gesprek plaatsgevonden met de RAVU (Ambulance Utrecht) naar aanleiding van een VIM-melding. Deze melding is in
gezamenlijkheid besproken en er zijn leerpunten vastgesteld.
Met beide ambulance voorzieningen is er gesproken over het vastleggen van samenwerkingsafspraken. Naar verwachting worden deze afspraken in 2018 verder
geformaliseerd.
12.2 Dienstapotheek Amstelland
De samenwerking met de dienstapotheek verloopt goed. De lijnen zijn kort waardoor er makkelijk overlegd kan worden. Helaas sluit de dienstapotheek om 23.00 uur zijn
deuren. Dat betekent dat alle patiënten die rond deze tijd op de huisartsenpost behandeld worden en medicatie voorgeschreven krijgen naar het OLVG West moeten om hun
medicijnen te halen.
In 2018 gaan de medisch coördinator en de kwaliteitsmedewerker van de SHA in overleg met de dienstapotheek over de optimalisering van het medicatiebeleid.
12.3 VVT
Er hebben in 2017 meerdere gesprekken plaats gevonden met de diverse thuiszorgorganisaties in de regio. Tijdens deze gesprekken is gesproken over de inzet van
gespecialiseerde verpleegkundigen tijdens de ANW-uren. In het vierde kwartaal van 2017 hebben de drie thuiszorgorganisaties in het verzorgingsgebied van de SHA, een
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eerste opzet aangeleverd voor de nieuwe werkwijze. In het 1ste en 2de kwartaal van 2018 zal meer duidelijkheid komen over deze nieuwe werkwijze en zal het protocol
‘acute thuiszorg’ geactualiseerd worden.
12.4 OKAZ/ROAZ
De SHA maakt deel uit van het Operationele ketenoverleg acute zorg (OKAZ). Daarnaast wordt de SHA extern vertegenwoordigd in het regionale overleg acute zorg (ROAZ).
Voor deze vorm is gekozen in verband met de grote hoeveelheid deelnemers aan dit platform.

12.5 GHOR
In samenwerking met de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de LHV en de HCA heeft de SHA in 2013 een convenant opgesteld en ondertekend.
Ook beide HaROP documenten (Huisartsen Rampen OpvangPlan Flitsramp en Infectieziekten) zijn eind 2013 vastgesteld. Door de ondertekening van het convenant en
vaststelling van de HaROP documenten zijn de taken en de verantwoordelijkheden van de SHA in de keten bij rampen en infectieziekten vastgelegd. In 2014 zijn de afspraken
geëvalueerd en is besloten deze ongewijzigd te continueren. Het onderhoud van het HaROP deel infectieziekten en flitsrampen ligt in handen van de SHA en de HCA. In 2018
worden de HaROP documenten weer herzien.
Opleiden, trainen en oefenen
De functie van het OTO-jaarplan is om sturing te geven aan de inzet van OTO-activiteiten in het huidige jaar, zodat deze leiden tot kwaliteitsverbetering van de voorbereiding
op rampen door sleutelfunctionarissen en daarmee tot kwaliteitsverbetering van de crisisbeheersingsorganisatie. In het vierde kwartaal van 2017 is het OTO-jaarplan voor
2018 digitaal ingediend en goedgekeurd door het netwerk acute zorg. Tevens heeft de kwaliteitsmedewerker gesproken met de OTO-coördinator van het ziekenhuis
Amstelland over een gezamenlijke oefening met de SEH. Deze oefening zal eind 2018 uitgevoerd worden.
12.6 Huisartsencoöperatie Amstelland
De huisartsen in de regio Amstelland hebben zich verenigd in de huisartsen coöperatie Amstelland (HCA).
Ledenvergaderingen
De SHA krijgt op de ledenvergadering van de HCA de tijd om zaken betreffende de huisartsenpost met de huisartsen te bespreken. Het afgelopen jaar zijn tijdens deze
vergaderingen onder andere de volgende onderwerpen ingebracht:
• AC2/AC3 en WAC2 diensten, toelichting op de gang van zaken
• Voortgang collectieve verkoop nachtdiensten
• Terugkoppeling werkgroepen ‘agendaplanning’ en ‘sfeer’
• Alcoholintoxicatie bij kinderen jonger dan 16 jaar
• VIM: activeren van melden van VIM’s
• ABCDE-training
• Uitkomst KC beleidsdag
.
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KC-HCA overleg
Enkele leden van het bestuur van de HCA hebben periodiek overleg met enkele leden van de KC om over lopende zaken te spreken. Hiermee wordt beoogd de samenwerking
te versterken. Onderwerpen die in 2017 besproken zijn:
• Eerstelijns verblijfbedden (ELV bedden)
• Terugkoppeling werkgroep ‘niet reanimeren’
• Zorgdomein
• Laboratoriumpakket in de ANW-uren op de HAP
• AC2/AC3 en WAC2 diensten
13. Meldingen patiëntenzorg
13.1 Klachten
In onderstaande tabel staat weergegeven hoeveel klachten er per kwartaal zijn ontvangen, opgepakt en afgehandeld door de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Sinds 2017
heeft de SHA een onafhankelijke klachtenfunctionaris aangesteld, om zo te voldoen aan de wettelijke eisen van de WKKGZ.
Uit de gegevens blijkt dat de meeste klachten van medisch technische aard waren. Het totaal van 38 klachten ligt in lijn met de afgelopen jaren (2014 45; 2015 32; 2016 40).
De klachten zijn zo nodig met de betrokken medewerker(s) nabesproken en zijn naar tevredenheid van de klagers en aangeklaagden afgehandeld. Er zijn geen klachten aan
de geschillencommissie voorgelegd en er zijn geen structurele advies maatregelen geadviseerd. Eén klacht is afgehandeld door dienstapotheek Amstelland, een andere klacht
door ziekenhuis Amstelland.
Klachten

Q4’17

Q3’17

Q2'17

Q1'17

Medisch technische

7

2

6

5

Organisatorisch

2

4

1

1

Triage

0

3

Bejegening

2

1

2

1

Financieel

1

Overig
Geen klacht voor de SHA
10

6

11

11

Afgehandeld

7

6

9

11

Naar DokH

0

0

0

0

Totaal

Tabel 10: Klachten per type en per kwartaal 2017.
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13.2 Incidenten meldingen betreffende de interne organisatie
VIM (veilig incident melden) is van belang om de geleverde patiëntenzorg waar mogelijk te verbeteren. Indien er een (bijna) incident plaats heeft gevonden die de
patiëntenzorg negatief beïnvloed heeft/zou kunnen hebben, 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. 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 dan aandacht besteed aan het nut en de noodzaak van melden van incidenten. Er wordt daarnaast benadrukt dat de VIMmeldingen zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorgverlening en zijn niet gericht op beantwoorden van een schuldvraag of het opsporen van disfunctioneren
van zorgverleners.
Zoals in tabel 11 staat vermeld, fluctueert het aantal interne meldingen per kwartaal; het gemiddelde van 5 ligt beduidend lager dan het gemiddelde van respectievelijk 13 in
2016, 17 in 2015 en 15 in 2014.
Q1

Q2

Q3

Q4

Totaal

Totaalaantal
4
5
7
2
18
Tabel 11: Incidenten meldingen interne organisatie per kwartaal 2017.

Aantal meldingen

VIM

78
62

77
59

87
68

72
51

46

In naastgelegen grafiek staat het 5-jaren overzicht van het aantal VIM-meldingen weergegeven.
28
21
19
18
18
16
In deze grafiek is een flinke daling te zien van het totale aantal vimmeldingen in 2017 ten opzichte
van eerdere jaren. In het tweede en derde kwartaal van 2017 zijn er meerdere acties uitgezet om
2013
2014
2015
2016
2017
het VIMMEN te stimuleren (o.a. aandacht in de nieuwsbrief, besproken op de KC-vergadering).
Jaar
Ondanks de daling van het totaalaantal meldingen in 2017 ten opzichte van voorgaande jaren,
zien we wel een stabiel aantal VIM-meldingen in de diverse kwartalen. Een mogelijke verklaring
Intern
Extern
Totaal
van de daling in 2017 ten opzichte van vorige jaren is te vinden in het feit dat veel zaken
opgenoemd en opgepakt worden door de leidinggevend triagisten, waardoor een VIM-melding achterwege blijft. Daarnaast worden er zaken besproken na de dienst tijdens
de dienstoverdracht. Voor 2018 is het zaak om te blijven monitoren of er geen barrières ervaren worden om een melding te doen. In 2018 zal de VIM-commissie dit bespreken
en indien nodig acties uitzetten.
Naast de daling in het aantal meldingen, is er een omslag te zien in de verhouding tussen het aantal meldingen over de interne organisatie en de externe organisaties. Voor
het eerst sinds jaren zijn er meer meldingen over externe organisaties dan over de interne organisatie. Dit vraagt om een extra focus voor 2018 op de monitoring en evaluatie
van bestaande werkafspraken met externe organisaties.
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Vanwege het kleine aantal meldingen per jaar en de uiteenlopende onderwerpen waarover incidenten gemeld worden zijn er ook dit jaar geen duidelijke trends
waargenomen. Het blijft voornamelijk acteren op individuele incidenten. Indien er wel meerdere meldingen over hetzelfde onderwerp worden ontvangen, wordt er uiteraard
altijd gezocht naar een structurele oplossing. 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 de betrokkenen te herinneren aan bestaande procedures en afspraken evenals om leerpunten te bespreken.
Agressiemeldingen
In 2017 zijn er geen agressiemeldingen ontvangen.
13.3 Incidenten meldingen betreffende externe organisaties
Naast de meldingen aangaande de interne organisatie heeft de VIM-commissie in 2017 28 incidentmeldingen betreffende externe organisaties ontvangen. Voor het eerst sinds
jaren zijn er meer meldingen over externe organisaties dan over de interne organisatie. De ontvangen meldingen hadden onder andere betrekking op de meldkamer (Ambulance),
SEH ZHA, politie en thuiszorgorganisaties. Alle meldingen zijn besproken met de ketenpartner waarop het incident betrekking had en is er al dan niet gezamenlijk nagedacht
over het aanpassen van bestaande werkafspraken.
Meldingen externe organisaties

Q1

Q2

Q3

Q4

Aantal
6
8
6
8
Tabel 12: Meldingen betreffende externe organisatie per kwartaal 2017.

Totaal
28

13.4 Calamiteiten
Het melden van calamiteiten bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is voor zorginstellingen wettelijk verplicht. De calamiteiten-procedure is, in tegenstelling
tot 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. Als het een calamiteit
betreft, zal de directeur dit bij de IGJ melden. Binnen de SHA is het melden van calamiteiten een belangrijk aandachtspunt. Zo worden o.a. anonieme calamiteitenverslagen
ter informatie aangeboden aan de leden van de KC en wordt beoordeeld of het zinvol is om de casus ter lering aan te bieden aan alle huisartsen (bijv. door middel van een
casusbeschrijving in de nieuwsbrief en/of casusbespreking bij de ABCDE-training).
In 2017 zijn er door de directie van de SHA 4 calamiteiten gemeld bij de IGJ (in 2016 waren dit er 3). Door de SHA werden er verbetermaatregelen geformuleerd en uitgevoerd
op basis van de uitkomsten van de PRISMA- analyse; waar mogelijk werden deze maatregelen geborgd in de kwaliteitscyclus van de SHA.
Van de 4 meldingen zijn er 3 afgerond in 2017. De IGJ concludeert dat het onderzoek naar twee calamiteiten aan alle criteria van de inspectie voldoet en dat er voldoende
verbetermaatregelen zijn genomen. Het onderzoek naar de andere calamiteit voldoet aan alle criteria, met uitzondering dat NHG-standaarden niet expliciet waren benoemd.
Echter waren er voldoende verbetermaatregelen genomen. Op grond hiervan werd het onderzoek naar deze melding door de inspectie afgesloten.
De vierde calamiteit vond plaats in december 2017, de rapportage zal in 2018 aangeboden worden aan de IGJ.
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14. Communicatie
14.1 Website
De website van de SHA biedt informatie voor bezoekers van huisartsenpost Amstelland. Op de website is onder andere informatie te vinden over wanneer een bezoek aan
de huisartsenpost noodzakelijk is. Daarnaast zijn onder andere de klachtenregeling, het privacyreglement, de tarieven en de missie en visie van de SHA terug te vinden op de
website. De website wordt gemiddeld 5000 keer per kwartaal bezocht. De SHA werkt continu aan de gebruikersvriendelijkheid van de website en de actualiteit van de
informatie.
14.2 Intranet
Het intranet van de SHA biedt informatie voor de medewerkers van de SHA. Op intranet zijn onder andere de meest actuele protocollen, werkinstructies, formulieren en
kwartaalrapportages terug te vinden. In 2017 is het nieuwe intranet in gebruik genomen, hierover zijn een aantal communiqués geweest richting alle betrokkenen over hoe
de nieuwe inlogprocedure werkt. Vanuit de HCA is het verzoek gekomen om hun besloten gedeelte te integreren met ons intranet, dit is in 2017 gerealiseerd. In het tweede
kwartaal van 2017 is er verder gewerkt aan de inrichting en ontwikkeling van intranet. Met name is er aandacht geweest voor het gedeeld werken. Daarnaast zijn er diverse
aangepaste lijsten ingericht waarmee mailings verstuurd kunnen worden of acties bijgehouden worden.
14.3 Nieuwsbrieven / mailings
Twee maandelijks worden er nieuwsbrieven verspreid om melding te maken van leuke, interessante en/of belangrijke interne en externe ontwikkelingen. Zeer belangrijke
zaken worden via een aparte mailing gecommuniceerd. Alle nieuwsbrieven en mailings worden na verzending op intranet geplaatst.
14.4 VIM en calamiteiten bulletin
In 2017 is gestart met het VIM en calamiteiten bulletin. In dit bulletin worden de calamiteiten van het afgelopen kwartaal besproken evenals een selectie van VIM-meldingen.
14.5 Rapportages
Elk kwartaal wordt er een kwartaalrapportage opgesteld, hiermee wordt gekeken of de SHA zich aan de doelstellingen houdt, worden afspraken geborgd en voortgang in
beeld gebracht. Elke maandag worden de weekcijfers bij de directeur aangeleverd, zodat de voortang goed gemonitord kan worden en waar nodig bijgestuurd.
14.6 Folders
De patiënten op de SHA worden geïnformeerd over onder andere de klachtenprocedure, privacyreglement en over het toestemming geven voor elektronisch uitwisselen
van patiënteninformatie. Dit gebeurt door middel van folders bij de balie van de spoedpost. Deze folders worden jaarlijks gecontroleerd op accuraatheid.
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14.7 Wachtkamerscherm
Het doel van het wachtkamerscherm is bezoekers goed te informeren en te animeren tijdens hun verblijf in de wachtkamer van de SHA. Het dient
een goed functionerend systeem te zijn waarop eenvoudig en tegen aanvaardbare kosten relevante up-to-date informatie getoond kan worden.
De presentatie die getoond wordt, wordt periodiek gecontroleerd op actualiteit en waar gewenst aangepast. Tevens is er door de
kwaliteitsmedewerker een instructie gemaakt waarin inloggegevens, plaatsing van het kastje van het scherm, telefoonnummers waarop we de
fabrikant kunnen bereiken en een instructie van het aanmaken van een nieuw filmpje/bericht is vastgelegd. Ook krijgt de kwaliteitsmedewerker
automatisch een e-mail als het scherm langer dan een half uur uitgevallen is. Beide maatregelen zijn gedaan om de continuïteit van het
wachtkamerscherm beter te kunnen borgen.

15. ICT
15.1 Telefonie
In het vierde kwartaal van 2017 is de definitieve planning gemaakt voor de installatie van de nieuwe telefooncentrale en het in gebruik nemen ervan. Omdat de leverancier
later was met een aantal geplande activiteiten en de deadline in november niet haalde, heeft de SHA besloten om begin januari 2018 over te stappen naar dit nieuwe systeem.
Bij de in gebruik name van het nieuwe systeem zullen we dit in de eerste maand nog doen door middel van doorschakeling met *21. De gesprekken komen dan nog binnen
via de centrale van de huidige leverancier zodat als er iets niet goed verloopt we razendsnel op het huidige systeem kunnen terugvallen. Na een maand gaat de SHA, wanneer
de centrale goed werkt, helemaal over.
15.2 Zorgdomein
In het eerste en tweede kwartaal van 2017 is onderzoek gedaan of het gebruik van zorgdomein op de SHA wenselijk is. Hiermee zouden alle verwijzingen naar de SEH digitaal
kunnen verlopen. Na uitgebreid eigen onderzoek en een demonstratie van de leverancier is besloten om af te zien van het in gebruik nemen. Dit systeem levert alleen extra
werk voor de artsen op en levert geen meerwaarde voor de patiëntenzorg. Er zal in 2018 gekeken worden naar een alternatief.
15.3 Privacy en informatiebeveiliging
Vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is er veel aandacht voor de bescherming van privacy en beveiliging van persoonsgegevens op huisartsenposten. De AP 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 (zoals een Unieke Zorgverlener
Identificatie (UZI)-pas). Naast de UZI-passen zijn er strikte afspraken betreffende de gebruikersrechten van triagisten in Call Manager. Slechts een zeer beperkt aantal triagisten
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heeft toegang tot de afgehandelde contacten, dit in verband met het uitvoeren van extra taken, zoals auditen. Zij hebben hiervoor een privacyverklaring ondertekend waarin
zij aangeven de toegang alleen voor de aan hun toegewezen werkzaamheden te zullen gebruiken.
In het kader van (de borging van) de privacy beschikt de SHA over de volgende documenten: administratieve processen, continuïteitsplan, procedure bewaartermijnen,
protocol datalekken, informatiebeleid, privacybeleid en beveiligingsbeleid. Al deze documenten (welke periodiek gereviewd worden) hebben in meer of mindere mate te
maken met de manier waarop binnen de SHA wordt omgegaan met persoonsgegevens en de bescherming daarvan.
15.4 UZI-pas
In november 2017 is het inloggen met de UZI-pas verplicht gesteld voor triagisten. In de loop van 2018 zal dit ook verplicht gesteld worden voor de huisartsen. Het gebruik
van de UZI-pas door triagisten is gedurende 2017 verder verbeterd. Dit is het gevolg van het wekelijks monitoren van het gebruik en het aanspreken van de triagisten die de
UZI-pas niet gebruiken. Het streven van de SHA, om eind 2017 alleen nog met de UZI-pas in te loggen in CallManager is niet behaald. De belangrijkste reden hiervoor is dat er
te veel problemen blijven met de software en hardware waarmee ingelogd moet worden ondanks vele inspanningen om dit te verbeteren.

15.5 Regionaal 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). Begin 2017 was het aantal patiënten dat toestemming bij de huisarts heeft gegeven 44,1%. Dit is eind 2017 gestegen
naar 51,6%. Het aantal aangemelde medicatiedossiers (dossier in beheer bij de apotheker) is verder gestegen van 69,1% naar 75,9%. Dit zijn nog steeds erg goede resultaten
gezien de landelijke percentages (in het vierde kwartaal 35,8% voor dossier huisartsen en 61,5% voor medicatiedossier).
15.6 Zorgintensieve overdracht (ZIO)
Naar aanleiding van een VIM-melding is medio 2017 een werkinstructie 'invoeren ZIO' ontwikkeld zodat deze werkwijze uniform wordt gehanteerd. Door de HCA is gevraagd
of de ZIO’s ook gedeeld kunnen worden met externe organisaties (Meldkamer). Er zal worden uitgezocht of dit juridisch kan en wat dit voor organisatorische consequenties
heeft. Ook zal gekeken worden naar mogelijke alternatieven zoals via Z-netwerken. De betreffende stukken zijn eind 2017 naar de jurist gestuurd ter toetsing. Het alternatief
om het via zorgdomein te doen, leverde geen oplossing (op korte termijn) op.
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Vooruitblik
Kwetsbare patiëntengroepen zoals ouderen en mensen met psychische klachten
wonen langer thuis en doen buiten kantooruren een beroep op de huisartsenpost.
Het goed organiseren van de zorg voor deze kwetsbare doelgroepen tijdens
kantooruren draagt bij aan betere zorg, ook in de avond-, nacht- en weekenduren.
De SHA zal in 2018 proberen te onderzoeken of er een toename te zien is van
patiënten met een complexere problematiek, zoals ggz patiënten en ouderen die
langer thuis wonen. Daarnaast vindt de SHA het belangrijk om inzicht te krijgen in
welk type patiënten veel tijd kosten en een hoge werkdruk opleveren. Door dit te
onderzoeken, krijgt de SHA meer inzicht in welke acties ondernomen kunnen
worden om taken te verlichten en de patiëntenzorg te verbeteren.
In 2018 gaat de SHA tevens onderzoeken of de beeld triage een tool kan zijn om
de patiëntenstroom naar de post te kunnen beïnvloeden. Door de tot stand
gekomen videoverbinding kan de triagist, bij een visueel waarneembare klacht,
niet alleen horen maar ook zien wat er aan de hand is. Op deze wijze kan
mogelijk een betere urgentie vastgesteld worden en eventueel een onnodig
bezoek aan de huisartsenpost voorkomen worden.
Begin 2018 zal de SHA overstappen op een nieuw telefoonsysteem. Hierin zit ook
de zogenoemde terugbel module. Deze module maakt het mogelijk om de
logistiek iets te beïnvloeden door middel van de terugbel optie. De SHA gaat in
2018 onderzoeken of deze terugbel functie bijdraagt aan een betere
dienstverlening.
Komend jaar zal de SHA een verdere invulling geven aan de nieuwe Europese
privacywetgeving. De SHA streeft ernaar om medio 2018 te voldoen aan alle
wettelijke bepalingen zoals vermeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Dit met als doel de privacy en informatiebeveiliging
op de huisartsenpost naar een nog hoger niveau te tillen.
Naar verwachting zal het kwaliteitskader spoedzorgketen in 2018 definitief
vastgesteld worden, waarna de SHA samen met de acute ketenpartners invulling
gaat geven aan de richtlijnen en normen die genoemd worden.
B.M. Reiss, directeur
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De heer F. Lekanne Deprez, voorzitter
De heer F. Garnier, huisarts, penningmeester
De heer E. Traa, bestuurslid
Mevrouw A. Pinkster, secretaris
Mevrouw M. v/d Kuyl, huisarts, bestuurslid
Mevrouw E. Gielen, huisarts, bestuurslid
Kantoorpersoneel:
Mevrouw B. Reiss, directeur
Mevrouw M. Friso–van Peer, kwaliteitsmedewerker
Mevrouw M. Liefting, secretaresse
Mevrouw N. van Gijzel-Dalmeijer, praktijkbegeleider
Mevrouw M. Platjouw, administratief medewerker
De heer T. Schrijver, huisarts, klachtenfunctionaris (freelance)
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De heer J. de Vries, huisarts
Mevrouw A. v/d Linden, huisarts
De heer F. Borstlap, huisarts
Mevrouw F. Bakker, huisarts
Mevrouw S. Shachar alternerend met de heer JW Luykx, huisartsen
De heer E. Weve, huisarts
De heer H. Kieviet, huisarts
Mevrouw A. Parlevliet, huisarts
Mevrouw B. Volker, waarnemend huisarts
De heer J. Clemens, huisarts
De heer M. Konijnendijk, huisarts

Vertrouwensartsen:
De heer J. Padding
Mevrouw A. Honselaar
Leden van de personeelsvertegenwoordiging:
Mevrouw M. Platjouw
Mevrouw E. Donk
Mevrouw P. Keijzer-Lacks
Mevrouw M. Liefting
Triagisten:
Mevrouw N. Arts-Pronk
Mevrouw G. Blankers (LT)
Mevrouw K. van Beek
Mevrouw M. de Boer
Mevrouw M. Cramer
Mevrouw M. Deen-Treffers
Mevrouw E. Donk (LT)
Mevrouw L. Dijxhoorn
Mevrouw M. Hendriks
Mevrouw S. van den IJssel
Mevrouw R. Jeffry
Mevrouw P. Keijzer-Lacks
Mevrouw Y. Kok
Mevrouw A. Kottman
Mevrouw A. Lieuw-Kie-Song
Mevrouw N. van Lochem-Sluymer (LT)
Mevrouw M. Platjouw
Mevrouw J. Remmink
Mevrouw M. Verreijdt
Mevrouw L. Verwer
Mevrouw S. Wevers
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Bijlage 2: Afkortingen
AIOS: Arts In Opleiding tot Specialist
ANW: Avond- Nacht en Weekend
AP:
Autoriteit Persoonsgegevens
AVG:
Algemene Verordening Gegevensbescherming
GHOR: Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
HAAK: Huisartsen Ambulante zorg Kwaliteitssysteem
HaROP: Huisartsen Rampen Opvangplan
HCA:
Huisartsencoöperatie Amstelland
HKZ:
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
IGJ:
Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd
KC:
Kwaliteitscommissie
LHV:
Landelijke Huisartsen Vereniging
LT:
Leidinggevend triagist
MCA: Menzis COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) Administratie
NHG: Nederlands Huisartsen Genootschap
NTS:
Nederlandse Triage Standaard
OKAZ: Operationele Ketenoverleg Acute Zorg
POL:
Pre-opvanglocatie
PVT:
Personeelsvertegenwoordiging
ROAZ: Regionaal Overleg Acute Zorg
RSP:
Regionaal Schakelpunt
SBAR: Situation, Background, Assessment, Recommendation
SBOH: Stichting Beroepsopleiding Huisartsen
SEH:
Spoedeisende hulp
SHA:
Stichting Huisartsenpost Amstelland
UZI:
Unieke Zorgverlener Identificatie
VIM:
Veilig Incident Melden
VPH:
Landelijke Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen
VVT:
Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg
VZVZ: Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie
WAN: Weekend-Avond-Nacht
Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
WTZi: Wet toelating zorginstellingen
ZHA:
Ziekenhuis Amstelland
ZIO:
Zorgintensieve overdracht
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