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In het jaar 2015 was er sprake van een stijging van bijna 9% van het 
aantal patiëntencontacten. Ook  in het eerste kwartaal van 2016 zien 
we deze stijging in patiëntencontacten doorlopen. Een onverwachte 
ontwikkeling omdat we de afgelopen jaren zagen dat de stijging van de 
patiëntencontacten aan het afnemen was.

Op de huisartsenpost is in 2015 de meewerkend leidinggevend triagist op 
de werkvloer geïntroduceerd. Deze ervaren triagisten zijn verantwoordelijk 
voor de operationele aansturing op de werkvloer. Daarnaast zijn ze de 
vraagbaak voor huisartsen, chauffeurs en medewerk(st)ers van het 
Ziekenhuis Amstelland waardoor ze een bindende factor vormen. Deze  
directere aansturing en ondersteuning op de werkvloer draagt positief bij 
aan de kwaliteit van de zorgverlening. 

Huisartsenpost  Amstelland is regiobeheerder van het Regionale 
Schakelpunt (RSP)  in de regio. In 2015 is het RSP geoperationaliseerd. Eind 
2015 had 77% van de huisartsen zich aangesloten op het RSP en 40% van 
de patiënten hadden toestemming gegeven voor inzage in hun dossier. 
In 2016 zal Stichting Huisartsenpost Amstelland haar huisartsen verder 
ondersteunen bij de het verkrijgen van de noodzakelijke opt-in en de nog 
niet op het RSP aangesloten huisartsen aanmoedigen om  zich toch aan te 
sluiten.

Ook de samenwerking in de Spoedpost met ziekenhuis Amstelland is in 
2015 weer geïntensiveerd. Uit de evaluatie spoedpost 2.0 kwam naar voren 
dat de samenwerking op de werkvloer steeds beter verloopt, mede door de 
komst van de leidinggevend triagisten. 
In 2015 hebben we een  gezamenlijk project  gestart om zelfverwijzers die 
zich overdag  aan de balie van de spoedpost melden en die huisartsenzorg 

behoeven te verwijzen naar hun eigen huisarts of indien de patiënt 
geen eigen huisarts heeft wordt doorverwezen naar een nabij gelegen 
gezondheidscentrum. Daarnaast zijn we eind 2015 gestart met een project 
aanvullende diagnostiek op de post. 

Voor de huisartsen was 2015 een roerig jaar met als resultaat het 
succes van Het Roer Moet Om. Minder bureaucratie en uitgaan van 
een gerechtvaardigd vertrouwen wordt de nieuwe benadering. Ook de 
huisartsenpost zou graag op deze wijze door externe toezichthouders 
benaderd willen worden. Landelijk wordt dit voor alle huisartsenposten 
door branchevereniging InEen opgepakt. Hopelijk verlopen deze 
onderhandelingen net zo voorspoedig als die voor de dagzorg. Het zou voor 
het werken op de huisartsenpost minder controle druk betekenen wat de 
werksfeer ten goede zou komen.

In dit  kwaliteitsjaarverslag vindt u de kwaliteitskenmerken van Stichting 
huisartsenpost Amstelland en meer informatie over bovenstaande en 
andere initiatieven die de organisatie in 2015 heeft genomen om de kwaliteit 
(van zorg) 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 te optimaliseren. 

B.M. Reiss 
Directeur

Voorwoord



Voor instellingen met een bijzondere maatschappelijke 
verantwoordelijkheid is, indien zij tenminste 50 werknemers in dienst 
hebben, de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) van kracht.
Stichting Huisartsenpost Amstelland (SHA) is een zorginstelling met 
minder dan 50 werknemers in loondienst. Het bestuur van de SHA 
heeft echter aangegeven dat zij, alhoewel de SHA niet onder het bereik 
van de WTZi valt, toch zoveel mogelijk de transparantie-eisen uit het 
uitvoeringsbesluit WTZi wil volgen. Andere eisen en regels gesteld bij of 
krachtens het wettelijk kader vormen eveneens een regulier onderdeel van 
de bedrijfsvoering van de SHA. 

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 zorg bedoeld die volgens de patiënt 
geen uitstel toelaat tot de volgende reguliere werkdag. 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 

Op 6 oktober 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel 
Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van minister Edith 
Schippers, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De wet is per 1 
januari 2016 in werking getreden, met voor enkele bepalingen een 
overgangsperiode tot 1 januari 2017. Door invoering van de Wkkgz zijn de 
Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector 
komen te vervallen. O.a. via de branchevereniging InEen worden de 
huisartsenposten geïnformeerd over welke consequenties de invoering van 
de Wkkgz heeft op het te voeren beleid en welke acties naar aanleiding 
hiervan ondernomen dienen te worden.

2. Toezicht en de verantwoording

De verhouding tussen intern en extern toezicht en de horizontale 
verantwoording is hieronder schematisch neergezet.

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. 
In 2012 zijn de missie en visie van de organisatie herzien, geactualiseerd en 
voor de periode 2012-2015 vastgesteld1. Onder begeleiding van een externe 
gesprekleider /adviseur is een begin gemaakt met de formulering van een 
toekomstbestendige visie voor na 2015. De activiteiten hieromtrent zullen 
voortgang vinden in 2016.
Hieronder staan nog de missie en visie voor de periode 2012 - 2015 
beschreven.

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 

Afbeelding 1. Toezicht en verantwoording.

1 Een uitgebreide beschrijving van de visie staat beschreven in het 
kwaliteitsjaarverslag van 2012.
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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.

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 werkgebied 
van de SHA telt ±184.000 inwoners. In het gebied zijn 52 dagpraktijken met 
een totaal van 78 huisartsen die aangesloten zijn bij de SHA.

5. 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. 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. 
Dit jaarverslag geeft zowel een kwalitatief als een kwantitatief beeld van 
de prestaties van de SHA. Dit verslag toont de stand van zaken ten aanzien 
van de belangrijkste kwaliteitsindicatoren over heel 2015.    
Zoals te lezen is wordt er middels het analyseren van klachten, incidenten 
en calamiteiten en door het aanbieden van scholing en training aandacht 
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Afbeelding 2. Werkgebied SHA.
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besteed aan kwaliteitsbevordering. Ook de uitkomsten van de patiënt- en 
medewerkerstevredenheidsonderzoeken zorgen voor inzicht en zetten aan 
tot kwaliteitsbevorderende activiteiten.
Daarnaast bieden de aanwezige protocollen en werkafspraken voor 
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 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 een intern beheersinstrument en anderzijds geeft het de 
mogelijkheid om externe verantwoording af te leggen.
In onderstaande afbeelding staat weergegeven op welke spelers in het 
veld het kwaliteitsbeleid van de SHA zich af dient te stemmen en aan dient 
te sluiten.

In dit kwaliteitsjaarverslag staan de belangrijkste kwaliteitsindicatoren 
beschreven en hoe de SHA hierop in 2015 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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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 
(service) aspecten van de zorgverlening op huisartsenposten inzichtelijk 
te maken. 
Evenals in de voorgaande jaren is er ook in 2015 veel energie gestoken 
in het streven naar het behalen van de streefwaarden. De telefonische 
bereikbaarheid, aanrijdtijden en autorisatietijden zijn structureel gemeten 
en staan hieronder beschreven. Op basis van de uitkomsten zijn, waar 
nodig, verbetermaatregelen ingezet.

6.1 Toegankelijkheid: 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:

•	 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.

Gekeken naar de absolute aantallen is er wederom sprake van een lichte 
daling; 2164 in 2015 t.o.v. 2269 in 2014. Dit betekent dat de dalende trend 
zich voortzet; 2418 in 2013, 3127 in 2012 en 3565 in 2011.

De wachttijd wordt gemeten vanaf het moment dat de patiënt de 
spoedtoets indrukt (door 1 te kiezen op de telefoon). 
Ondanks de afname van het absolute aantal spoedoproepen is het 
percentage dat binnen 30 seconde is opgenomen licht gedaald; 92,5% in 
2015, 96,5% in 2014 en 97,8% 2013 (gemiddelde van de percentages per 
kwartaal).

Zoals in het vorige jaarverslag vermeld, heeft het niet opnemen van de 
spoedoproepen binnen 30 seconden een aantal oorzaken, zoals technische 
problemen aan computer en/of telefoon en 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. Ook de stijging van het aantal oproepen zonder spoed 
(zie hieronder) en de toegenomen gespreksduur hebben invloed op tijdig 
opnemen van de spoedlijn.
N.a.v. deze resultaten in er een extra triagist ingezet op de drukste 
diensten (vrijdag- en zaterdagavonddienst) en is er, vanwege de 
steeds drukker wordende nachten, besloten om i.i.g. op de vrijdag- en 
zaterdagnacht een halve nachtdienst extra in te zetten (zie paragraaf 7.2).

In tabel 2 staan de resultaten weergegeven wat betreft de oproepen 
zonder spoed.

De absolute aantallen geven weer dat er net als voorgaande jaren sprake is 
van een stijging van het aantal oproepen zonder spoed; 41265 in 2015 t.o.v. 
37761 in 2014 en 36914 in 2013.

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 (zie grafiek 1). In 2015 werden, op het 1ste 
kwartaal na, beide streefwaarde m.b.t. oproepen zonder spoed behaald.

 

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

# spoedoproepen2

# oproepen

% binnen 30 sec.

% binnen 2 min.

% binnen 10 min.
Q1

Q1

553

10698

83,0%

73,7%

97,0%
Q2

Q2

702

11072

93,4%

79,4%

98,6%
Q3

Q3

445

9246

97,3%

80,4%

98,5%
Q4

Q4

464

10249

96,3%

80,8%

98,8%

6. Streefwaarden

Tabel 1. Spoedoproepen per kwartaal 2015.

2 Het aantal gesprekken dat door de beller is verbroken voordat er werd opgenomen 
is buiten beschouwing gelaten.
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6.2 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.

6.3 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 visites en de gemiddelde reactietijden staan vermeld 
in tabel 3 en de resultaten van de gereden U2 visites in tabel 4.

Over het algemeen voldoen de prestaties m.b.t. de aanrijdtijden bij U2 
visites aan de streefwaarde. Dit geldt echter niet voor de U1 visites, hier is 
binnen de SHA en Meditaxi veel aandacht voor. 
Zo worden vanaf het 1ste kwartaal 2015 de cijfers gebaseerd op de 
gegevens zoals  vastgelegd door de TomTom-manager. De keuze hiervoor 
was gebaseerd op het feit dat dit een betere weergave geeft van de 
aanrijdtijden. De validiteit van de TomTom-manager was getest door 
steekproefsgewijs een aantal uitkomsten naast elkaar te leggen. Helaas 

Tabel 3. U1 visites per kwartaal 2015.

Tabel 4. U2 visites per kwartaal 2015.

Grafiek 1. Percentages oproepen zonder spoed beantwoord binnen de streefwaarden 
van respectievelijk 2 en 10 minuten.
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is gebleken dat zowel de registratie middels de rittenstaten als die via de 
TomTom-manager niet waterdicht zijn. Om de registratie te verbeteren 
houdt de informatiemanager meermaals per week bij hoe deze verloopt 
en vraagt om extra informatie wanneer de gegevens incompleet danwel 
incorrect lijken. Door elke individuele overschrijding direct terug te 
koppelen aan de postcoördinator van Meditaxi was te achterhalen dat het 
vrijwel in alle gevallen om registratiefouten ging en uit de vergelijking met 
de handgeschreven ritstaten bleek dat de meeste ritten wel degelijk tijdig 
waren voltooid. Bij aankomst blijken de chauffeurs vaak te vergeten uit 
te klokken, omdat er naar de patiënt wordt gehaast. De postcoördinator 
van Meditaxi koppelt dit telkens terug naar de betreffende chauffeurs, 
waardoor de registratie naar verwachting zal verbeteren.

6.4 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 kracht3:

•	 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. 

•	 Bij	U3	zorgvragen	(dringend)	is	zorg	binnen	4	uur	aanwezig.	
•	 Bij	U4	zorgvragen	(routine)	is	zorg	binnen	8	uur	aanwezig.	

De triagist van de SHA vraagt 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.

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. Hieronder een overzicht van de reactietermijnen bij consulten 
en telefonisch consulten. 

In het 1ste kwartaal waren er 20% meer U2 consulten dan het gemiddelde 
per kwartaal in 2014. Dit verklaart mogelijk waarom de streefwaarden 
niet zijn behaald. Uit de dienstoverdrachten bleek dat men moeite had om 
het toenemende aantal U2 consulten te plaatsen in de agenda. Om dit te 
accommoderen zijn er aanpassingen gemaakt in de agenda template voor 
de consultartsen. In het 2de  kwartaal is er iets beter gepresteerd. Om 
de kwaliteit verder te verbeteren is er vanaf het 3de kwartaal dagelijks 
gemonitord of aan de streefnormen is voldaan en wordt hier terugkoppeling 
over gegeven op de werkvloer. In het 3de kwartaal werd er overall het 
beste gepresteerd (uitzondering hierop zijn de U2 telefonische consulten). 
Ondanks dat er in het 4de kwartaal aanzienlijk meer U2 consulten (483) 
waren dan in het 3de kwartaal (369) is er wederom goed gepresteerd, enkel 
de prestaties betreffende de U2 telefonische consulten bleven achter. 

3 De urgentiecategorie U1 wordt niet met deze registratie meegnomen, omdat in 
geval van een U1 eerst gehandeld wordt alvorens de administratieve verwerking 
wordt gedaan. De tijden zouden daarom een vertekend beeld geven.

Tijdigheid consulten

Tijdigheid 
telefonische
consulten

U2 % < 60 min.
afspraak

U2 % < 60 min.

U2 % < 60 min.U2 % < 4 uur

U2 % < 8 uur

Q4

Q4

Q3

Q3

Q2

Q2

Q1

Q1

94%

85%

85%98%

100%

94%6

92%

92%99%

100%

90%

95%

95%98%

100%

88%

97%

97%97%

100%

U2 % < 60 min.
bij huisarts 84%86%84%82%

U3 % < 4 uur 99%100%99%99%

U4 % < 8 uur 100%100%100%99%

Tabel 5. Reactietijden (telefonische) consulten per kwartaal 2015.



13

Om goed inzicht te krijgen, wordt de urgentieverdeling van de hulpvragen 
bijgehouden. Opvallende waarden worden inhoudelijk uitgezocht.

Vergeleken met voorgaande jaren is de prestatie, waarschijnlijk door de 
toename van U2 consulten, verslechterd naar een gemiddelde van 84% per 
kwartaal (binnen 60 min. bij de huisarts) t.o.v. 88% in 2014 en 87% in 2013.
Wat betreft de telefonische U2 consulten had in 2015 gemiddeld 92% 
van de patiënten binnen één uur contact met een huisarts. Dit is een 
verbetering t.o.v. eerdere jaren, namelijk 91,5% in 2014 en 88% in 2013 
(gemiddeld per kwartaal).

 

6.5 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 (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.

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de prestaties in 2015 vergelijkbaar waren 
met de voorgaande jaren. Het gemiddelde per kwartaal was dit jaar 95,8% 
t.o.v. 95% in 2014 en 95,8% in 2013.
Ieder kwartaal is voldaan 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). 

6.6 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. 

•	 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 2015 waren er in totaal 23 
triagisten in dienst met diploma, waarvan 7 in opleiding. Hiermee wordt 
voldaan aan de streefwaarde.

Tabel 6. Autorisatietijden per kwartaal 2015.

Autorisaties

Aantal

U2 % < 60 min.% binnen 1 uur

% binnen 2 uur

Q4Q3Q2Q1

4187

85%95,7%

99,7%

3906

92%95,3%

99,1%

4247

95%96,3%

99,7%

3993

97%96,0%

99,7%
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Daarnaast is in 2011 de herregistratie een feit geworden. De triagisten 
moeten elke drie jaar aan de herregistratie-eisen voldoen. Het gaat dan om 
werkervaringsuren, nascholingsuren en een positieve beoordeling op de 
volgende competenties: communicatieve vaardigheden, praktijkbeoordeling 
en medisch inhoudelijke kennis. In 2015 zijn 2 triagisten gehercertificeerd. 

7. Triagisten

7.1 Na- en bijscholingsactiviteiten

Ook in 2015 is er weer een groot aanbod geweest aan na- en 
bijscholingsactiviteiten voor triagisten. Hieronder volgt een overzicht:                                                                                                                   

Coach de Coach
Er zijn drie extra triagisten opgeleid om de telefonische triagegesprekken 
te kunnen auditten.  Alle drie hebben het eindexamen met goed resultaat 
afgelegd. Het Coach de Coach team is weer op sterkte en bestaat uit vijf 
interne auditoren. Het team van auditoren is door middel van training en 
toetsing weer geaccrediteerd om een jaar de kwaliteitsmetingen voor de 
SHA te verrichten.

Reanimatie/AED
Een reanimatie/AED training met uitgifte certificaat voor deelname heeft 
plaatsgevonden. 

Pijn Thorax
Er is een uitgebreide training verzorgd met betrekking tot de fysieke triage. 
Het doel van de training was het vergroten van kennis van verschillende 
aandoeningen die thoracale pijn kunnen geven, inzicht geven in de 
verschillende mogelijkheden van de Nederlandse Triagse Standaard (NTS) 
bij ‘Pijn Thorax’ evenals  inzicht geven in de criteria welke bepalend zijn 
voor het toekennen van de urgentie.
Na het theoretische gedeelte over de achtergronden van  thoracale pijn en 
de NTS werd er met behulp van LOTUS patiënten en onder begeleiding van 
een docent in kleine groepjes verschillende casuïstiek geoefend. 

Sterk in je werk training
Deze training is gericht op zelfreflectie en groepsdynamica en helpt de 
triagisten om helder te krijgen waar zij staan in hun werk. Dit helpt de 
triagisten bij hun persoonlijke ontwikkeling, zowel individueel als in 
groepsverband.  De training biedt mogelijkheden om denkpatronen bij 
jezelf en anderen te ontdekken en hier de gewenste verandering in aan 
te brengen. Ook biedt deze training de mogelijkheid om blokkades die je 
verhinderen je doelen te bereiken, uit de weg te ruimen.

Puntjes op de i: Gesprekstechniek
Deze training frist de kennis van de triage gesprekstechniek op zodat de 
triagist verder kan professionaliseren. Er was tijdens deze training veel 
ruimte voor inbreng van praktijkervaring en er werden handvatten en tips 
gegeven. 

Bedrijfshulpverlening
Alle triagisten hebben een BHV training gevolgd.

Fysieke triage 
Er is aandacht besteed aan de te hanteren gesprekstechniek tijdens de 
fysieke triage. Het team van auditoren heeft een training gegeven waarbij 
handvatten zijn aangereikt voor een goede uitvoering van de fysieke triage. 
Daarnaast is er afgestemd of protocollen en werkwijzen uniform worden 
nageleefd. 

Agressietraining
Ziekenhuis Amstelland heeft de gezamenlijke agressietraining 
georganiseerd voor alle triagisten en spoedeisende hulp verpleegkundigen. 

Training kort en bondig schrijven
Deze training is aangeboden ter bevordering van vaardigheden van 
triagisten om te luisteren naar de patiënt en tegelijkertijd zorg te dragen 
voor een adequate verslaglegging. Tijdens de training zijn de triagisten 
attent gemaakt op wie hun tekst leest en met welk doel. Er zijn praktische 
tips gegeven om te luisteren, vragen te stellen, samen te vatten en te 
schrijven. 

Leiding geven
Twee leidinggevend triagisten volgen een training ‘leidinggeven’. 
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7.2 Wijziging opleidingstraject 

Meerdere triagisten in opleiding hebben aangegeven dat zij van mening zijn 
dat ze te vroeg in hun opleiding zelfstandig nachtdiensten moeten doen. De 
verwachting dat triagisten in opleiding voor het afronden van hun opleiding 
zelfstandig nachtdiensten draaien wordt niet als reëel ervaren en brengt 
naast druk en onzekerheid mogelijk ook onveilige situaties met zich mee. 
Ook enkele huisartsen hebben aangegeven dat zij het niet veilig vinden 
wanneer een triagist in opleiding ’s nachts alleen werkt. 
Door de informatiebeheerder is de werkdruk in de nachtdiensten voor de 
triagisten inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van de uitkomsten is besloten 
om op de vrijdag- en zaterdagnacht een extra halve nachtdienst in te 
zetten voor de triagisten. Dit sluit aan bij de wens om leerling triagisten 
nog geen nachtdiensten te laten draaien.
De SHA heeft besloten om vanaf 1 januari 2016 nieuwe triagisten in opleiding 
pas volledig zelfstandige nachtdiensten te laten draaien nadat ze het 
diploma Triagist Acute Zorg hebben behaald. Ze doen tijdens hun opleiding 
al wel de extra halve nachtdiensten om ervaring op te doen.
Om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen vallen triagisten 
in opleiding die voor 1 januari 2016 in dienst zijn getreden buiten deze 
beleidsaanpassing. Deze zogenaamde overgangsregeling zal waarschijnlijk 
per september 2016 ten einde zijn, aangezien naar verwachting alle voor 1 
januari 2016 gestarte triagisten in opleiding, op dat moment hun diploma 
Triagist acute Zorg zullen hebben behaald. 

7.3 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 2015 geaudit volgens Alles IN EEN. 
Van de 22 afgenomen audits hadden 19 triagisten een positieve rapportage. 
Twee gediplomeerde triagisten hebben een coachingstraject aangeboden 
gekregen evenals één triagist in opleiding.

7.4 Fysieke triage audits

De SHA is in 2014 gestart met het meten van de kwaliteit van de 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. 
De fysieke triage audits worden vastgelegd op video. Er is met de 
leidinggevend triagisten gesproken of dit niet op een andere manier kon, 
bijvoorbeeld het mee laten lopen van een auditor. Er is n.a.v. dit gesprek 
toch besloten om de fysieke triages middels een camera-systeem vast 
te leggen, met name omdat dit tot de meest objectieve beoordeling leidt 
en omdat de mogelijkheid bestaat om het resultaat van een audit na te 
kunnen bespreken aan de hand van de videobeelden. Het bedieningsgemak 
van dit systeem is hierbij van belang, dit is om deze reden ook aangepast 
(zie paragraaf 14.7). 
In het 4de kwartaal 2015 is, in samenwerking met het 
trainingsadviesbureau, het kwaliteit meetinstrument fysieke triage 
aangepast en afgestemd op de eisen van InEen en gespecificeerd voor de 
fysieke triage zoals deze wordt uitgevoerd op Spoedpost Amstelland. De 
kwaliteitsmetingen hebben plaatsgevonden en het teamrapport zal in het 
eerste kwartaal van 2016 gepresenteerd worden.

7.5 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 
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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. 

Net als vorig jaar lag de gemiddelde telefonische triage-duur in 2015 ieder 
kwartaal rond de 3 minuten. De fysieke triage tijden lagen, eveneens 
vergelijkbaar met vorig jaar, gemiddeld genomen rond de ruim 5 minuten 
(met een uitschieter naar boven in het 3de kwartaal).

Door de overgang naar de nieuwste NTS-versie was het niet mogelijk om 
een overzicht te genereren van de triagetijden in het 4de kwartaal. Dit 
kwam doordat de database met de gegevens van de oude NTS versie (tot 1 
december) niet meer beschikbaar was om de benodigde data uit op te halen 
en de database van de nieuwe NTS zodanig anders gestructureerd is dat de 
data niet één op één te vergelijken is met de data uit de oude database.
Voorheen werd de lengte van de triage bepaald door de tijd waarop de 
patiëntengegevens werden ingevoerd (eerste actieve handeling binnen 
de triage) af te trekken van de eindtijd van de triage. In de nieuwste NTS 
versie wordt alleen het opstarten en het afsluiten van de triage module 
vastgelegd. Een ander probleem is dat niet altijd goed te onderscheiden 
is wanneer het een fysieke triage dan wel een telefonische triage betreft. 
Er zal naar gestreefd worden om de gegevens zo snel mogelijk weer 
beschikbaar te hebben. 
Los van de digitale meting is de beleving dat de triagisten meer tijd 
nodig hebben om de triage te voltooien. Eén van de redenen is dat de 
gesprekstechnieken in de afgelopen jaren zijn uitgebreid en een andere 
reden is dat de nieuwe NTS methodiek het uitvragen van meer items vereist. 
Daarnaast zitten er enkele vertragende elementen in de software die meer 
tijd vragen. Dit alles zorgt ervoor dat de triages langer worden. Vooralsnog 
lijkt dit geen negatieve effecten te hebben op het halen van streefwaarden, 

mede omdat ook meer diensten zijn ingezet op drukke tijden.
Om een beeld te krijgen hoe de prestaties van de SHA zich verhouden t.o.v. 
andere huisartsenposten is spiegelinformatie opgevraagd. Navraag bij een 
vijftal andere huisartsenposten leverde het volgende beeld op; andere 
huisartsenposten hebben moeite om de triagetijden goed te meten en ze 
geven aan te merken dat de lengte van de triagetijd oploopt. Dit interfereert 
met het behalen van de branchenormen van de telefoon. Wel geeft men aan 
dat de kwaliteit van de triage verbeterd is. 
In vergelijking met deze huisartsenposten presteert de SHA beter als het 
gaat om zowel de kwaliteit als de lengte van de gesprekken. 
Van het trainingsbureau is nog geen officieel antwoord ontvangen op de 
vraag wat het algemene effect is van de nieuwe items (die zijn toegevoegd) 
op de lengte van de triagegesprekken. Dit wordt nog opgevolgd.
 

8. Huisartsen

8.1 Na- en bijscholingsactiviteiten

Voor huisartsen zijn in 2015 de volgende trainingen georganiseerd:

Training ter bevordering van de signalerings- en opvolgingsvaardigheden 
m.b.t. kindermishandeling en huiselijk geweld
Deze training is georganiseerd om te voldoen aan de Wet verplichte 
meldcode. Deze vereist dat er een regelmatig aanbod is van trainingen 
en andere vormen van deskundigheidsbevordering, zodat triagisten en 
huisartsen voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen en ook op peil 
houden voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en 
voor het zetten van de stappen van de meldcode.
De training is in 2015 twee maal aangeboden en in beide gevallen door de 
deelnemende huisartsen enthousiast ontvangen. In het 1ste kwartaal van 
2016 staat er ook weer een training op de planning.

Amstellanddagen, scholingsdagen voor huisartsen uit de regio, in het teken 
van spoedzorg 
In 2015 heeft de huisartsenpost de organisatie op zich genomen. De 
medisch coördinator en kwaliteitsarts hebben met medewerking van 
specialisten uit ziekenhuis Amstelland (ZHA) het programma vormgegeven.

Triagetijden4

Fysiek

Q3Q2Q1

8min.
30sec.

5min.
33sec.

5min.
41sec.

Telefonisch 3min.
45sec.

3min.
20sec.

3min.
23sec.

Tabel 7. Gemiddelde triagetijden per kwartaal 2015.

4 Er zijn geen landelijke normen geformuleerd.
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8.2 Beleid waarnemers

In het verleden is om kwaliteitsredenen besloten om maximaal 80 
waarnemers op de SHA toe te laten. Daarnaast is de eis dat waarnemers 
minimaal vier diensten per half jaar op de SHA doen om in het 
waarneemersbestand te blijven staan. Door het stellen van een maximaal 
aantal inlogcodes en een minimaal aantal diensten wordt een soort poule 
met ‘vaste’ waarnemers gecreëerd. Dit draagt volgens de SHA bij aan de 
kwaliteit aangezien deze huisartsen op de hoogte zijn en worden gebracht 
van 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.
De maximalisering van het aantal plekken zorgde echter voor onrust onder 
de aangesloten huisartsen. Naar het idee van de aangesloten huisartsen 
zou de SHA te weinig waarnemers in haar waarneembestand toelaten, 
wat ervoor zorgde dat het moeilijk was om hun diensten te verkopen. Om 
deze zorg bij de aangesloten huisartsen weg te halen is de SHA tegemoet 
gekomen aan de wens van de huisartsen en is eind december het maximum 
van 80 waarnemers los gelaten. Hierdoor konden nieuwe waarnemers, 
mits zij aan alle toelatingscriteria voldeden, zich inschrijven bij de SHA. 
Afgesproken is om het waarneembeleid van de SHA in het 1ste kwartaal van 
2016 in zijn geheel opnieuw te bekijken.  

8.3 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 
waarnemers uit het waarneembestand van de SHA.

8.4 Verkochte diensten 

Via de gegevens in onderstaande tabel wordt inzicht verkregen in het 
percentage diensten dat door waarnemers wordt vervuld. Globaal genomen 
komen de percentages redelijk overeen met vorig jaar.

Diensten

Diensten

% aangesloten huisartsen

% aangesloten huisartsen

% hidha’s

% hidha’s

% waarnemers

% waarnemers

Q2

Q4

5,4

5,4

0,0

0,0

94,6

94,6

45,8

50,0

6,3

10,4

47,8

39,6

47,5

47,3

0,0

8,1

52,5

44,6

4,7

6,5

0,0

1,1

95,3

92,4

51,2

52,4

9,4

6,7

38,5

40,9

40,3

40,4
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50,0

49,5

Q1

Q3
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18

Zoals beschreven worden de nachtdiensten collectief verkocht 
aan een waarneembemiddelingsorganisatie. Deze draagt daarmee 
de verantwoordelijkheid dat de nachtdiensten ingevuld worden. 
In de maand augustus was op een gegeven moment een aantal 
nachtdiensten niet verkocht. De waarneembemiddelingsorganisatie 
kon niet aan haar invulverplichting voldoen, dus moest er actie 
ondernomen worden vanuit de SHA. Er is contact opgenomen met andere 
waarnemingbemiddelingsbureaus om te kijken of zij uitkomst konden 
bieden. Uiteindelijk is het gelukt om alle diensten in te vullen, maar naar 
aanleiding van dit incident en de onrust die deze in de organisatie teweeg 
heeft gebracht, is besloten om kritisch te kijken naar de samenwerking met 
dit waarneembemiddelingsbureau en het huidige waarneembeleid van de 
SHA. 

8.5 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. De invulling van 
de functie wordt verschillend ervaren. Om de kwaliteit van regievoering 
op de werkvloer te verbeteren is een voorstel gedaan om met een poule 
van regieartsen te gaan werken. Het voornemen was om per 1 januari 2016 
te starten met een dergelijke regiearts-poule. Hetgeen inhield dat alle 
regiediensten gedaan zouden worden door huisartsen uit deze poule. Ruim 
20 huisartsen hadden zich aangemeld als geïnteresseerde en sommigen 
daarvan hebben met de SHA gebrainstormd over de invulling van deze 
zogenaamde regiearts-poule. 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 huisartsen uit de 
poule ongeveer 5 regiediensten per jaar zouden doen.
Gaandeweg bleek het organisatorisch lastig om alles op zo’n korte termijn 
goed te organiseren en waren er nog te veel onduidelijkheden bij de 
huisartsen over de poule, waardoor besloten is om niet per 1 januari van 
start te gaan.
Het project zal eerst verder uitgedacht worden, waarna alle huisartsen 
hierover goed geïnformeerd zullen worden. Het streven is nu om een 
dergelijke poule per 1 januari 2017 te laten starten. 

8.6 Interviews met individuele huisarts

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 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. 

8.7 Arts in opleiding tot specialist (huisartsgeneeskunde)

Net als de voorgaande jaren hebben er in 2015 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. 

ABCD-cursus
Naast het aanbieden van een introductiecursus dient de huisartsenpost 
ook zorg te dragen voor een AED cursus 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 ABCD-cursussen 
aangeboden. Door het aanbieden van deze cursus aan de 3de 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, SBOH en de deelnemende huisartsenposten. 

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 één maal per jaar een bijeenkomst 
voor opleiders, zo ook in 2015.
De afspraken die tijdens de vorige bijeenkomst gemaakt waren vormden het 
uitgangspunt van deze bijeenkomst. Er is o.a. gesproken over het door de 
3de jaars AIOS zelfstandig laten doen van nachtdiensten,  de AIOS invullen 
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in InterShift op de diensten dat hij aanwezig is, autoriseren van contacten 
door de opleider en bekwaamheidsverklaringen, beschikbaarheid van 
waarnemend opleiders, tijd en ruimte (voor supervisie) op de SHA, AED/BLS-
cursus voor 3de jaars AIOS en tot slot de  samenwerking tussen de opleiders 
en de SHA en de geringe opkomst tijdens de bijeenkomst (8 van de ruim 25 
opleiders aanwezig). Door de aanwezigen werd aangegeven dat iedereen het 
druk heeft (met vergaderingen) en dat het daarom de voorkeur zou hebben 
om dit overleg in te bedden of te koppelen aan een bestaand overleg.
De volgende bijeenkomst zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 
2016 worden georganiseerd (bij voorkeur gekoppeld aan een ander overleg).

8.8 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, praktijkbegeleider en 
informatiebeheerder van de SHA deel uit van de commissie. De KC wordt 
voorgezeten door de medewerker kwaliteit.

Tijdens de vergaderingen in 2015 zijn o.a. de volgende onderwerpen 
besproken:
• Diagnostiek tijdens ANW uren (vervolg op de beleidsdag) (zie paragraaf 

11.5);
• Populatie zelfverwijzers overdag met vervolgtraject huisarts (zie 

paragraaf 11.7);
• Regieartsfunctie: mogelijkheid om poule te vormen met regieartsen (zie 

paragraaf 8.5);
• Werkafspraak fasttrack na fysieke triage (zie paragraaf 11.8);
• Digitalisering Zorgintensieve Overdracht (ZIO) (zie paragraaf 14.6);
• Werkgroep ouderenzorg/niet reanimeren;
• Reglement huisartsen (herziene versie vastgesteld);
• Antifraudebeleid (ter kennisgeving);
• Stroomschema inschakelen achterwacht (herziene versie vastgesteld);
• Waarneembeleid (zie paragraaf 8.2);
• Wat kan er beter op de post (n.a.v. ingezonden brief met knel/

verbeterpunten);
• Melden van calamiteiten.

De notulen van de vergaderingen worden ter kennisgeving naar het bestuur 
gestuurd en op intranet geplaatst voor inzage door de aangesloten 
huisartsen.

Daarnaast is er tijdens één van de vergaderingen een presentatie gegeven 
door een adviseur netwerk acute zorg over de focusgroepen binnen het 
regionaal overleg acute zorg (ROAZ) en is het verzoek neergelegd om 
huisartsen deel te laten nemen, zodat ook hun stem in de focusgroepen 
gehoord wordt. 

De kwaliteitscommissie heeft in 2015 de volgende besluiten genomen, 
welke als advies aan de directeur zijn gepresenteerd: 
• Hoofdthema beleidsdag: diagnostiek tijdens ANW-uren;
• Tweede thema beleidsdag: overdracht van de ambulance 

verpleegkundige aan de huisarts; 
• Een huisarts uit de KC neemt deel aan de werkgroep ouderenzorg en 

wordt linking pin naar de KC toe;
• De wijzigingen in het reglement huisartsen zijn akkoord en het document 

wordt vastgesteld ;
• Als het versturen van een kopie van de zorgintensieve overdracht (ZIO) 

naar de eigen huisarts geregeld is, zullen niet reanimeerverklaringen ook 
via het online ZIO formulier gecommuniceerd worden naar de SHA;

• De nachtarts en achterwacht zullen niet gebeld worden voor aanvang 
van de dienst.

De directie heeft de adviezen van de kwaliteitscommissie overgenomen en 
deze waar mogelijk reeds geïmplementeerd. 

Beleidsdag
In het 1ste kwartaal heeft de beleidsdag plaatsgevonden. Tijdens de 
vergadering is er o.a. gesproken over: 
• Uitwerking uitkomsten van de deelnemersvergadering met als 

onderwerp: diagnostiek tijdens ANW-uren;
• Overdracht van de ambulance verpleegkundige aan de huisarts.
De aanleiding om het onderwerp ‘diagnostiek tijdens ANW-uren’ te 
bespreken was een brief van Zorgverzekeraars Nederland. In deze 
brief werden de raden van bestuur van de ziekenhuizen gewezen op de 
naleving van de beleidsregel Eerstelijnsdiagnostiek (BR/CU-2114) van 
de Nederlandse Zorgautoriteit. Ziekenhuizen dienen,  in het kader van 
de gezamenlijke doelstelling om de zorg patiëntgericht, doelmatig en 
kostenefficiënt te organiseren, 24/7 eerstelijnsdiagnostiek beschikbaar 
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te stellen. Hoewel dit wenselijk is, is het bij veel ziekenhuizen nog niet 
beschikbaar. Via zowel de landelijke branchevereniging als op andere 
huisartsenposten worden er voorbereidingen getroffen om (in beperkte 
mate) diagnostiek (o.a. röntgen, ECG en lab-aanvragen) mogelijk te maken 
tijdens de ANW-uren.
De uitkomsten van de deelnemersvergadering 2014 vormden het 
uitgangspunt voor de discussie op de beleidsdag van de KC. Aan het einde 
van de ochtend was de mening van de kwaliteitscommissie dat enkel 
röntgen- en in beperkte mate labaanvragen aangevraagd zouden moeten 
kunnen worden. De afspraak is toen gemaakt dat de logistieke uitvoering 
verder uitgewerkt zou worden door de kwaliteitscommissie, waarna het 
als advies aangeboden zal worden aan de directie. Vervolgens zou hierover 
gesproken worden met ziekenhuis Amstelland. 

De middag van de beleidsdag stond in het teken van de ‘samenwerking/
overdracht tussen ambulance verpleegkundige en huisarts’. Dit punt 
was ingebracht n.a.v. enkele calamiteitenmeldingen van andere 
huisartsenposten. Bij de discussie waren twee medewerkers van 
Ambulance Amsterdam aanwezig (verpleegkundige/stafmedewerker 
kwaliteit en de medisch manager).
Bij overdrachtsmomenten is het juridisch onduidelijk waar de 
verantwoordelijkheid komt te liggen. Aan de hand van enkele casus is 
hierover gediscussieerd. De ambulanceverpleegkundige gaf aan dat 
zij om de volgende redenen contact opneemt met de huisarts: als ze 
denkt dat de patiënt waarschijnlijk contact op zal nemen met de (eigen) 
huisartsen(post); om een breder beeld te verkrijgen; om advies te vragen 
aan de huisarts. Voor de huisarts is het van belang om helder te krijgen 
met welke van deze drie redenen de ambulanceverpleegkundige contact 
opneemt. Hierbij is het belangrijk dat de huisarts zelf een onafhankelijk 
en volledig beeld krijgt van de situatie van de patiënt en ervoor waakt 
onbewust mee te gaan in het beeld dat de ambulanceverpleegkundige 
schetst. 
Tijdens de discussie over de overdracht werden ook nog enkele andere 
onderwerpen aangestipt (o.a. gebruik van SBAR in de dagpraktijk, attitude, 
vervoer van oudere patiënten, beschikbaarheid van niet reanimeren/
niet beademen verklaringen en verwachting ambulance m.b.t. inzage 
in medische dossiers op de huisartsenpost). Er is afgesproken dat de 
geformuleerde actiepunten n.a.v. deze input, in samenwerking met 
Ambulance Amsterdam, opgevolgd zullen worden. 

Tot slot is er nog gesproken over transities in het zorglandschap die 
van invloed zijn op de werkdruk van de huisartsen en dan met name 
over het gevoel dat er steeds vaker visites bij hoogbejaarden dienen te 
worden afgelegd. De voorlopige cijfers bevestigen dit gevoel nog niet, 
maar dit wil niet zeggen dat er door de veranderingen in de Verpleeg – en 
Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) -sector niet een sterker beroep 
wordt gedaan op de huisartsenpost. Er is afgesproken dat de SHA dit 
onderwerp zou blijven monitoren om zo vroegtijdig mogelijke problemen te 
kunnen ondervangen. 

8.9 Visiebijeenkomst / deelnemersvergadering

Eind september heeft er een eerste bijeenkomst, onder leiding van een 
extern adviseur, plaats gevonden om de visie 2016-2020 voor de SHA te 
bepalen. Het doel was om met een aantal stakeholders (bestuursleden 
SHA, kantoorpersoneel, vertegenwoordigers van de huisartsen en 
vertegenwoordigers van ziekenhuis Amstelland) te brainstormen over 
welke factoren het volume en de aard van de zorg in de komende jaren 
zullen gaan bepalen en hoe de SHA daarop dient in te springen. 
Tijdens deze bijeenkomst waren er twee sprekers die een aantal 
maatschappelijke factoren toe hebben gelicht die het volume en de aard 
van de zorgvraag de komende jaren zullen gaan beïnvloeden. 
Vervolgens was er een discussieronde waarin de aanwezigen de volgende 
vragen kregen voorgelegd:
• Wat is de top 5 relevante ontwikkelingen op de huisartsenpost in de 

komende 5 jaar?
• Wat is het effect van deze ontwikkelingen?
• Welke scenario’s kun je bedenken om de huisartsenpost 

toekomstbestendig te maken?
De uitslag hiervan is plenair besproken en hieruit zijn enkele kernvragen 
geformuleerd. Eind oktober is hier verder over gesproken en is een vijftal 
stellingen geformuleerd die de SHA tijdens de deelnemersvergadering, 
begin december, aan de aangesloten huisartsen heeft voorgelegd. De 
stellingen waren:
• Over 5 jaar bestaat de huisartsenpost in deze vorm nog steeds.
• Ondersteunende zorgverleners als POH of Nurse Practitioner zijn ook op 

de huisartsenpost in de toekomst onvermijdelijk.
• De huisartsenpost verleent alleen acute zorg en is dus geen verlengde 

arm van de dagzorg.
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• EHealth ontwikkelingen hebben geen invloed op de huisartsenpost de 
komende jaren.

• Ik zou geen 3 dingen kunnen bedenken die ik zou willen veranderen op de 
huisartsenpost.

Roulerend in groepen hebben de aanwezige huisartsen de mogelijkheid 
gekregen om hun mening te geven over iedere stelling. Het was een zeer 
nuttige avond waaruit de SHA veel input heeft ontvangen. Hetgeen ter 
tafel is gekomen zal door de SHA verder worden uitgewerkt.

9. Interne organisatie

9.1 Organisatievorm

De gekozen organisatievorm van de SHA is het Raad van Beheer 
model, 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 weergeven in onderstaande afbeelding en in bijlage 1 staan 
de personalia vermeld.

 
9.2 Bestuurssamenstelling 

Het bestuur van de SHA bestaat uit 5 leden; 2 A leden en 3 B leden. De A 
leden worden benoemd door de Huisartsencoöperatie Amstelland (HCA) 
en kunnen alleen in regio Amstelland praktiserende huisartsen zijn. De 3 
B leden worden door het bestuur benoemd. In 2015 waren de B leden een 
jurist, een persoon uit het bankwezen en een organisatiedeskundige (zie 
bijlage 1: Personalia).

Organigram Stichting Huisartsenpost Amstelland

Bestuur
- bestuur in de zin van de wet

- toezichthouder

Medisch
coördinator

- Secretariaat
- Administratie

Leidinggevend
triagisten

Praktijkbegeleider

Triagisten

Kwaliteits-
medewerker

Informatiemanager

Medisch
coördinator

Directeur
- titulaire directeur

- uitvoerende functie handelt
‘namens’ het bestuur

- bezoldigd

Afbeelding 3. Organigram.
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9.3 Aanpassing organisatiestructuur

De laatste jaren was de span of control voor de teamleider flink 
toegenomen, dit leek daarom niet meer de optimale aansturingsvorm voor 
de triagisten op de werkvloer. In 2014 is er 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. 
Een organisatiestructuur waarbij er altijd een leidinggevende op de 
werkvloer aanwezig is en die ook een brug vormt tussen de werkvloer en 
het management werd als beste optie beschouwd. Een belangrijk criterium 
was dat de nieuwe vorm budget-neutraal ingevoerd kon worden binnen de 
SHA.
Het team van vier LTs is vanaf het 2de kwartaal gestart met het 
uitvoeren van hun functie op de werkvloer, daarnaast vindt er sindsdien 
doorlopend training plaats om de competenties van de LTs, die de functie 
vereisen, te ontwikkelen. De invulling van de functie is en blijft naar alle 
waarschijnlijkheid in ontwikkeling, maar het heeft al een gedegen plek in de 
organisatie verworven.  
Eind 4de kwartaal heeft er een evaluatie van de functie LT plaatsgevonden. 
Op grond van deze evaluatie is besloten dat de praktijkbegeleidster 
formeel de leidinggevende wordt van de LT’s.

9.4 Risicoanalyse

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. 
Begin 2de kwartaal is, onder begeleiding van een externe partij, gestart 
met de risicoanalyse. Alle benoemde interne en externe risico’s zijn in een 
risico-matrix geplaatst, zodat inzichtelijk werd aan welke risico’s (met 
prioriteit) aandacht moest worden besteed en welke als aanvaardbaar 
konden worden beschouwd. 
Aan ieder geïdentificeerd risico uit de categorieën ernstig (zeer) 
waarschijnlijk en catastrofaal (zeer) waarschijnlijk is een 

‘probleemeigenaar’ toegewezen. De uitkomsten zijn besproken tijdens een 
bestuursvergadering.
In het 4de kwartaal heeft er een afspraak plaatsgevonden met de 
‘probleemeigenaren’ om de status van de actiepunten te bespreken. Begin 
2016 zal er nog een vervolgafspraak volgen, waarna het project kan worden 
afgerond. 
Naast de opvolging van de geïdentificeerde risico’s zal er op advies van de 
externe partij een jaarkalender op worden gesteld. De jaarkalender heeft 
als doel de risico’s en de te nemen acties systematisch te monitoren en 
de borging, door spreiding van activiteiten in de tijd, haalbaar, levendig 
en transparant te maken. Er wordt nog gezocht naar een functioneel en 
handzaam format voor een dergelijke jaarkalender, hetgeen in 2016 verder 
zal worden uitgewerkt.

9.5 Jaarplan kwaliteit

In 2014 is er een ‘jaarplan kwaliteit’ opgesteld. Het jaarplan was bedoeld om 
de status van  kwaliteitsbevorderende activiteiten inzichtelijk te maken. 
Het jaarplan gaf per onderwerp overzichtelijk weer welke acties er door 
wie en voor wanneer uitgevoerd dienden te worden om de voorgenomen 
doelstellingen van de organisatie te behalen. De acties waren zo concreet 
mogelijk, volgens de SMART methodiek, geformuleerd.
Het jaarplan was een levend document welke aangepast diende te worden 
naar gelang acties waren opgevolgd of nieuwe doelstellingen werden 
geformuleerd. Het streven was om het jaarplan ieder kwartaal intern te 
bespreken en te controleren op actualiteit. In de praktijk bleek dit helaas 
niet werkbaar en leverde het daardoor ook niet het beoogde resultaat op. 
Er is daarom gekozen om hier niet langer energie in te steken en er in een 
andere vorm, middels een jaarkalender, vervolg aan te geven (zie paragraaf 
9.4).

9.6 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 geven.
Er is een focusgroep opgericht, bestaande uit een triagist, de 



23

kwaliteitsarts, de directeur en de kwaliteitsmedewerker, die tijdens 
verscheidene bijeenkomsten de HKZ normen puntsgewijs heeft 
besproken. Per punt is genoteerd op welke wijze de SHA reeds voldoet, 
dan wel welke acties ondernomen moeten worden om aan de norm te 
gaan voldoen. 
De uitvoering van de zogenaamde nulmeting neemt veel tijd in beslag 
en zal in het 1ste kwartaal van 2016 worden afgerond. Wat het concreet 
oplevert is de focusgroep nog niet helder. De SHA staat er dan ook positief 
tegenover dat de HKZ in beweging is. Verschillende certificatieschema’s 
die ISO-compatibel zijn worden aangepast. Het nieuwe schema voor 
de huisartsenposten zal naar verwachting rond februari/maart 2016 
beschikbaar komen. De belangrijkste wijzigingen zijn de risico- en 
kansgerichte benadering en de verschuiving van een procesgerichte naar 
een resultaat gerichte benadering. Door deze wijzigingen vermindert de 
administratieve ballast. In 2016 zal de nulmeting worden afgerond en zal 
gekeken worden naar het nieuwe schema. Naar aanleiding hiervan zal 
besloten worden of en zoja wanneer er een HKZ-audit zal plaatsvinden. 

9.7 Dienstoverdracht en -evaluatie

Aan zowel het begin als het einde van iedere dienst is tijd vrij gepland voor 
de dienstoverdracht en –evaluatie. Alle aanwezige huisartsen, chauffeurs 
en triagisten (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, wordt dit 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 online ingevuld en 
levert o.a. als voordeel op dat managementinformatie eenvoudiger te 
verkrijgen is.

9.8 Personeelsvertegenwoordiging

De taakstelling van de personeelsvertegenwoordiging (PVT) is het 

behartigen van zowel de belangen van alle werknemers als de belangen 
van de organisatie. 
In 2015 is het PVT reglement vastgesteld en heeft de PVT zich o.a. 
bezig gehouden met de toegenomen drukte aan de telefoon en de 
eventuele uitbreiding van het aantal diensten, de functionerings- en 
beoordelingsformulieren van de kantoormedewerkers en de LTs, de 
herziening van het personeelsbeleid (o.a. roosterregels en wijzigingen 
t.a.v. de personeelszaken, de functionaliteit van de fysieke triagekamer, de 
wachtkamer en de koffiekamer en zijn de werkafspraken rondom de inzet 
van de bereikbaarheidsdienst geëvalueerd). Eén van de leden van de PVT 
was voor een periode van vier maanden met zwangerschapsverlof en zal 
begin 2016 haar functie weer vervullen. 

9.9 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.

9.10 Na- en bijscholingsactiviteiten kantoormedewerkers

In 2015 heeft alleen de directeur deelgenomen aan na- en 
bijscholingsactiviteiten te weten een training over de werkkostenregeling, 
een seminar over psychologie van persoonlijk leiderschap en een cursus 
bestuur en toezicht in de zorg.

9.11 Ervaringsonderzoek

Eens in de 3 jaar voert de SHA een patiënt- en medewerker 
ervaringenonderzoek uit. In navolging op het vorige patiënt- en medewerker 
ervaringenonderzoek is in het 4de kwartaal een herhalingsonderzoek 
uitgevoerd. Om een goede vergelijking te maken met de resultaten van het 
vorige onderzoek, is deze door hetzelfde onderzoeksbureau uitgevoerd. Het 
doel van de onderzoeken is inzicht te krijgen in de ervaring van patiënten 
en medewerkers om zo de kwaliteit van zorgverlening op de SHA te  
verbeteren. Nieuw ten opzichte van de eerdere onderzoeken is dat dit jaar 
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ook de kantoormedewerkers gevraagd is om een aantal vragen aangaande 
het werken op de SHA te beantwoorden.
De resultaten zullen begin 2016 gepresenteerd worden. O.b.v. de 
onderzoeksresultaten zullen acties geformuleerd worden, welke op basis 
van de toegekende prioriteit zullen worden opgevolgd.

9.12 Medisch coördinator en kwaliteitsarts

De medisch coördinator en de kwaliteitsarts, beiden praktijk houdend 
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 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. 

 

De SHA zoekt samenwerking en maakt afspraken met de ketenpartner 
waar dat wenselijk dan wel nodig is. De SHA heeft vele ketenpartners 
waar ze structureel dan wel incidenteel overleg mee pleegt. Zo maakt de 
SHA deel uit van o.a. het Operationele ketenoverleg acute zorg. Daarnaast 
wordt de SHA extern vertegenwoordigd in het regionale overleg acute zorg 
(ROAZ). Voor deze vorm is gekozen i.v.m. de grote hoeveelheid deelnemers 
aan dit platform. Speciale samenwerkingsverbanden zijn er met Ziekenhuis 
Amstelland en de Huisartsencoöperatie Amstelland.

11. Samenwerking met 
     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).

10. Ketenpartners
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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.
Maar 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 het 
oog op de toekomst ingebed in de bestaande overlegstructuren. 

Regiovisie
Een afvaardiging van ZHA, de HCA 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.
In twee bijeenkomsten is de regiovisie verder geconcretiseerd en zijn 
huidige voorbeelden van best practice gepresenteerd.  Daarnaast is er 
een intentieverklaring tussen ZHA-SHA-‘HVA  en Amstelland zorg bv.’ 
(tegenwoordig HCA)opgesteld om de samenwerking binnen de regio 
te onderschrijven. De intentieverklaring is medio 2015 door de partijen 
ondertekend.

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 het begin 
van het jaar nam de manager acute en intensieve zorg ZHA ook deel aan het 
overleg, maar dit bleek vanwege de verbeterde samenwerking niet meer 
functioneel. 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. 

Management overleg
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 SHA en ZHA aan de orde komen. In 2015 

is o.a. gesproken over: NTS in SAP ingebouwd, project diagnostiek op 
de huisartsenpost, demofilm over triage, kosten gemene rekening eind 
afrekening 2014, inschakelen weekend-avond-nacht (WAN)-hoofd in de 
nacht en nachtdiensten op de huisartsenpost, zelfverwijzers doordeweeks 
overdag met vervolgadvies huisarts, triage-plus, extra ruimte voor de SHA, 
apotheek in de nacht en de evaluatie van het gezamenlijk functioneren als 
Spoedpost. 

Tactisch overleg 
Eenmaal per kwartaal is er een overleg tussen de manager zorggroep 
beschouwend ZHA en de directeur van de SHA. Er is tijdens dit overleg 
o.a. gesproken over de evaluatie van het gezamenlijk functioneren als 
Spoedpost, extra ruimte voor de SHA, de relatie met de zorgverzekeraars en 
de declaratie van laag urgente zorg.

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: diagnostiek op de huisartsenpost, zelfverwijzers 
doordeweeks overdag met vervolgadvies huisarts, stand van zaken fysieke 
triage en zijn de werkafspraken m.b.t. het ‘presenteren stabiele patiënt’ 
gezamenlijk geëvalueerd.
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 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.
Om te onderzoeken of de doorstroom van patiënten op de SEH kan 
verbeteren is aan de SHA samenwerking gevraagd in het project triage-
plus. Het uitgangspunt van dit project is dat door het eerder inzetten van 
vooronderzoek de doorstroom op de afdeling effectiever en efficiënter kan 
verlopen.  Het inzetten en gedeeltelijk uitvoeren van de vooronderzoeken 



26

dienen dan te worden gedaan door de fysieke triagist van de SHA.
Ter voorbereiding zal de SEH bij bepaalde ingangsklachten de vervolgactie 
m.b.t. het inzetten van vooronderzoek nauwkeurig beschrijven. Enkele 
triagisten zullen worden geschoold om deze vooronderzoeken in te 
zetten en (gedeeltelijk) uit te voeren. Patiënten kunnen vervolgens in 
de wachtruimte verblijven tot de uitslag bekend is en houden gedurende 
deze tijd geen bed bezet. De verwachting is dat het project vanaf eind 1ste 
kwartaal 2016 van start zal gaan. 

11.4 Inspraak personeelsbeleid

Aangezien de triagisten in dienst van de SHA tijdens sluitingstijden van de 
SHA de fysieke triage verrichten onder verantwoordelijkheid van de SEH 
ZHA is ervoor gekozen de teamleider van de SEH zitting te laten nemen in 
de sollicitatiecommissie van de SHA. Op deze manier heeft de SEH inspraak 
in het aanname beleid en wordt de onderlinge samenwerking verstrekt.  
Bovendien is de teamleider van de SEH medebeoordelaar van de triagist 
op het onderdeel fysieke triage. Op basis van de competenties van InEen 
wordt er per triagist door de teamleider van de SEH, in samenspraak met 
het team SEH verpleegkundigen, een beoordeling gegeven over de kwaliteit 
van de fysieke triage. De teamleider van de SEH sluit (enkel voor dit punt) 
aan bij de functionerings- en beoordelingsgesprekken van de triagisten  
om de beoordeling van de fysieke triage gezamenlijk te bespreken. Deze 
samenwerking wordt door beide partijen als plezierig ervaren.

11.5 Aanvullende diagnostiek tijdens diensten

Al langere tijd bestaat er vanuit de huisartsen de behoefte om beperkt 
aanvullende diagnostiek uit te voeren tijdens diensten. Ook vanuit 
Zorgverzekeraars Nederland is er gesteld dat huisartsen in staat moeten 
zijn om tijdens ANW uren aanvullende diagnostiek te kunnen aanvragen.
In navolging van de deelnemersvergadering 2014 en hetgeen besproken is 
tijdens de beleidsdag van de kwaliteitscommissie 2015 is de SHA in overleg 
getreden met zowel de afdeling radiologie ZHA als het laboratorium.
Eind 2015 is overeengekomen dat er tijdens openingstijden van de SEH 
röntgenfoto’s van extremiteiten, bij een lage vooraf kans op een fractuur, 
door de dienstdoende huisartsen aangevraagd kunnen worden. Bij een 
hoge verdenking op een fractuur dient de patiënt nog steeds direct 

doorverwezen te worden naar de SEH. De röntgenfoto’s worden één keer 
per dag door de radioloog beoordeeld. Indien er een fractuur gezien wordt, 
zal de patiënt gebeld worden met het verzoek zich opnieuw te melden, dit 
keer bij de SEH. 
Met het laboratorium is de afspraak gemaakt dat tijdens openingstijden 
van de SHA beperkte aanvullende diagnostiek mag worden aangevraagd. 
Het gaat hierbij om Hb, D-dimeren en INR. De sneltest voor D-dimeren die op 
de SHA aanwezig was, komt hierbij te vervallen.
In eerste instantie gaat het om een pilot en zal er periodiek geëvalueerd 
worden hoe de werkafspraken verlopen. Ook zal er worden gemonitord hoe 
vaak er van aanvullende diagnostiek gebruik wordt gemaakt.
De werkafspraken van de pilot staan beschreven in het protocol  
diagnostiek aanvragen. In het 1ste kwartaal van 2016 zal dit protocol van 
kracht worden.
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11.6 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 2de 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 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.

11.7 Huisartsenzorg op weekdagen tussen 8:00 en 17:00 uur

Sinds de oprichting van Spoedpost Amstelland is er 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 
huisartsengeneeskunde 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. 
In dit kader heeft er een registratie plaatsgevonden van het aantal 
zelfverwijzers op weekdagen tussen 8:00 en 17:00 uur. Van de 
zelfverwijzers is gekeken naar de uitkomst van de triage. Op basis hiervan 
is bepaald 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.
In 2015 is in gezamenlijkheid met de SEH de afspraak gemaakt dat 

patiënten, 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. Hebben de patiënten 
geen eigen huisarts dan kunnen ze terecht bij gezondheidscentrum Marne. 
In het begin van het 4de kwartaal zijn deze afspraken geëffectueerd. 
In de periode van 22 oktober tot en met 31 december 2015 zijn er 56 
zelfverwijzers naar de Spoedpost gekomen die na triage het vervolgadvies 
huisarts kregen (minder dan 1 patiënt per dag). Tijdens het 1ste 
monitoroverleg in 2016 zullen de werkafspraken worden geëvalueerd.

11.8 Binnenlopers tijdens gezamenlijke openingstijden

Op basis van de gegevens uit de Nederlandse Triage Standaard (NTS) kan 
het aantal binnenlopers worden gemeten. Onderstaande tabel geeft een 
overzicht van het aantal binnenlopers per vervolgtraject. Het gaat hierbij 
alleen om de binnenlopers 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. 
Door de overgang naar de nieuwste NTS-versie was het niet mogelijk om 
een overzicht te genereren van de binnenlopers van het 4de kwartaal. Dit 
kwam doordat de database met de gegevens van de oude NTS-versie (tot 1 
december) niet meer beschikbaar was om de benodigde data uit op te halen 
en de database van de nieuwe NTS-versie zodanig anders is gestructureerd 
dat de data niet één op één te vergelijken zijn met de data uit de vorige 
database. Er wordt naar gestreefd om deze gegevens zo snel mogelijk 
beschikbaar te krijgen. 

Binnenlopers

% Advies

% Huisarts

% Fast Track

Q3Q2Q1

171822

474541

121

% SEH

Totaal aantal

353536

137815641312

Tabel 9. Percentages en totaal aantal binnenlopers vermeld per vervolgtraject en per 
                 kwartaal 2015. 
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Op basis van de 1ste drie kwartalen is de aanname dat het totaal aantal 
binnenlopers iets gestegen t.o.v. vorig jaar (in 2014 totaal aantal van 5124). 

Wat betreft het vervolgtraject valt op dat er wederom percentueel minder 
patiënten gepresenteerd worden op de SEH. In 2015 lag het gemiddelde 
over de drie kwartalen op 35,5% ten opzichte van 39% in 2014 en 45,3% in 
2013.
Naar verwachting heeft de werkafspraak over het overrulen van de 
uitkomst Fast Track hier een rol in gespeeld. Sinds 1 april 2014 is het aan 
het oordeel van de triagist waar een binnenloper met uitkomst Fast Track 
wordt gezien. Door de triagist wordt een inschatting gemaakt of de patiënt 
door de huisarts behandeld kan worden (voorheen gingen de patiënt naar 
de SEH). Iedere triage uitkomst Fast Track wordt door de triagist overruled 
naar huisarts of SEH. In 2015 is deze nieuwe werkwijze geëvalueerd en is 
besloten om het nieuwe beleid te continueren.

12. Overige samenwerkingsverbanden

12.1 Huisartsencoöperatie Amstelland

In 2015 heeft er een organisatorische verandering plaatsgevonden, waarbij 
de huisartsenvereniging Amstelland is overgegaan in een coöperatie; 
Huisartsencoöperatie Amstelland (HCA). Voor de SHA betekent dit dat 
er statutaire wijzigingen plaats dienen te vinden en dat alle (interne) 
documentatie en contracten met de huisartsen waarin HVA vermeld staat 
aangepast dienen te worden. 

Convenant samenwerking
De HCA en de SHA hebben afspraken gemaakt omtrent de invloed van de 
huisartsen op het beleid van de SHA. Deze samenwerkingsafspraken zijn 
vastgelegd in de vorm van een convenant. Het betreffen operationele, aan 
verandering onderhevige, afspraken. 

Ledenvergaderingen
De SHA krijgt op de ledenvergadering van de HCA tijd om zaken betreffende 
de huisartsenpost met de huisartsen te bespreken. Het afgelopen jaar zijn 
tijdens deze vergaderingen o.a. de volgende onderwerpen ingebracht: 

• AED certificering waarnemers;
• Wel/niet reanimeren doorgeven aan meldkamer;
• Gebruik Unieke Zorgverlener Identificatie (UZI)-pas op de SHA (update);
• Aanvullende diagnostiek op de SHA (zie paragraaf 11.5);
• Zelfverwijzers doordeweeks overdag met vervolgadvies huisarts (zie 

paragraaf 11.7);
• Collectieve verkoop nachtdiensten 2016 (stemming) (zie paragraaf 8.3);
• Status regieartspoule (zie paragraaf 8.5); 
• Waarneembeleid (zie paragraaf 8.2).

In het de 3de kwartaal heeft er geen ledenvergadering van de HCA 
plaatsgevonden. Wel is een afvaardiging van het HCA bestuur te gast 
geweest bij de bestuursvergadering van de SHA. Toen zijn de volgende 
onderwerpen besproken:
• Invulling vacature penningmeester bestuur SHA;
• Gezamenlijk aansturen van werkgroepen.

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. 

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.

12.3 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 
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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 nog geëvalueerd en is besloten deze ongewijzigd te continueren. 

Opleiden, trainen en oefenen
In 2015 is er vooral aandacht besteed aan het als organisatie, in 
samenwerking met de dagpraktijken, zo goed mogelijk voorbereid zijn op 
crisis (flitsramp/infectieziektes) die impact hebben op de bedrijfsvoering.
In samenwerking met een extern adviseur is er een opleiden, trainen 
en oefenen (OTO) jaarplan 2016 opgesteld. In het jaarplan OTO wordt 
vastgesteld waarom welke OTO-activiteiten, met welke doelen, voor welke 
doelgroepen en onder welke randvoorwaarden, in het desbetreffende jaar 
ontwikkeld en uitgevoerd gaan worden. Het jaarplan heeft het karakter van 
een werkplan: wie gaat wat doen het komende jaar op basis van concrete, 
haalbare, meetbare en inspirerende doelen.
De functie van dit jaarplan is om sturing te geven aan de inzet van 
OTO-activiteiten in het komende jaar, zodat deze leiden tot een goede 
voorbereiding op rampen door sleutelfunctionarissen en daarmee tot 
kwaliteitsverbetering van de crisisbeheersingsorganisatie. Het jaarplan is 
ingediend bij het ROAZ die de OTO-gelden beheert. Eind van het jaar is het 
officieuze bericht ontvangen dat het jaarplan is goedgekeurd. 
Daarnaast heeft het crisisteam in november een training gevolgd. Tijdens 
deze training heeft het crisisteam middels een simulatiespel de beeld en 
besluitvorming geoefend.

12.4 Huisartsenzorg voor vluchtelingen

In het 4de kwartaal werd de SHA geïnformeerd over de waarschijnlijke 
komst van een asielzoekerscentrum in Amstelveen. Het verzoek van Menzis 
COA  (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) Administratie (MCA) was om 
mee te denken over hoe de huisartsenzorg voor de groep vluchtelingen 
verblijvend in het asielzoekerscentrum het beste georganiseerd kan 
worden.
Het gaat naar verwachting om een groep van 400 - 500 vluchtelingen die 
zullen verblijven in een pre – procesopvanglocatie (POL) in Amstelveen.
Gezamenlijk met de HCA zal gezocht worden naar een manier om tegemoet 
te komen aan het verzoek van de MCA om 24/7 acute huisartsenzorg te 
bieden aan vluchtelingen die in de pre-POL zullen verblijven.

 

13. Meldingen patiëntenzorg

13.1 Klachten

In onderstaande tabel staat weergegeven hoeveel klachten er per kwartaal 
zijn ontvangen en afgehandeld. Uit de gegevens blijkt dat de meeste 
klachten van medisch technische of organisatorische aard waren  of gingen 
over de bejegening. Het totaal van 32 klachten is aanzienlijk minder dan in 
2014 (45 klachten).
Net als vorig jaar heeft de SHA weer een aantal klachten over de financiële 
afhandeling van contacten ontvangen. Deze klagers hebben een brief 
ontvangen met een uitleg over wat er voor iedere verrichting gedeclareerd 
wordt. Intern is gekeken naar de informatievoorziening hieromtrent op de 
internetpagina van de SHA en is besloten om een rubriek veel gestelde 
vragen (FAQ) in te richten waar deze en andere vraagstukken zullen 
worden opgenomen. 
Nagenoeg alle klachten zijn besproken met patiënt en de direct betrokken 
medewerker(s) en over het gehele jaar gezien zijn vrijwel alle klachten in 
der minne geschikt en waren vervolgstappen niet nodig. Eén klacht is eind 
2015 nog niet afgehandeld, hier zal in 2016 opvolging aan gegeven worden. 
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13.2 Intern meldingen incidenten

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.

Zoals in nevenstaande tabel staat vermeld fluctueert het aantal 
meldingen per kwartaal, maar het gemiddelde van 17 komt overeen met 
het gemiddelde van rond de respectievelijk 15 in 2014 en 16 meldingen per 
kwartaal in 2013. 

De meldingen betreffende de interne organisatie zijn uitgesplitst in 
vier categorieën: materiaal & apparatuur, organisatorisch, menselijk 
handelen en patiënt gerelateerd. Zoals zichtbaar in onderstaande grafiek  
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. 

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 (hetgeen waar nuttig en mogelijk ook wordt gedaan 
n.a.v. individuele incidenten). 
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.

 

Tabel 10. Klachten per type en per kwartaal 2015.

Tabel 11. Incidenten meldingen interne organisatie per kwartaal 2015.
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Agressiemeldingen
In 2015 zijn er twee agressiemeldingen ontvangen en is er via het 
overdrachtsformulier kennis genomen van een derde agressie-incident.  
Alle drie de meldingen hadden betrekking op verbale agressie jegens de 
triagist en huisarts.  Alle incidenten zijn nabesproken met de melders. Ze 
hebben allen aangegeven geen behoefte te hebben aan verdere nazorg. 

13.3 Meldingen betreffende externe organisaties 

Naast de meldingen aangaande de interne organisatie heeft de VIM-
commissie in 2015 19 incidentmeldingen betreffende externe organisaties 
ontvangen. Dit totaal komt overeen met vorig jaar (18 meldingen).

De ontvangen meldingen hadden o.a. betrekking op de meldkamer 
(Ambulance Amsterdam), verscheidene afdelingen van ziekenhuis 
Amstelland, dienstapotheek Amstelland, huisartsenposten Amsterdam en  
verpleegtehuizen.
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 (intern en/of extern).

13.4 Calamiteiten

Het melden van calamiteiten bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 
is voor zorginstellingen wettelijk verplicht. 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. Als het incident een calamiteit 
betreft, zal de directeur het bij de IGZ 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. 
d.m.v. een casusbeschrijving in de nieuwsbrief en/of casusbespreking bij 
een training).

In de afsluitende brieven die in 2015, n.a.v. calamiteitenrapportages uit 
2014, zijn ontvangen, stond de volgende feedback:
• Meer aandacht voor SMART formuleren van de verbetermaatregelen;
• Het waar mogelijk scherper formuleren van de basisoorzaken;
• Het waar mogelijk expliciet benoemen aan welke (NHG-) standaarden 

het handelen van de betrokken zorgverleners gespiegeld is. 
In toekomstige calamiteitenrapporten zal deze feedback ter harte worden 

Tabel 12. Meldingen betreffende externe organisatie per kwartaal 2015.

Grafiek 2. Incidenten per categorie per kwartaal 2015.
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genomen. Alle verbetermaatregelen die n.a.v. de (Prisma) onderzoeken van 
de calamiteiten uit 2014 zijn geformuleerd zijn opgevolgd en geborgd. 

In 2015 zijn er door de SHA geen calamiteiten gemeld bij de IGZ. De SHA 
heeft als betrokken ketenpartner wel haar medewerking verleend aan 
het onderzoek naar een calamiteit die is gemeld door ZHA. Dit betrof een 
patiënt die door de dienstdoende huisarts van de SHA was ingestuurd naar 
de SEH ZHA. 

14. Communicatie en ICT

14.1 Rapportages

In 2015 is er een professionaliteitslag gemaakt aangaande de rapportages 
op basis waarvan aansturing / bijsturing zowel op de werkvloer als op 
directieniveau plaatsvindt. Er is nu een applicatie beschikbaar waarmee de 
leidinggevend triagisten direct aan het einde van de dienst een kwantitatief 
en inhoudelijk overzicht hebben van de dienst. Dit biedt hun de mogelijkheid 
om op basis van deze informatie tijdens de dienstoverdracht en –evaluatie 
opvallende zaken te bespreken. Deze methodiek lijkt haar vruchten af te 
werpen, zo geeft het bijvoorbeeld inzicht in waarom streefwaarden niet 
altijd gehaald worden.  
Daarnaast zijn er ook inhoudelijk enkele elementen verfijnd dan wel 
toegevoegd aan de reeds bestaande rapportages, zoals:
• Gemiddelde telefoontijden per triagist;
• Behaalde U2 visites/consulten;
• Overzicht van piekmomenten tijdens een dienst;
• Aantal opgehaalde RSP(regionale schakelpunt)-dossiers;
• UZI-pas inlog;
• ICPC codes;
• Urgentieverdeling;
• Redenen Niet declareren;
• Aantal  zorgintensieve overdrachten.

14.2 Website 

Over het gehele jaar genomen is er wederom sprake van een toename 
van het totaal aantal unieke bezoeken van de website. In 2015 waren 
dit er 28.731 t.o.v. 26.612 in 2014. De cijfers laten zien dat de website in 
toenemende mate wordt gebruikt als informatiebron. De SHA werkt continu 
aan de gebruikersvriendelijkheid van de website.

Vindbaarheid van informatie
Vorig jaar is in samenwerking met de beheerder van de website de 
functionaliteit van de zoekfunctie geoptimaliseerd. Dit heeft de 
vindbaarheid van informatie, zowel op het openbare gedeelte als op 
intranet, aanzienlijk verbeterd. Er is toen ook gekeken of het installeren 
van een zoekfilter mogelijk was om het vinden van informatie te 
vereenvoudigen. Dit jaar is gebleken dat dit binnen het huidige systeem 
zeer lastig te implementeren is en is er daarom voor gekozen hier geen 
verdere opvolging aan te geven.  

14.3 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 (zoals een Unieke Zorgverlener 
Identificatie (UZI)-pas). 

Website

# unieke bezoeken

# unieke bezoekers

Q4Q3Q2Q1

6.5745.8167.5988.743

3.9033.7224.7485.398

Tabel 13. Aantal bezoekers per kwartaal 2015.
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Naast de ingebruikname van de UZI-passen (zie hieronder) zijn er strikte 
afspraken betreffende de gebruikersrechten van triagisten in Call 
Manager. Slechts een zeer beperkt aantal triagisten heeft toegang tot 
de afgehandelde contacten. 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 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.

14.4 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). De stuurgroep (bestaande uit twee huisartsen, een apotheker, 
een ICT medewerker en de directeur van de SHA en later aangesloten de 
informatiebeheerder van de SHA), die is opgericht om de implementatie 
in goede banen te leiden, is dit jaar drie maal bij elkaar gekomen en zijn de 
volgende zaken besproken:
• Stand van zaken UZI-pas triagisten en huisartsen;
• Start opvragen externe patiëntendossiers en medicatiedossiers; 
• Overzicht aantal ingespoelde patiënten RSP (verleende toestemming 

voor inzage).

Alle triagisten dienen in te loggen met hun UZI-pas. Dit wordt wekelijks 
gemonitord en als blijkt dat er niet is ingelogd met de UZI-pas, wordt 
navraag gedaan wat hier de reden voor was. Er zijn regelmatig technische 
problemen die het inloggen ernstig vertragen of niet mogelijk maken. Door 
de leverancier van CallManager en de leverancier van de UZI-passen wordt 
gezocht naar een oplossing. 
Voor huisartsen geldt vooralsnog dat ze enkel met hun UZI-pas kunnen 
inloggen als hun pasnummer is ingevoerd in CallManager, dit wordt 
vooralsnog niet gemonitord. Er is ook nog geen betrouwbare registratie van 
het aantal opvragingen en inzages die er op de SHA plaatsvinden, hopelijk 
wordt het komend jaar wel mogelijk om te monitoren. 

Eind 2015 is het percentage bij RSP aangemelde patiënten in regio 
Amstelland 41% en voor inzage in het medicatiedossier is het 54%. De 
aantallen aangemelde patiënten verschillen sterk per zorgverlener. Er zijn 
huisartsen met een aanmeldingspercentage van meer 90%, maar er zijn 
ook huisartsen die zijn aangesloten op het RSP maar nog geen patiënten 
hebben aangemeld. SHA zal begin 2016 alle huisartsen een voorstel doen 
tot ondersteuning bij het aanmelden van patiënten bij het RSP.

Om het nut van RSP wat beter zichtbaar te maken is er onderzoek gedaan 
naar de aanwezigheid van een dossier bij kwetsbare groepen (mensen die 
vaak op de huisartsenpost komen, mensen ouder dan 75). Uit de resultaten 
van dit onderzoek blijkt dat bij deze kwetsbaarste groepen de dekking veel 
hoger is dan de regionale dekking. Vooral bij de groep 75+ die vaak op de 
huisartsenpost komt is dat het geval. Voor deze categorie patiënten is er in 
85% een dossier of een medicatieoverzicht beschikbaar.

14.5 Update Nederlandse Triage Standaard

Eenduidige triage is belangrijk voor de samenwerking in de keten. Ook voor 
Spoedpost Amstelland is dit belangrijk. Binnen Spoedpost Amstelland 
verzorgen de triagisten van de SHA 24/7 de fysieke triage. De Nederlandse 
Triage Standaard (NTS) wordt landelijk  beschouwd als het protocol wat 
uiterst geschikt is voor het uitvoeren van een veilige en doelmatige triage. 
Dit blijkt o.a. uit het feit dat NTS door de NHG als de geldende standaard 
voor triage in de huisartsgeneeskunde is geaccepteerd. Daarnaast is er bij 
zowel de huisartsen als bij de specialisten draagvlak ontstaan voor het 
gebruik van de NTS. 
Aangezien de zorg in ontwikkeling is, wordt de NTS ook doorlopend 
getoetst en waar mogelijk verbeterd, hetgeen leidt tot nieuwe versies. Op 
1 december, later dan gewenst, heeft de migratie naar de nieuwe server-
versie plaatsgevonden en is de nieuwe NTS versie (landelijke norm) in 
gebruik genomen. Het was de leverancier van de software niet gelukt 
om de update eerder te realiseren. Pogingen om de update te installeren 
resulteerde in vastlopende sessies. Zij gaven als belangrijkste redenen 
dat er op de SHA gewerkt werd met een verouderde server-versie en 
de moeizame samenwerking met de andere ICT partners van de SHA. 
Na de upgrade naar de nieuwe server-versie en de installatie van de 
nieuwe NTS versie hebben testsessies plaatsgevonden. Er bleken echter 
enkele functionele en procedurele problemen te zijn, die het werken heel 
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moeizaam maakten (o.a. traagheid van het systeem;  afbreken van triages 
en printproblemen). De problemen zijn waar mogelijk opgelost, maar het 
geheel werkt nog niet geheel naar wens. Naast de invloed op het primaire 
proces heeft de migratie ook tot problemen geleid op het gebied van de 
kwaliteitsborging.  Vanwege de nieuwe database van de NTS kunnen de 
uitkomsten van metingen van voor en na de update niet één op één meer 
met elkaar vergeleken worden.  Alle betrokken partijen werken samen om 
tot gewenste oplossingen te komen.

14.6 Zorgintensieve overdracht

In het 2de kwartaal kwam de wens naar voren om de methode van de 
zorgintensieve overdracht (ZIO) aan te passen. De oude methode (het 
versturen van een formulier via de fax) liet anno 2015 te wensen over, 
omdat huisartsen niet altijd het formulier gebruikten, maar naar eigen 
inzicht de in hun ogen relevante gegevens opstuurden en de fax niet direct 
binnenkwam bij degene door wie het verwerkt moest worden.
In overeenstemming met de leidinggevens triagisten en de 
kwaliteitscommissie is de methodiek en de inhoud van het formulier 
aangepast. De ZIO wordt nu gedaan middels een online formulier, welke 
op het beveiligde deel van de website te vinden is. Dit formulier wordt 
verstuurd naar de email-box van de LTs. Zij voeren de ontvangen ZIO’s  
vervolgens bij aanvang van hun dienst in in Callmanager. Dit doet de 
LT door een nieuw contact aan te maken en deze op ‘niet declareren’ 
te zetten. De huisarts met avonddienst dient deze contacten te 
autoriseren. Op deze manier is hij direct op de hoogte van de ZIOs die die 
dag ontvangen zijn. En na afhandeling van het contact ontvangt de eigen 
huisarts een waarneemretourbericht (WRB) van diens eigen ZIO. Dit is 
prettig voor de eigen huisarts, omdat deze het WRB kan invoeren in diens 
huisartseninformatiesysteem, zodat het onderdeel wordt van het dossier. 
Over het algemeen wordt deze nieuwe werkwijze als plezierig ervaren, 
mede doordat de ZIO nu op een uniforme manier ontvangen wordt met 
daarin vermeld de informatie die voor de dienstdoende huisarts relevant is. 

Om de veiligheid van de gegevens te garanderen zijn de volgende 
maatregelen genomen:
• Het intranet is ge-upgrade naar een SSL certificaat (zelfde beveiliging 

als telebankieren);
• Er worden geen kopieën van het formulier bewaard;

• De inbox is alleen toegankelijk op de laptop van LTs die op de 
huisartsenpost in een afgesloten kast bewaard wordt.

14.7 Camerasysteem voor fysieke triage audits 

In oktober is er een nieuw camerasysteem geïnstalleerd om de fysieke 
triages te kunnen auditen.
Om de privacy van te patiënten te waarborgen zijn de volgende 
maatregelen genomen:
• De opnames worden op een beveiligde computer gemaakt die los staat 

van externe netwerken;
• Toestemming voor opnames wordt eerst mondeling gevraagd en 

vervolgens herhaald aan het begin van de opname;
• In de instructie voor het gebruik en beheer van de opnames staat 

duidelijk omschreven wanneer de opnames vernietigd dienen te worden.
De gehele instructie en bijbehorende werkafspraken staan beschreven in de 
documenten kwaliteitsborging triage-activiteiten en de instructies video-
opnames.

14.8 Wachtkamerscherm

Vanwege een moeizame samenwerking en hoge verplichte kosten voor een 
update van de provider van het wachtkamerscherm is ervoor gekozen het 
contract met deze partij te beëindigen. 
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. 
Sinds het 4de kwartaal is er, naar ieders tevredenheid, een nieuw 
programma operationeel. De presentatie die getoond wordt, wordt 
periodiek gecontroleerd op actualiteit en waar gewenst aangepast.

14.9 Vooruitblik ICT

Voor 2016 hebben de huidige ICT partners van de SHA een aantal grote 
veranderingen aangekondigd. De leverancier van CallManager zal een 
nieuwe versie uitbrengen en de telefonieleverancier heeft te kennen 
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gegeven dat er een upgrade naar een nieuw platform nodig zal zijn. 
Het is nog niet gezegd dat deze veranderingen door de SHA overgenomen 
zullen worden, maar wel is duidelijk dat een overgang een grote 
investering zal vragen op zowel financieel gebied als in het trainen van 
de eindgebruikers. Daarnaast leeft de vraag of de op stapel staande 
veranderingen goed zullen aansluiten op de huidige bedrijfsprocessen of 
dat deze de nodige aanpassingen behoeven. 
Om te inventariseren wat voor impact de te verwachten ICT veranderingen 
op de SHA hebben, zal er in 2016 een werkgroep opgericht worden. Deze 
werkgroep zal zich buigen over hoe de veranderingen geïmplementeerd 
kunnen worden zonder dat dit grote verstoringen op de werkvloer 
veroorzaakt. Daarnaast zal deze werkgroep ook informeren of een product 
van een andere leverancier wellicht de voorkeur heeft.

14.10 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 mailing 
gecommuniceerd. Alle nieuwsbrieven en mailings worden na verzending op 
intranet geplaatst. 

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. In 2015 
zijn er ook enkele nieuwe protocollen vastgesteld en is er een aantal in 
ontwikkeling:

Nieuw en vastgesteld: 
• UZI-pas: aanvragen, beheren en intrekken;
• SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation);
• Pilot zelfverwijzers overdag doordeweeks met triage-uitkomst huisarts;
• Vernietiging patiëntendossier.

Nieuw in ontwikkeling:
• Acute thuiszorg;
• Acute psychische klachten / acute verslavingsproblematiek
• Diagnostiek aanvragen.
 

15. Werkafspraken
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Komend jaar staat in het teken van de invoering van de nieuwe 
kwaliteitswet. De SHA streeft ernaar om eind 2016 te voldoen aan alle 
wettelijke bepalingen zoals vermeld in de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg. Dit met als doel de kwaliteit van zorgverlening op de 
huisartsenpost nog een niveau hoger te tillen. 
Daarnaast zal komend jaar de visie van de SHA ge-update worden. De 
belangrijkste vraag die beantwoord zal worden is op welke ontwikkelingen 
we als huisartsenpost voorbereid dienen te zijn, zodat de organisatie 
toekomstbestendig is? Naast de fundamentele pijlers van kwalitatief 
hoogwaardige triage en gestroomlijnde samenwerking intern en met 
ketenpartners, zullen technologische ontwikkelingen een wezenlijke plek 
krijgen in de visie. Naast het feit dat onze providers omvangrijke mutaties 
van de gehanteerde IT-systemen op de huisartsenpost op de planning 
hebben staan, gaan de technologische ontwikkeling op het gebied van 
online communicatie vliegensvlug. De SHA is voornemens een uitgangspunt 
formuleren van waaruit ze deze verandering tegemoet zal treden, om zo 
te bepalen welke toekomstige IT-applicaties al dan niet ingebed zullen 
worden als onderdeel van de zorg- en dienstverlening.   
Alle ontwikkelen vinden plaats in het licht van doelmatigheid en 
kwaliteit. De initiatieven diagnostiek aanvragen tijdens de ANW uren en 
zelfverwijzers overdag naar (eigen) huisarts zijn hier een goed voorbeeld 
van. Deze projecten zullen komend jaar goed gemonitord en geëvalueerd 
worden, zodat hieruit het optimale rendement behaald kan worden. In 
ditzelfde kader gaat in 2016 het project triage-plus van start. Het doel van 
dit initiatief is om de doorstroom van patiënten op de spoedeisende hulp 
efficiënter te laten verlopen. 
Tot slot is de intentie van de SHA om als zorginstelling de huisartsen 
te volgen in hun landelijke actieplan het roer moet om. We zouden 
graag een flinke stap zetten als het gaat om het verminderen van de 
(ervaren) regeldruk en het samenwerken op basis van vertrouwen. Dit 
kan alléén gerealiseerd worden  wanneer er op landelijke niveau, bij de 
branchevereniging InEen, de zorgverzekeraars  en de overheid, hier de 
mogelijkheden voor worden gecreëerd.

Vooruitblik
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Bestuursleden:
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

Kantoorpersoneel:
Mevrouw B. Reiss, directeur                                  
Mevrouw N. Vessaz, kwaliteitsmedewerker
De heer S. van Gelder, informatiemanager 
Mevrouw M. Liefting, directie assistent         
Mevrouw  N. van Gijzel-Dalmeyer, praktijkbegeleider
Mevrouw M. Platjouw, administratief medewerker  
De heer J. Padding, huisarts, medisch coördinator (freelance)
De heer M. Konijnendijk, huisarts, kwaliteitsarts (freelance)

Leden kwaliteitscommissie:  
De heer A. Gobel, huisarts   
De heer J. de Vries, huisarts   
Mevrouw A. v/d Linden, huisarts   
De heer F. Borstlap, huisarts   
Mevrouw F. Bakker, huisarts   
Mevrouw E. Gielen, huisarts   
Mevrouw B. Forouhandeh, huisarts  
 
Vertrouwensartsen:
De heer A. Bon
De heer J. Dalmeijer

Leden van de personeelsvertegenwoordiging: 
Mevrouw N. Vessaz 
Mevrouw M. Platjouw
Mevrouw N. van Lochem-Sluymer
Mevrouw P. Keijzer-Lacks

Triagisten:
Mevrouw N. Arts-Pronk
Mevrouw E. Autar-Millenaar
Mevrouw G. Beaucaire-Blankers (LT)
Mevrouw K. van Beek
Mevrouw S. Beer-vd IJssel
Mevrouw A. Blokhuis-van der Hoeven
Mevrouw M. de Boer
Mevrouw C. Bosman
Mevrouw D. Brits
Mevrouw E. Donk (LT)
Mevrouw  M. Hendriks
Mevrouw M. Jolink-Hulshof (LT)
Mevrouw P. Keijzer-Lacks
Mevrouw E. Kliphuis
Mevrouw A. Kottman
Mevrouw G. Ligeon
Mevrouw I. v/d Linde-Noteboom
Mevrouw N. van Lochem-Sluymer (LT)
Mevrouw  M. Platjouw
Mevrouw  J. Remmink
Mevrouw S. Sedoc
Mevrouw M. v/d Vaart-Kreeft
Mevrouw M. Verreijdt
Mevrouw L. Verwer
Mevrouw S. Wevers 

Bijlage 1: Personalia (status 31 december 2015)
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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
HCA:  Huisartsencoöperatie Amstelland
IGZ:  Inspectie voor de Gezondheidszorg
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
POL: pre-opvanglocatie
PVT:  personeelsvertegenwoordiging
ROAZ: regionaal overleg acute zorg
RSP: regionaal schakelpunt
SBAR:  Situation, Background, Assessment, Recommendation
SEH:  spoedeisende hulp 
SHA:  Stichting Huisartsenpost Amstelland 
UZI: Unieke Zorgverlener Identificatie
VIM:  veilig incident melden
VVT: verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg
WAN: weekend-avond-nacht
Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
WTZi: Wet toelating zorginstellingen
ZHA:  Ziekenhuis Amstelland 
ZIO: Zorgintensieve overdracht

Bijlage 2: Afkortingen





Stichting Huisartsenpost Amstelland
Laan van de Helende Meesters 8
1186 AM Amstelveen

www.huisartsenpost-amstelland.nl


