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Missie
De CHD biedt op kwalitatief hoogstaande, betrokken en effectieve wijze spoedeisende
huisartsenzorg tijdens de ANW-uren, afgestemd in de keten. Daarnaast kan de CHD,
indien gewenst, andere vormen van ondersteuning bieden.
Algemeen
Eén van de belangrijkste activiteiten naast de reguliere bedrijfsvoering was in 2008 de
brede uitrol van het Waarneemdossier Huisartsen, het WDH. Een systeem dat op zichzelf
kan worden bezien ten opzichte van het landelijk Elektronisch Patiëntendossier van de
overheid. In het afgelopen jaar zijn de patiëntendossiers van tientallen huisartsenpraktijken in het werkgebied via een gesloten netwerk gekoppeld aan de huisartsenposten
van de CHD. Hierdoor is het mogelijk om vanuit de huisartsenposten van de CHD een
samenvatting op te vragen van de belangrijkste medische gegevens van enkele honderdduizenden patiënten.
Een trieste gebeurtenis was in 2008 het overlijden van huisarts en CHD-bestuurslid Gert
Bruins uit Hollandscheveld op de huisartsenpost in Hoogeveen. Iets wat diepe indruk
heeft gemaakt. Gert was een kritisch, maar op bouwen gericht mens en een pragmatisch
bestuurder, en zo blijven wij hem ons ook herinneren.
De zorgvraag steeg in 2008 met 4,5% ten opzichte van 2007. Een zorgelijke ontwikkeling. Met de ingebruikname van de huisartsenpost in het Wilhelminaziekenhuis in Assen
werd het nieuwbouwprogramma afgerond.
In 2008 zijn 234 huisartsen aangesloten bij de CHD. De organisatie heeft vier huisartsenposten: in Assen, Hoogeveen, Meppel en Emmen. Het verzorgingsgebied telt zo’n
450.000 vaste inwoners. De dienstenstructuur Westerbork (3 huisartsen) zal begin 2009
bij de CHD aansluiten.
De assistentes en de artsen doen hun werk uitstekend
Ondanks de stijgende zorgvraag en de soms overstelpende drukte, wordt het werk goed
gedaan. Er zijn weinig klachten. In 2008 werd op de 132.000 contacten 54 keer een klacht
ingediend. Een duidelijker compliment aan assistentes, chauffeurs en huisartsen is niet
te maken. De bijscholing en de nieuwe opleiding tot Triagist is daar ook mede op gericht:
steeds meer beoordelen op spoed in plaats van proberen een diagnose te stellen.
Het bouwen gaat door
In het jaarbericht 2007 spraken we van een jaar van bouwen. Aan gebouwen en aan de
organisatie. Op beide gebieden zijn grote stappen gezet. Zoals vermeld, zijn de fysieke
bouwprojecten klaar: vier moderne huisartsenposten aan of in de regionale ziekenhuizen, de laatste in het WZA in Assen. In Assen kreeg de poortwachterfunctie voor de
spoedzorg daarmee ook concreet vorm, in navolging van Hoogeveen. Ook in Meppel
zijn concrete afspraken gemaakt tussen ziekenhuis en huisartsenpost over de opvang
van spoedpatiënten via de huisartsenpost. In Emmen zijn gesprekken gaande over de
formalisering van de poortwachterfunctie.
Het bouwen stopt niet, maar het verplaatst zich in 2008 van stenen naar de inrichting
en aansturing van de organisatie. In april 2008 werd na zorgvuldige voorbereiding de
bestuurstructuur gestroomlijnd. De Stichting CHD heeft nu een directeur-bestuurder en
een geheel uit huisartsen bestaande Medische Bestuursraad met duidelijke taken en bevoegdheden, advies of instemmingsrecht, plus een (al vanaf de start van de CHD) breed
samengestelde Raad van Toezicht.
Binnen de organisatie werd de managementstructuur onder handen genomen, zoals
verder in deze rapportage nog nader wordt toegelicht.
Stijgende werkdruk blijft zorgen baren
In 2008 kwam 4,5% meer telefonische vragen om zorg binnen dan in 2007. In getallen:
132.000 in totaal. En in 2007 was dat percentage maar liefst 9 % hoger ten opzichte van
2006. Een kleinere stijging dus in 2008, maar wel nog steeds behoorlijke groei, zeker in
absolute aantallen. Een beeld waar huisartsenposten overigens landelijk mee te maken
hebben. Deze steeds maar stijgende zorgvraag blijft reden tot bezorgdheid waar het gaat
om de capaciteit van de huisartsenposten en de werkdruk voor de huisartsen, doktersassistenten en chauffeurs. In het jaarbericht 2007 hebben we daar ook al bij stilgestaan.
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Maar we hebben niet stil gezeten. Onderzoek en overleg hebben geresulteerd in een
aantal maatregelen, zoals het op bepaalde uren ophogen van het aantal assistentes op
de post Emmen en het voorbereiden van de komst van ondersteuning van de consultartsen door Nurse Practitioners (NP’s) en Physician Assistants (PA’s) op bepaalde uren in
het weekend. Eén van de consultartsen moet hierdoor ruimte krijgen om ook te functioneren als regiearts, om zo de assistentes te ondersteunen bij het geven van adviezen en
het overnemen van patiënten voor een telefonisch consult. Begin 2009 moet deze stap
worden gezet. In eerste instantie gaat het om een proef van een jaar. Ook in de communicatie naar de patiënten toe wil de CHD nadrukkelijker gaan inspelen op het besef
van spoed bij de bellers. Onder meer is besloten de naam “huisartsenpost” te wijzigen
in “huisartsenspoedpost”.
Samen de kar trekken in nieuwe structuur
De aansturing van de CHD organisatie heeft in 2008 na een zorgvuldige voorbereiding
een ingrijpende wijziging ondergaan. Doel is een meer wendbare organisatie te realiseren waar het gaat om de dagelijkse bedrijfsvoering en tegelijkertijd de positie van de
aangesloten huisartsen te versterken waar het gaat om alles wat met medische zorgverlening te maken heeft. De Raad van Bestuur van de CHD is daarom, in enkele woorden
beschreven, overgegaan in aan de ene kant een directeur-bestuurder die de organisatie runt en een Medische Bestuursraad met advies en instemmingsbevoegdheden, de
laatste op het gebied van de medische zorgverlening, strategie en andere zaken die de
huisartsen direct raken. De Medische Bestuursraad wordt gevormd uit de voorzitters van
de vier regionale adviescommissies van de huisartsenposten in Assen, Emmen, Meppel
en Hoogeveen. De leden van de MBR, zoals de Raad wordt afgekort, hebben een belangrijke taak in het koppelen van de CHD-organisatie en de achterban van huisartsen. Om
de leden van de Medische Bestuursraad in de gelegenheid te stellen hun werk goed te
doen, ontvangen ze daarvoor een financiële schadeloosstelling voor een dagdeel per
week, gebaseerd op het waarneemtarief. Omdat er behoorlijke eisen worden gesteld
aan de leden van de MBR is met hen een ontwikkel- en ondersteuningstraject ingezet,
dat in 2009 wordt voortgezet.
Minder managementlagen
Een andere belangrijke wijziging die in 2008 is doorgevoerd, is de organisatiestructuur,
waarbij het aantal managementlagen in de organisatie is verminderd van drie naar twee:
de directeur-bestuurder en de locatiemanagers. De posten Assen en Emmen hebben
nu ieder een eigen locatiemanager en de posten Hoogeveen en Meppel zijn vanwege
hun omvang ten opzichte van de andere twee gecombineerd. Om deze nieuwe structuur goed neer te zetten is een derde locatiemanager aangetrokken van buiten. Met de
aanpassing van de managementstructuur is de functie van locatie-assistente als leidinggevende vervallen. Wel blijft er voor hen een belangrijke faciliterende en coördinerende rol.
Integraal management op de posten
De locatiemanagers zijn integraal managers geworden voor hun post(en), dat wil zeggen
verantwoordelijk voor alle aspecten (kwaliteit, financiën, personeel etc.) met resultaatverantwoordelijkheid. Ze verrichten daarnaast ook projectmatige werkzaamheden ten
bate van de hele organisatie. Door de nieuwe opzet zijn de contacten tussen management en medewerkers op de posten sterk geïntensiveerd, waarbij de locatiemanagers
een deel van hun werk daadwerkelijk op de posten uitvoeren en een ander deel doen
vanuit het stafkantoor in Assen.
Toezicht op de organisatie
Het toezicht op de directeur-bestuurder wordt uitgeoefend door een breed samengestelde Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn afkomstig uit verschillende maatschappelijke sectoren. In 2007 is het nu afgeronde traject van de nieuwe
bestuursstructuur ingezet, mede gestimuleerd door de Wet Toelating Zorginstellingen
(WTZi). De CHD voldoet nu aan de daarin opgenomen regelgeving.
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Personeel
Aan het eind van 2008 telde de CHD 87 medewerkers. Hiervan werken er 74 op de huisartsenposten (= ca. 30 fte). Het overkoepelend management van de CHD en de staf tellen
bij elkaar 13 grotendeels parttime medewerkers. Zij zorgen voor zaken als roosterplanning, applicatiebeheer, financiën, kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid, secretariaat en pr.
Gezamenlijk vormen management en staf circa 11 fte.
Daarnaast verschaft de CHD werkgelegenheid aan enkele tientallen chauffeurs, via de organisatie Medical Assistance International (MAI), die het huisartsenvervoer en de visiteondersteuning verzorgt.
Personeelsbeleid
De medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van onze organisatie. Een enorme open
deur, lijkt het. En toch is het zo. Zorgverlening is mensenwerk. Goede zorgverlening
vraagt om goed opgeleide, en ook goed gemotiveerde mensen. Daarom is in 2008 weer
veel aandacht besteed aan het personeelsbeleid. Aan de arbeidsomstandigheden, aan
vakinhoudelijke zaken met HKZ (kwaliteitssysteem) in het vizier en met de komst van het
landelijke triagistendiploma. Aan samenwerking in de breedste zin van het woord: met
directe collega’s en ook met ketenpartners als de SEH. Het inwerktraject voor nieuwe
doktersassistenten op de huisartsenposten is sterk verbeterd. Anderzijds is er bijvoorbeeld ook een fietsplan ingevoerd om te zorgen voor vitale medewerkers.
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Tevreden medewerkers met plezier
In het afgelopen jaar is een medewerkers betrokkenheidsonderzoek gehouden. Met
heel goede resultaten. Heel plezierig was het om te constateren dat maar liefst 95% van
de medewerkers haar of zijn werk doet met plezier. Eén van de belangrijkste zaken voor
een organisatie. Natuurlijk zijn er ook kritische opmerkingen terug te vinden, verbeterpunten. De CHD was ook blij met deze reacties en kan hiermee weer verder bouwen aan
professioneel personeelsbeleid.
Waar verder veel aandacht aan is gegeven is de officiële toetsing van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE), waarin door veiligheidskundige en bedrijfsarts de nodige
aandacht is gevraagd voor een aantal praktische arbeidsomstandigheden. Inmiddels is
hier een plan van aanpak voor opgesteld, dat in nauwe samenwerking met de OR wordt
uitgevoerd.
Waardering kun je uitspreken, maar kun je ook tot uiting brengen in een gebaar. Het zijn
immers de medewerkers die de organisatie maken en dat zo goed mogelijk en met inzet
doen. In 2008 was dat De Pluim. Een stoffelijke blijk van waardering die de medewerkers via
een speciale code en een website zelf konden uitzoeken. Er is enthousiast op gereageerd,
juist omdat iedereen haar, zijn eigen keuze kon maken. Deze actie is eveneens uitgevoerd in nauw overleg met de nieuwe OR.
Ondernemingsraad weer op sterkte
De CHD kent al vele jaren een ondernemingsraad waarmee van de kant van de directie
en nu de directeur-bestuurder op constructieve wijze wordt samengewerkt. Deze OR
kende in 2008 een moeilijk jaar door het vertrek van enkele leden. Door een actieve
houding van de overgebleven OR-vertegenwoordigers is dit belangrijke, vertegenwoordigende orgaan vanuit het personeel toch weer op sterkte gekomen en functioneert
weer volop als belangrijke gesprekspartner en adviseur van de directeur-bestuurder. De
OR brengt een eigen jaarverslag uit.
Kwaliteit is speerpunt
Kwaliteitsbeleid is één van de speerpunten binnen het beleid van de CHD en een bijzonder aandachtspunt van de directeur-bestuurder. Met de in 2007 aangetreden adviseur
Kwaliteitszorg zijn in 2008 de lijnen uitgezet voor een kwaliteitsbeleid dat moet resulteren in een verdere verbetering van kwaliteit en uiteindelijk ook HKZ-certificering van de
organisatie. Dit traject zal ongeveer twee jaar in beslag nemen.
Ten aanzien van de landelijke normen voor kwaliteit kan nog vermeld worden dat de
telefonische wachttijden gemiddeld duidelijk gunstiger zijn dan de landelijke norm. Overigens zijn we in 2008 gestart met een project ter vervanging van onze telefooncentrale
door een nieuwe, modernere in 2009.
Van doktersassistente naar triagist
In 2007 zijn eerste stappen gezet op weg naar het diplomeren van alle doktersassistenten als triagist, in 2008 zijn de voorbereidingen verder uitgewerkt. Het goed begeleiden
van de doktersassistenten in dit traject, dat door sommigen best als ‘eng’ wordt gevoeld,
vraagt de nodige aandacht. Naar verwachting zijn de eerste examens van de voorlopers
binnen de CHD voorjaar 2009 afgerond. Het diploma wordt te zijner tijd verplicht om
telefonische triage te mogen blijven doen.
Telefoontjes, complimenten en klachten
De CHD kreeg in 2008 maar liefst 132.000 telefoontjes. Van al die telefoontjes resulteerden 54.000 in een telefonisch advies, was bij 63.000 een consult nodig en moest
de huisarts 15.000 keer een (spoed) visite afleggen. Doelstelling is om meer zorgvragen
telefonisch af te handelen; het relatieve aandeel van de telefonische adviezen neemt
over de jaren dan ook langzaam maar zeker toe.
Het is een illusie dat al die tienduizenden mensen die in 2008 contact hadden met de
doktersassistenten en de huisartsen volledig tevreden zijn. Maar gelukkig zijn slechts
weinigen ontevreden. Heel weinig zelfs. Juist zij die van zich laten horen, zijn de beste
adviseurs. Wat is de reden van de ontevredenheid en hoe kunnen we onze dienstverlening verder aanscherpen? Daar gaat het om. In 2008 werd 54 keer melding gemaakt
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van een klacht. Daarvan waren er 32 medisch van aard of hadden een medische achtergrond. In 22 gevallen waren er opmerkingen over de manier waarop de patiënt of de
beller was bejegend of over de organisatorische gang van zaken op de huisartsenpost
c.q. bij de CHD. Medische klachten worden afgehandeld door de onafhankelijke Klachtencommissie Drentse Huisartsen, organisatorische klachten worden in eerste instantie
door de CHD zelf afgehandeld. De klachtencommissie brengt een eigen jaarverslag uit.
MIP helpt herhaling voorkomen
Het wordt nog steeds teveel gezien als “klikken” over een collega, arts, doktersassistente of chauffeur. Het doen van een MIP-melding (melding incidenten patiëntenzorg).
Het tegendeel is waar, een MIP-melding kan juist helpen herhaling te voorkomen, procedures aan te passen, opleidingen, vaardigheden te verbeteren. In 2008 kwamen 19
MIP-meldingen binnen. De MIP-commissie, bestaande uit enkele huisartsen, doktersassistenten, een locatiemanager en de adviseur kwaliteitszorg, beoordeelt meldingen en
brengt advies uit aan de directie.
Elektronisch waarneemdossier rukt op
De CHD is in ons land nog steeds één van de koploperregio’s op weg naar een elektronisch waarneemdossier huisartsen via het Landelijk Schakelpunt, het LSP. Het is
een moeizame weg, vooral voor de landelijke organisatie en de techniek. In 2008 zijn
weliswaar stappen gezet op weg naar de eerste Drentse aansluitingen op het LSP, maar
ze zijn (nog) niet operationeel.
Wat wel functioneert is het regionaal systeem met waarneemdossiers. In 2008 zijn daar
immense stappen gezet. Tot een aansluitpercentage van rond de 60% van alle patiëntendossiers binnen het werkgebied. Vele keren per dag worden gegevens opgevraagd bij
de eigen huisarts. Goed beveiligd, strak geregistreerd en automatisch adequaat gemeld.
Steeds meer huisartsen op de huisartsenposten benutten deze snelle informatiemogelijkheid bij hun patiëntencontacten.
In de loop van 2009, zo is de verwachting, wordt regionaal het streefgetal gehaald van
80% van alle dossiers dat vanaf de huisartsenposten opvraagbaar moet zijn. De overblijvende 20% kan nog niet worden gekoppeld bijvoorbeeld omdat we een deel direct via
het landelijke traject willen koppelen of omdat een enkele huisarts zich (nog) niet bij het
project wil aansluiten.
Altijd overal zichtbaar met Datatrak
Een ander belangrijk ICT-project dat in 2008 is gerealiseerd in samenwerking met MAI is
de installatie van Datatrak. Een systeem waarmee precies te zien is waar de visiteauto’s
van de CHD zich bevinden. Doel is efficiënter om te gaan met visiteauto’s, - de dichtstbijzijnde auto naar een spoedgeval - terwijl tegelijkertijd allerlei managementinformatie
aan het systeem onttrokken kan worden over rijtijden, aanrijtijden met spoed etcetera.
Gegevens die tot de start van Datatrak niet betrouwbaar verzameld konden worden.
Kritisch naar de kosten blijven kijken
De boeken over het jaar 2008 zijn gesloten met een positief resultaat. Beter zelfs dan geraamd, maar naar verwachting niet structureel. Een sterk kostenbewustzijn blijft daarom
noodzakelijk en streven naar efficiency een speerpunt. Het positieve resultaat over 2008
geeft ruimte voor een stevige toevoeging aan de noodzakelijke reserves van de organisatie.
Kostensoorten
Honorarium huisartsen
Personeelskosten
Vervoerskosten
Afschrijvingen
Huisvesting
ICT
Overige kosten
Exploitatiesaldo
Budget

2007*
2.468
2.687
1.147
187
239
264
241
18
7.251

2008*
2.494
2.739
1.094
151
232
395
216
139
7.460

* alles x 1000
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Zorgbelang Drenthe als partner
Het contact met de patiënten over de dienstverlening van de CHD wordt onder meer
gewaarborgd door regelmatige contacten met Zorgbelang Drenthe. Zorgbelang Drenthe
wordt door de CHD niet alleen gezien als een belangenbehartiger van een belangrijke
klant, de patiënt, maar vooral als partner. Af en toe vindt formeel overleg tussen beide
organisaties plaats, vaker zijn er informele contacten om bijvoorbeeld communicatie te
toetsen, folders te beoordelen op patiëntvriendelijkheid enzovoorts. Zorgbelang Drenthe heeft ook een rol bij de introductie van het Waarneemdossier Huisartsen.
Positie in de netwerken
De CHD wil als organisatie meer dan volgen, ze wil mee ontwikkelen. Op regionaal en op
landelijk niveau. Daarom is de organisatie op verschillende manieren in diverse netwerken en beleidsvoorbereidende organen vertegenwoordigd. In de eerste plaats is er uiteraard een intensief contact met de Kring Drentse huisartsen en de Drentse huisartsencoöperatie. Binnen de brancheorganisatie Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN)
wordt geparticipeerd in diverse overleggen en in een tweetal werkgroepen: de werkgroep Arbeidsvoorwaarden en de werkgroep Financiën en Bedrijfsvoering. Als voorzitter
van eerstgenoemde werkgroep is de CHD ook direct betrokken bij het CAO-overleg ten
aanzien van doktersassistentes. De locatiemanagers en stafmedewerkers zijn ook regelmatig op landelijk niveau aanwezig voor de uitwisseling van ervaringen met collega’s.
Regionaal samenwerken en overleggen
In Noordelijk verband is regelmatig overleg met de aangrenzende grote dienstenstructuren in Friesland, Groningen en Overijssel. Binnen de keten van de acute zorg in Drenthe
heeft de CHD ook in 2008 actief geparticipeerd in het Regionaal Overleg Acute Zorg,
(ROAZ Drenthe).
Kennis en faciliteiten delen met de huisartsen
In 2008 is de oprichtingsakte gepasseerd voor Midea, de besloten vennootschap van
de CHD om facilitaire diensten te leveren aan de aangesloten huisartsen. Eenvoudiger
gezegd: de kennis en kunde opgebouwd rond de ANW-organisatie ook beschikbaar te
stellen voor de overdagpraktijk. Bijvoorbeeld op het vlak van roostering, personeel en
organisatie, maar ook financiële zaken en opleidingen. Midea zal onder meer de financiële en managementondersteuning voor de door de Coöperatie opgerichte diabeteszorggroep verzorgen. De eerste projecten zijn in het najaar van 2008 gestart. Midea wordt
naar buiten toe als een zelfstandige dienstverlener geprofileerd, onder andere door een
eigen logo.
Dodo-award voor PR en communicatie
De groeiende patiëntenstroom en de massale uitrol van het Waarneemdossier Huisartsen hebben op communicatief gebied in 2008 veel aandacht gevraagd. Om in actie
te komen tegen het groeiend beroep op de huisartsenposten is een communicatieplan
opgesteld dat ‘spoed’ centraal stelt. De communicatie is zowel extern als intern gericht.
Want wat je uitstraalt naar buiten moet je ook in daden omzetten. Communiceren dat
je er bent voor spoed en toch niet spoedeisende patiënten gemakkelijk ontvangen voor
een consult werkt contraproductief. Assistentes en huisartsen worden daarom nadrukkelijk in de campagne betrokken. De huisartsenpost is geen verlengde van de dagpraktijk, maar een spoeddienst.
Onderdeel van de nieuwe communicatie is een vernieuwde website met veel meer zelfzorginformatie. Voor het idee ontving de CHD een Dodo-award, een onderscheiding van
de provincie Drenthe, de Kamer van Koophandel, MKB-Noord, Syntens, NOM en VNONCW voor vernieuwende ICT-iniatieven. Naast de award was er een geldbedrag.
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Oostersingel 23			
Postbus 409 				
9400 AK Assen				

Telefoon 0592 -39 19 00
Mail info@chd.nl
Internet www.chd.nl
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