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Een positief jaar
Terugkijkend op het jaar 2009, wordt het in de geschiedschrijving van de Centrale
Huisartsendienst Drenthe bijgeschreven als het jaar van de triagistenopleiding. Het
was begin november een bijzonder heugelijk moment toen aan het merendeel van de
doktersassistentes het diploma kon worden uitgereikt en ze oﬃcieel konden toetreden
tot een voor de zorg nieuwe beroepsgroep: Triagist. De diploma-uitreiking was de
bekroning van een voor de doktersassistentes en de organisatie intensief traject. Omdat
de triage één van de kernprocessen is in onze organisatie, is dit een kwaliteitsslag die
helemaal past in onze 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”
De CHD heeft een goed jaar achter de rug. Op alle fronten zijn positieve ontwikkelingen
geweest. Het primaire proces is verbeterd, onder meer door het opleidingstraject
dat al werd genoemd, maar ook is er op de “werkvloer” meer rust ontstaan door de
nieuwe organisatiestructuur. Mede hierdoor lijkt de betrokkenheid van de huisartsen
bij het beleid van de CHD te zijn gegroeid. Een goed signaal is het beter functioneren
van de Regionale Adviescommissies ( RAC’s). De samenhang tussen de Kring Drentse
huisartsen, de Coöperatie van Drentse huisartsen en de CHD is versterkt. De positie van
de CHD in het regionale en landelijke netwerk is stevig. En ﬁnancieel is het jaar 2009 goed
verlopen, waarbij te noemen is dat het overleg met de zorgverzekeraars is verbeterd.
Allemaal aspecten van belang om betere ondersteuning te leveren aan de huisartsen en
uiteindelijk betere dienstverlening te realiseren aan de patiënt. In dit verband kan nog
de enquête genoemd worden die vanuit de Medische Bestuursraad is uitgezet bij de
huisartsen om meer inzicht te krijgen in hun wensen ten aanzien van de diensten in de
avond-, nacht- en weekenduren.
De voortgang rond een aantal belangrijke thema’s vindt u op de volgende bladzijden.
In 2009 zijn 236 huisartsen aangesloten bij de CHD. De organisatie heeft vier
huisartsenspoedposten: in Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel. Het werkgebied
beslaat de provincie Drenthe (met uitzondering van de kop die tegen Groningen aanligt),
Appelscha (Friesland) en de regio rond Steenwijk en Staphorst (Overijssel) en telt ca.
450.000 inwoners.
Opleiding tot triagist
Onze doktersassistentes worden sinds de start van de CHD in 2001 voortdurend
geschoold. Sinds 2008 is sprake van een nieuw, landelijk ontwikkeld opleidingstraject,
speciﬁek voor huisartsenposten.
De opleiding bestaat uit drie delen: kennis, communicatie en medisch technische
handelingen. Een belangrijk aspect in de opleiding is voorts dat de triage zich niet zozeer
dient te richten op de diagnosestelling, maar vooral op de urgentiebepaling. Inmiddels
zijn veel van onze doktersassistentes gediplomeerd. Met dit resultaat bevinden wij ons
landelijk gezien redelijk in de voorhoede.
In het kader van dit traject is een aantal doktersassistentes tevens opgeleid tot
triagecoach. Zij kunnen collega’s begeleiden en auditen.
In het kader van de invoering van de nieuwe manier van triage zijn ook huisartsen in
de gelegenheid gesteld om een training te volgen over de nieuwe triagesystematiek.
Zo kregen zij meer kennis over het wat en hoe van het gestructureerd uitvragen van
de hulpvraag. Het resultaat is meer onderling begrip binnen de huisartsenspoedposten.
Ook dit hoort bij professionalisering.
Groter verzorgingsgebied
Per 1 april 2009 hebben de huisartsen uit Westerbork zich aangesloten bij de CHD.
De collega’s zijn door de huisartsen en anderen, verbonden aan de post Assen, goed
ontvangen, zo hebben ze laten weten. Ze zijn positief over de samenwerking binnen de
post. Voor de huisartsen in Westerbork betekent de toetreding tot de CHD een enorme
vermindering van het aantal diensturen. Voor de CHD betekent het een aanvulling met
enkele zeer gemotiveerde huisartsen. Kortom is er sprake van een gunstige ontwikkeling
voor allen.

2

Samenwerking met de SEH
De huisartsenspoedpost Emmen is in 2009 onder meer op zoek gegaan naar mogelijkheden
tot verdere samenwerking met de SEH van het Scheper ziekenhuis.
In de overige drie plaatsen (Assen, Hoogeveen en Meppel) is die samenwerking
geregeld en gestructureerd met een poortwachterspositie voor de huisarts. In Emmen
heeft dit formeel nog nooit gestalte gekregen. In 2010 zullen deze gesprekken worden
voortgezet.
Medische assistentie
Voorts is in 2009 in Emmen een begin gemaakt met het op de weekenddagen (overdag)
inzetten van nurse practionars en physician assistants ter ondersteuning van de
dienstdoende huisartsen. Een voor de CHD en de huisartsen nieuwe, maar welkome
ondersteuning. Ze opende ook de deur naar het opdoen van ervaringen met huisartsen
als regiearts op de weekendochtenden. Een cursus voor het dienst doen als regiearts
is eind 2009 door een aantal artsen bijgewoond. In 2010 krijgt dit een vervolg. Op
deze wijze wordt getracht meer invloed uit te oefenen op de inkomende stroom aan
patiëntcontacten.
Verrichtingen CHD 2009
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Zoals is te zien, is sprake van groei van het totaal aantal verrichtingen over de jaren 2005
– 2009. Deze groei wordt wel vertekend door het feit dat in deze periode de post Meppel
is ontstaan en huisartsen uit Hoogeveen Oost, Valthermond / Tweede Exloërmond en in
2009 Westerbork zich hebben aangesloten bij de CHD.
De groei in 2009 was ca. 4,5%. Zonder aansluiting Westerbork en de eﬀecten van de
grieppandemie zou dit ca 3,5% zijn geweest. Dit is minder dan in 2008 (ca. 4,5%).
Verdeling verrichtingen 2009
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In bovenstaande graﬁek zijn de verhoudingen tussen telefonische consulten, consulten
en visites aangegeven. De afgelopen jaren is een trend zichtbaar geworden van meer
telefonische consulten en minder visites.
In 2005 waren de verhoudingen: telefonische consulten 33%, consulten 52% en visites 15%.
Verdeling verrichtingen over de posten

Meppel
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In bovenstaande graﬁek is zichtbaar in welke verhoudingen de verrichtingen over de vier
huisartsenspoedposten van de CHD zijn verdeeld.
Nieuwe telefooncentrale
Ter ondersteuning van het primaire proces op alle huisartsenspoedposten is eind 2008
een traject gestart om te komen tot de aanschaf van een nieuwe telefooncentrale, te
beginnen met het opstellen van een programma van eisen en wensen. Na een lang proces
van demonstraties van telefoonsystemen, selectie van leveranciers en het waarborgen
van betrouwbaarheid kon eind 2009 een nieuwe telefooncentrale in gebruik worden
genomen. Deze centrale biedt veel meer mogelijkheden dan de vorige, waaronder het
computergestuurd gebruiken van de telefoon, de verbinding met CallManager, het
kunnen opnemen van gesprekken van andere dan de eigen post, etc. Het laatste leidt
voor de patiënt tot een kortere wachttijd aan de telefoon.
Financiën
De organisatie kan terugkijken op een ﬁnancieel bevredigend jaar. Zo kon een bedrag
worden toegevoegd aan de (noodzakelijke) reserves, terwijl tegelijkertijd ook een aantal
reserveringen kon worden getroﬀen voor komende grote uitgaven.
Onzekerheid knaagt over de toekomst van de budgettering van huisartsendiensten. In
2008 heeft de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) een advies uitgebracht over een andere
ﬁnanciering, met marktwerking. Inmiddels is dit vervangen door een recent NZa-advies
met minder marktwerking, maar bekostiging op basis van prestaties. Onduidelijk is of
en zo ja, wanneer het zal worden ingevoerd. De onzekerheid voor de CHD zit daarin, dat
niet te voorzien is hoe dit systeem voor dunbevolkte gebieden in het algemeen en voor
de CHD in het bijzonder zal uitpakken.
Bestede kosten 2009, in € 1.000

Overige kosten; 368
ICT; 309
Huisvesting; 234
Afschrijvingen; 179

Honorarium
huisartsen; 2.483

Vervoerskosten;
1.048

Personeelskosten;
3.030
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Kwaliteitsbeleid
Over de grootste kwaliteitsimpuls, de opleiding tot triagist, is al voldoende gezegd.
Daarnaast zijn we afgelopen jaar gestart met een nieuw kwaliteitstraject, waarbij het
HKZ-model als hulpmiddel wordt gebruikt. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitszorg
en wordt algemeen toegepast in de zorg. Wij gebruiken een versie die speciﬁek is
toegesneden op huisartsenspoedposten. Dit project loopt geheel 2010 door.
Complimenten en Klachten
Tevredenheid wordt ook gemeld! Vier personen hebben in 2009 schriftelijk hun
complimenten aan de CHD overgebracht. Deze personen waren tevreden over de wachttijd
in de wachtkamer, het prettige contact aan de telefoon, het doortastend handelen van
de huisarts bij een kind en het goed geholpen zijn op de huisartsenspoedpost na hevige
hartklachten.
In 2009 werd 67 keer melding gemaakt van een klacht, dit tegenover de 58 klachten in
2008. Een tegen het totaal aantal contacten afgezet, zeer geringe toename.
Van de 67 klachten waren er 51 medisch van aard of hadden een medische achtergrond.
In 12 gevallen waren er opmerkingen over de manier waarop de patiënt of de beller was
bejegend of over de organisatorische gang van zaken op de huisartsenspoedpost c.q. bij
de CHD. In 4 gevallen was het een klacht over een factuur.
Van de 51 medische klachten resulteerden uiteindelijk 4 klachten in een uitspraakprocedure
van de onafhankelijke klachtencommissie. Hierbij werden 2 klachten gegrond en 2
klachten ongegrond verklaard.
De verbetermaatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de klachten hebben voor
een deel te maken met het triageren van de patiënten. In 2009 is door de CHD al veel
aandacht besteed aan de wijze van triageren door de doktersassistentes. Het eﬀect
hiervan zal pas in 2010 zichtbaar zijn. Naar aanleiding van alle klachten worden, indien
van toepassing, verbeteracties in gang gezet.
Medische klachten worden afgehandeld door de onafhankelijke Stichting
Klachtencommissie Huisartsen Noord Nederland, de niet medische klachten (o.a. de
organisatorische en bejegeningsklachten) worden in eerste instantie door de CHD zelf
afgehandeld. De Stichting Klachtencommissie Huisartsen Noord Nederland brengt een
eigen jaarverslag uit.
MIP
In 2009 kwamen 12 MIP-meldingen binnen. De MIP-commissie, bestaande uit enkele
huisartsen, doktersassistentes en de adviseur kwaliteitszorg, beoordeelt meldingen en
brengt advies uit aan de directie. Naar aanleiding van de MIP-meldingen die gedaan zijn
in 2009 zijn de banden met o.a. GGZ Drenthe en Meldkamer Drenthe nader aangehaald.
De afspraken met betrekking tot de gezamenlijke werkwijzen zijn doorgenomen en zijn
of worden verbeterd. Tevens zijn naar aanleiding van meldingen enkele werkwijzen op
de huisartsenspoedpost verbeterd.
Personeel
Aan het eind van 2009 telde de CHD 95 medewerkers. Hiervan werken er 77 op de
huisartsenspoedposten (= ca. 32 fte). Het overkoepelend management van de CHD en
de staf tellen bij elkaar 17 grotendeels parttime medewerkers (ca. 13,4 fte).
Het doktersassistententeam is daarmee in 2009 op de vereiste personele sterkte gebracht
door meerdere nieuwe collega's in dienst te nemen. Nieuwe collega's die ingewerkt zijn
door ervaren mentoren vanuit het team. Niet alleen is er nu een betere mogelijkheid om
verlof te verstrekken of calamiteiten op te vangen, ook werkt dit positief door in een laag
verzuim en grotere betrokkenheid.
Verder werken op de posten enkele tientallen chauﬀeurs via de organisatie Medical
Assistance International (MAI), die de huisartsen zowel vervoeren als assisteren, waar
mogelijk. Het contract met onze leverancier van het huisartsenvervoer, MAI, is met
ingang van 1 juli 2009 voor 5 jaar verlengd.
Een Raad van Toezicht houdt toezicht op de directeur. De leden van de Raad van Toezicht
zijn uit diverse maatschappelijke sectoren afkomstig.
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Per 1 januari 2009 is, als uitvloeisel van de nieuwe organisatiestructuur, in Assen de
nieuwe locatiemanager, Frank Buisman aangetreden.
In het afgelopen jaar werden wij geconfronteerd met het overlijden van Marga Koster,
doktersassistente op de huisartsenspoedpost Hoogeveen. Een gebeurtenis die ons heeft
geschokt en confronteerde met de soms harde kanten van het leven.
Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid is de afgelopen periode aangepast aan de eisen die daaraan ook
in relatie met het triagetraject worden gesteld. De volledige HRM-cyclus omvat onder
meer een goed inwerkbeleid met de nodige controlemomenten, een gedegen traject
om te komen tot het diploma triagist, borging van de te behalen onderdelen (kennis,
communicatie en praktijk), een reguliere cyclus van functioneringsgesprekken, een
opleidingstraject voor triagecoaches die jaarlijks geijkt worden in hun vaardigheden,
een meer gedegen inrichting van het mentorschap, het uitvragen van scholingsbehoefte
in het functioneringsgesprek om te komen tot een goed scholingsplan voor het
volgende jaar (ontwikkelbehoefte op basis van persoonlijke ontwikkelpunten) en goede
dossiervorming. Daarom is nu ook de organisatie gediplomeerd.
De ondernemingsraad en de CHD
Het overleg met de ondernemingsraad loopt goed. De ondernemingsraad functioneert
na een moeilijke periode al weer enige tijd normaal en is intensief betrokken bij veel
onderwerpen die in dit jaarverslag worden behandeld. Op een aantal dossiers is sprake
van instemmingsrecht van de ondernemingsraad. Het overleg is constructief, zodat een
positief eﬀect ontstaat voor de CHD.
Risico inventarisatie
In het kader van arbeidsomstandigheden is de eigen Risico-Inventarisatie en –Evaluatie
(RI&E) oﬃcieel getoetst door een veiligheidskundige en de bedrijfsarts. Het bijbehorende
plan van aanpak is in overleg met de OR opgesteld en de nodige acties zijn in gang gezet.
Tevens is een nieuwe vertrouwenspersoon aangesteld, die vanuit een externe organisatie
onze medewerkers in zware situaties kan ondersteunen.
Ook is er een nieuw gezondheidsbeleid ontwikkeld, dat meer de nadruk legt op
preventie.
Medewerkers betrokkenheidonderzoek
In september zijn alle werkoverleggen bezocht door de directeur en de adviseur P&O,
om een vervolg te geven aan het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek. Gevraagd is,
om aan de hand van de belangrijkste waarden van de doktersassistente (afwisseling,
samenwerking en medisch-inhoudelijke ontwikkeling) aan te geven welke verbeteringen
er plaats zouden kunnen vinden voor de “werkvloer”. De bijeenkomsten werden als
zinvol ervaren, en ook hieruit zijn alweer de nodige verbeteracties gedaan.
Managementinformatie
Omdat onze huidige managementinformatie bewerkelijk is in zijn vervaardiging en omdat
er veel nadere wensen zijn die met het huidige systeem niet kunnen worden gerealiseerd,
is een project gestart samen met de huisartsendiensten in West en Oost Brabant om
samen een goed managementinformatiesysteem te ontwikkelen. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van het systeem Qlikview, dat al eerder ten dele bij de CHD is ingevoerd. De
nieuwe managementinformatie moet ons ook gaan ondersteunen in het werken met
een nieuw bekostigingssysteem gebaseerd op beloning van prestaties. Maar ook met het
goed volgen van de mate waarin wordt voldaan aan landelijke kwaliteitseisen en met het
leggen van diverse verbanden. Dit project wordt in 2010 afgerond.
Interne processen
Het project dat tot doel had heldere lijnen op te stellen voor de aanpak van projecten
en processen in het algemeen en het opleveren van een goede aanpak en een realistisch
tijdschema voor de integratie en automatisering van de verschillende processen op
kantoor, is met goed resultaat afgerond.
Eén van die processen betreft de roostering. In 2009 is een nieuw roostersysteem ingevoerd
(RostarCas van de ﬁrma Paralax), nadat eerder al alle regelingen op roostergebied waren
opgeschreven en afgestemd met de ondernemingsraad. Van hieruit vindt de afstemming
plaats met en automatisering van de personele administratie en daarna de ﬁnanciële
administratie. Deze stappen worden in 2010 gezet.
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Communicatiebeleid
In 2009 hebben we een langlopende campagne ingezet om te benadrukken bij de
bevolking dat de huisartsenspoedposten er zijn voor spoedeisende zorgvragen en dus
niet mogen worden gezien als een verlengde van de dagpraktijk. In dit verband is een
aantal acties uitgevoerd: er is publiciteit gezocht, de naam van de huisartsenposten is
veranderd in huisartsenspoedpost, er zijn posters gemaakt voor de wachtkamers van de
dagpraktijken, er zijn brieven opgesteld die huisartsen op de post of aan eigen patiënten
kunnen meegeven of sturen en op onze website is veel informatie geplaatst die kan
worden geraadpleegd voordat men eventueel contact opneemt met de post.
ICT
Ook dit jaar is voortgebouwd aan de invoering van het waarneemdossier huisartsen (als
onderdeel van het elektronisch patiëntendossier). Het aantal praktijken van waaruit een
samenvatting van het medisch dossier van de eigen patiënt naar de post kan worden
gezonden, nadert de ooit ten doel gestelde 80%. Uitwisseling van deze informatie tussen
huisartsenpraktijk en huisartsenspoedpost kan echter nog steeds alleen via ons eigen
regionale schakelpunt. Via het landelijke schakelpunt van het Ministerie van VWS is
informatie-uitwisseling nog altijd niet mogelijk.
Als koploper in het voornoemde traject loopt de CHD ook voorop in de informatiebeveiliging.
Hierbij gaat het om het voldoen aan de uitgebreide set van eisen die worden gesteld ten
behoeve van het creëren van een goed beheerd zorgsysteem (GBZ). Uit een landelijke
toetsing bleek de CHD hier in hoge mate aan te voldoen. Aan de resterende punten
wordt gewerkt.
Positie in het netwerk
De samenhang en samenwerking tussen de CHD enerzijds en de Kring en Coöperatie van
Drentse huisartsen anderzijds heeft afgelopen jaar duidelijke impulsen gekregen. Het
overleg is geïntensiveerd, waarbij ook de dienstverlening vanuit Midea (zie verderop)
een rol speelt. Veel tijd en energie is ook gestoken in de gezamenlijke (Kring en CHD)
voorbereiding op een pandemie, zoals het opstellen van door de overheid geëiste
continuïteitsplannen.
Regionaal werkt de CHD intensief samen met de ziekenhuizen, de ambulancezorg en
overige ketenpartners. Dit betreft zowel individuele contacten als ook in het kader van
het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen). Ook in het afgelopen jaar heeft de CHD
actief in het ROAZ geparticipeerd.
Landelijk is de CHD actief in diverse gremia, met name in het verband van onze koepel
VHN (Vereniging Huisartsenspoedposten Nederland). Zo is CHD directeur Maarten Stuker
voorzitter van de landelijke werkgroep personeelsbeleid en opleiding en als zodanig lid
van de werkgeversdelegatie bij het CAO-overleg. De controller van de CHD maakt deel uit
van de landelijke werkgroep ﬁnanciën en bedrijfsvoering. Ook overige stafmedewerkers
en managers zijn actief in het bezoeken van landelijke (netwerk) bijeenkomsten.
Overige facilitering van huisartsen
In 2008 heeft de CHD een BV opgericht, die vraaggericht faciliteiten kan bieden aan
(organisaties van) Drentse huisartsen. Op verzoek van de Coöperatie Drentse huisartsen
heeft in 2009 Midea ondersteuning gegeven aan de diabeteszorggroep op het gebied
van management en ﬁnancieel-administratieve verwerking. Op kleine schaal is sprake
geweest van ondersteuning van dagpraktijken. Besloten is dat de Coöperatie (resp.
de daaronder fungerende holding) een aandeel gaat nemen in Midea en dat zodra dit
in 2010 zal zijn gerealiseerd, gezamenlijk de dienstverlening vanuit Midea richting de
(aangesloten) huisartsen verder wordt opgepakt.
Tot slot
En tenslotte: alle resultaten, in de eerste plaats in het primaire proces met die ca.
140.000 telefonische oproepen per jaar en al die consulten en visites, zijn slechts
haalbaar geweest door de bereidheid van huisartsen, doktersassistentes, chauﬀeurs en
kantoorpersoneel om de schouders er onder te zetten. Wij zien met elkaar het grote
belang voor de bevolking van de diensten die de CHD levert. Binnen de organisatie groeit
steeds meer een cultuur van samen oppakken. Dat vraagt ook openheid naar elkaar om
uitdrukking te geven aan positieve gevoelens of als je van mening verschilt. Ook daarin
zit vooruitgang. Dit alles legt een goede basis voor de toekomst.
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