Jaarbericht 2010
Stichting Centrale Huisartsendienst Drenthe
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Het jaar van het HKZ-traject en steeds meer samenwerking
Wanneer het jaar 2010 voor de CHD wordt samengevat in enkele kernbegrippen, dan
komen woorden naar boven als HKZ-cer�ficering, informa�evoorziening, samenwerking. Het was ook het jaar waarin de vraag naar spoedeisende huisartsenzorg,
voor het eerst sinds de start van de CHD in 2001, een lichte teruggang vertoonde.
De cijfers laten een daling zien van zo’n 5% ten opzichte van 2009, waarmee we
terug zijn op het niveau van 2008. Toch blijven we er intensief aan werken om de
werkdruk op de huisartsenspoedposten te verminderen en waar mogelijk steeds
meer maatwerk te leveren door de samenwerking met de ziekenhuizen verder uit
te bouwen.
De CHD is voor een aantal externe par�jen niet alleen inmiddels een volwaardige
gesprekspartner wanneer het gaat over de zorg in Drenthe, maar ook een onderdeel
van de overlegstructuur van de huisartsen zelf, in combina�e met de Drentse Huisartsen Coöpera�e en de Kring Drentse Huisartsen.
Physician Assistants
Dit jaar is besloten om het eigen personeelsbestand van de CHD verder uit te
bouwen, een nieuwe categorie medewerkers aan te trekken en ook op te leiden:
physician assistants, o�ewel PA’s. Hoog opgeleide en ervaren deskundigen (veelal
met een verpleegkundige achtergrond) die na een aanvullende opleiding van 2 1/2
jaar een geprotocolleerd deel van de taak van de huisartsen op de huisartsenspoedposten kunnen overnemen. De posi�eve ervaringen met PA’s gedetacheerd uit de
ambulancezorg zijn in de afgelopen twee jaar zodanig, dat tot permanente opname
van dit type zorgverlener in de organisa�e is besloten. Met HKZ, onze posi�e in het
netwerk, PA’s en al die zaken die hierna worden benoemd, blij� de CHD voor de
ca. 450.000 inwoners van Drenthe (grotendeels) en stukjes Overijssel en Friesland
werken aan haar missie:
“De CHD biedt op kwalita�ef hoogstaande, betrokken en effec�eve wijze spoedeisende huisartsenzorg �jdens de ANW-uren, afgestemd in de keten. Daarnaast kan
de CHD, indien gewenst, andere vormen van ondersteuning bieden”
Organisa�eontwikkeling
De posi�eve trend die in het jaarbericht 2009 werd gesignaleerd waar het gaat om
de organisa�eontwikkeling binnen de CHD, hee� zich in 2010 voortgezet. De versterking van betrokkenheid van de huisartsen bij het beleid van de CHD die in 2009
een impuls hee� gekregen via de Medische Bestuursraad (MBR) werpt zijn vruchten
af. In 2010 is de betrokkenheid van de huisartsen verder opgevoerd, doordat zij via
de Drentse Huisartsen Coöpera�e mede eigenaar zijn geworden van Midea BV, de
facilitaire organisa�e van de S�ch�ng Centrale Huisartsendienst Drenthe.
Goed begroot
Kijken we even kort naar de financiën, dan is 2010 verlopen volgens de begro�ng.
Bestede kosten 2010
in € 1.000

Overige kosten; 296
ICT; 357
Huisves�ng; 251
Afschrijvingen; 126
Honorarium
huisartsen; 3.217

Vervoerskosten;
1.070

Personeelskosten; 3.142
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Evenals in de afgelopen jaren hebben we weer een bedrag aan de (noodzakelijke)
reserves kunnen toevoegen. Onderstaande grafiek gee� de besteding van het met
de zorgverzekeraars afgesproken budget 2010 weer.
Toestroom lijkt te stabiliseren
Vanaf haar oprich�ng in 2001 hee� de CHD het aantal pa�ëntcontacten gestaag
zien groeien, tot 138.000 in 2009, het jaar met een zeer forse griepgolf die duidelijk
invloed had op de zorgvraag. De cijfers over 2010 laten ten opzichte van 2009 voor
het eerst een daling van het aantal contacten zien van ongeveer 5 procent tot bijna
132.000. Dat is ongeveer het niveau van 2008. Deze daling is niet uniek. Ook elders
in het land is een soortgelijke beweging te zien. De contacten waren als volgt verdeeld over de vier posten in Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel.
Verdeling verrich�ngen
over de posten

Meppel; 17%
Assen; 31%

Hoogeveen; 15%

Emmen; 37%

Contacten CHD 2010
De 132.000 contacten zijn onder te verdelen in zorgvragen die met een telefonisch
advies konden worden opgelost (36%), zorgvragen waar gekozen werd voor een
consult op de huisartsenspoedpost (52%) en situa�es waarin het bezoek van een
visitearts aan de pa�ënt de juiste zorgvorm was (12%).
Het blij� moeilijk, zo leert de triageprak�jk, om het aandeel van de zorgvragen dat
met een telefonisch advies kan worden opgelost, verder te vergroten. Het aantal
telefoontjes dat van een triage resulteert in een bezoek aan de huisartsenspoedpost
voor een persoonlijk consult bij de arts blij� al een aantal jaren zweven rond de 52%.
Het aantal (spoed)visites is ook al enkele jaren stabiel, tussen de 11 en de 12%.
Verdeling verrich�ngen
2010

Visites; 12%

Telefonische
consulten; 36%

Consulten; 52%

Werkgebied verandert
In 2010 zijn 206 prak�jkhoudende huisartsen aangesloten bij de CHD. Zij hebben ook
nog 40 huisartsen in dienstverband aangemeld als partners in de ANW-diensten. Dit
team van 246 huisartsen vormt de groep die gezamenlijk de ANW-diensten verricht
op de huisartsenspoedposten in Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel. Ook wordt
gebruik gemaakt van een veelal vaste groep ‘waarnemers’ om diensten in te vullen.
In de loop van 2010 hee� een groep huisartsen in Coevorden aangegeven op basis
van de ziekenhuisadheren�e van hun pa�ënten per 1 januari 2011 de overstap te
willen maken naar de huisartsenpost in Hardenberg.
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Vanuit het gebied Valthermond – Exloërmond hebben andere huisartsen juist aangegeven volledig te willen aansluiten bij de post in Emmen. Een deel van de pa�ënten
daar maakte gebruik van de huisartsenpost in Stadskanaal, waar door deze artsen
ook een aantal diensten wordt gedaan. Zij gaan vanaf 1 januari al hun diensten doen
vanuit de huisartsenspoedpost in Emmen.
Cer�ficering volgens HKZ
Hard gewerkt is in 2010 aan de voorbereidingen voor het behalen van het HKZ-cer�ficaat. HKZ staat voor Harmonisa�e Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, een kwaliteitssysteem waarbij de hele CHD organisatorisch tegen het licht wordt gehouden.
De voorbereidingen op deze cer�ficering vroegen veel extra werk en inzet van tal
van medewerkers en specifiek van de Vakgroepen Huisartsen en Doktersassistentes/
Chauffeurs. Zonder de meer dan gemiddelde inzet van deze mensen is het niet mogelijk een intensief traject als de HKZ-cer�ficering tot een goed einde te brengen. In
2010 is alles op orde gebracht voor een audit begin 2011, die moet resulteren in het
verkrijgen van het cer�ficaat. Bij het uitbrengen van dit jaarbericht is bekend dat de
CHD volgens de auditors haar zaken zeer goed op orde hee� en het HKZ-cer�ficaat
per 1 maart 2011 is uitgereikt. De CHD bevindt zich met de cer�ficering, om in voetbaltermen te spreken, in het linker rijtje van de compe��e, net achter de kopgroep
van al gecer�ficeerde huisartsenposten.
Complimenten en Klachten
Als pa�ënten reageren, is dat niet al�jd met een klacht, er zijn ook posi�eve reac�es. Zeven personen hebben in 2010 de moeite genomen om hun waardering te
melden voor het werk van de mensen van de huisartsenspoedpost. Complimenten
kwamen binnen over onder andere: het doortastend handelen van doktersassistente en huisarts bij een pa�ënt met hartklachten, het met veel geduld geven van
advies door de doktersassistente, de accurate en snelle a�andeling bij een pa�ënt
met een har�nfarct waardoor de schade beperkt is gebleven.
Wanneer je op jaarbasis zo’n 132.000 pa�ëntcontacten hebt, reageert ook een
aantal mensen dat ze niet tevreden zijn, of dat ze vinden dat dingen beter moeten.
Deze klachten zijn voor de organisa�e tevens een signaal om te bezien of er dingen
beter kunnen.
In 2010 werd 72 keer een klacht ingediend. Een zeer geringe toename ten opzichte
van 2009. Toen waren er 67 klachten.
Van deze 72 klachten waren er 46 medisch van aard of hadden een medische achtergrond. In 10 gevallen waren er opmerkingen over de manier waarop de pa�ënt of
de beller was bejegend en in 14 gevallen had de klacht betrekking op de organisatorische gang van zaken op de huisartsenspoedpost c.q. bij de CHD. In 2 gevallen werd
geklaagd over een factuur.
Van de 46 medische klachten resulteerden 3 klachten in een uitspraakprocedure.
Hierbij werd 1 klacht gegrond en 1 klacht ongegrond verklaard. Bij 1 klacht is de
uitspraak nog niet bekend.
Medische klachten worden afgehandeld door de ona�ankelijke S�ch�ng Klachtencommissie Huisartsen Noord-Nederland, de niet-medische klachten (o.a. de organisatorische en bejegenings klachten) worden in eerste instan�e door de CHD zelf
afgehandeld. De S�ch�ng Klachtencommissie Huisartsen Noord-Nederland brengt
een eigen jaarverslag uit.
Verbetermaatregelen
Bij iedere klacht wordt bezien wat er van kan worden geleerd. Zo zijn er naar aanleiding van een klacht met betrekking tot miscommunica�e tussen de SEH en een
huisartsenspoedpost heldere en duidelijke afspraken gemaakt o.a. over het uitrusten van de telefoontoestellen in frontoffice en spreekkamers van de post met een
sneltoets waarmee direct verbinding volgt met de dienstdoende SEH-arts. Deze
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afspraken worden �jdens de interne audits getoetst. Een andere klacht, over de
wach�jd op de post, hee� geleid tot het consequent informeren van pa�ënten
mocht de wach�jd onvoorzien oplopen.
MIP is leren van dingen die beter kunnen
Leren van dingen die niet goed gingen zonder schuldigen aan te wijzen. Daar gaat
het om bij de MIP-procedure (Melding Incidenten Pa�ëntenzorg). In 2010 kwamen
19 MIP-meldingen binnen. Van de 19 meldingen kwamen er 9 uit Meppel, 5 uit Emmen, 3 uit Assen en 2 uit Hoogeveen.
De MIP-commissie, bestaande uit enkele huisartsen, doktersassistentes en de adviseur kwaliteitszorg, beoordeelt meldingen en brengt advies uit aan de direc�e.
Naar aanleiding van de MIP meldingen die gedaan zijn in 2010 en de al eerder aangehaalde banden met de GGZ Drenthe zal de werkwijze t.a.v. GGZ-cliënten medio
2011 wijzigen en verbeteren.
Vanaf 2010 wordt MIP-casuïs�ek geanonimiseerd geplaatst in de SPOEDPOST opdat
alle doktersassistenten, huisartsen en chauffeurs van zo’n melding kunnen leren.
Opleidingen geïntegreerd
De opleiding van de doktersassistentes tot de nieuwe func�e van Triagist is in 2010
helemaal afgerond. Tegelijker�jd is die opleiding voor nieuwe medewerkers nu
gekoppeld aan het in dienst treden bij onze organisa�e. Net zoals men ook direct
wordt opgenomen in het inmiddels gecompleteerde inwerktraject voor nieuwe
medewerkers. Om dit allemaal mogelijk te maken is het bestaande stelsel van
mentoren en triagecoaches verder verdiept. In 2010 hebben 12 doktersassistentes
deelgenomen aan de Landelijke Kennistoets van de VHN voor het triagediploma, allen met een posi�ef resultaat. De triagecoaches hebben ook in 2010 de verplichte
bijscholing gevolgd, zodat zij weer een jaar lang bevoegd zijn om de audits intern af
te kunnen nemen.
Personeelsbestand
Aan het eind van 2010 had de CHD 95 medewerkers in dienst. Hiervan zijn 79 werkzaam op de huisartsenspoedposten. Het management en de staf tellen 16 medewerkers, in vol�jdbanen omgezet iets meer dan 13.
Hieronder vallen de loca�emanagers, de roosteraars, de secretariaatsmedewerkers,
de medewerkers van de financiële administra�e, afdeling P&O, afdeling Kwaliteitszorg, applica�ebeheer en de directeur. De medewerkers van de financiële administra�e verrichten ook werkzaamheden voor andere organisa�es, zoals Midea BV, de
facilitaire organisa�e van de CHD en de Drentse Huisartsen Coöpera�e. Daarnaast
zijn op de posten de chauffeurs werkzaam die de huisarts ook assisteren �jdens de
visite en die worden ingehuurd via MAI (Medical Assistance Interna�onal).
Op het terrein van personeelsbeleid zijn weer diverse regelingen getroffen of aangepast ter verbetering, zoals een regeling voor reservediensten, bedrijfskleding,
snellere uitbetaling van meeruren, werkoverleg, maar bovenal een zeer professioneel scholingsbeleid.
In 2010 is de keuze gemaakt voor het personeelsmanagementsysteem Cobra van
CTB. De CHD hee� nu een integraal systeem voor het vastleggen van personeelsgegevens, dat goed communiceert met het roostersysteem, onze processen ondersteunt en gewenste stuurinforma�e levert.
Met de ondernemingsraad hee� ook in het verslagjaar weer construc�ef overleg
plaatsgevonden. Diverse onderwerpen zijn gepasseerd, een aantal daarvan was onderworpen aan het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. Dit was het laatste
volledige jaar van deze ondernemingsraad; medio 2011 zijn er verkiezingen voor een
nieuwe ondernemingsraad. De ondernemingsraad brengt een eigen jaarverslag uit.
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Steuntje in de rug voor huisartsen
In de inleiding werd het al even aangehaald: de CHD is tevreden over de inzet van de
Physician Assistants vanuit de ambulancezorg als ondersteuning van de huisartsen
voor een deel van de consulten op de huisartsenspoedpost in Emmen en ziet in het
kader van de zorg op maat het aantal PA-func�es op de huisartsenspoedposten de
komende �jd groeien. Reden genoeg om met het Scheperziekenhuis in Emmen de
mogelijkheid te bekijken om samen PA’s te gaan inze�en.
Los van de uitkomsten van deze gesprekken hee� de CHD besloten zelf PA’s te gaan
opleiden en in dienst te nemen.
Uitbouw samenwerking ziekenhuizen
De afgelopen jaren is door de CHD met alle vier de Drentse ziekenhuizen een intensieve samenwerking opgebouwd, die ertoe hee� geleid dat de huisartsenspoedpost
zoveel mogelijk de func�e bekleedt van ‘poortwachter’ wanneer zich spontaan pa�ënten melden bij de Spoedeisende Hulp.
Vanuit de CHD en de huisartsen in Zuidoost Drenthe is afgelopen jaar in Emmen
overleg gevoerd met het Scheperziekenhuis om een geheel nieuwe visie te ontwerpen op de toekoms�ge samenwerking in de spoedzorg. De CHD loopt met deze
samenwerkingsverbanden vooruit, op een door de poli�ek gewenste ontwikkeling,
waar het gaat om het versterken van de posi�e van de huisartsenspoedzorg buiten
de prak�jk�jden ten opzichte van de spoedeisende hulp van de ziekenhuizen.
Informa�evoorziening en EPD
De CHD is de afgelopen jaren landelijk één van de koploperregio’s geweest in het
project Elektronisch Pa�ëntendossier / Waarneemdossier Huisartsen van het Ministerie van VWS. Dit project is in 2010 formeel afgerond. De vier posten van de CHD
zijn aagesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Het func�oneren van het LSP
blij� overigens moeizaam. Daarnaast hee� de CHD in het kader van het project EPD/
WDH een regionaal systeem opgebouwd waarop in 2010 ongeveer tach�g procent
van de huisartsenprak�jken in het werkgebied is aangesloten. De huisartsenspoedposten kunnen met toestemming van de pa�ënt rechtstreeks een aantal medische
gegevens bij de eigen huisarts opvragen.
Dit vereist wel van de CHD de status van “Goed Beheerd Zorgsysteem” (GBZ). Die
status is aan de CHD toegekend door Nic�z (Na�onaal Ins�tuut voor ICT in de Zorg).
Mede in rela�e hiermee is in 2010 inhoud gegeven aan de implementa�e van de eisen uit de norm NEN 7500 ten aanzien van informa�ebeveiliging in de zorg. In 2010
is goede voortgang geboekt, in 2011 wordt hieraan verder gewerkt.

Managemen�nforma�e
Het wordt steeds belangrijker om te kunnen zien hoe een organisa�e als de CHD er
op verschillende gebieden voor staat om de sturing te kunnen versterken. Hiervoor
is actuele managemen�nforma�e nodig. Naast de informa�e waarover we reeds beschikken, is in 2009 samen met twee huisartsendiensten in Noord-Brabant een project opgezet om via het systeem Qlikview goede stuurinforma�e uit de verschillende
systemen te kunnen verzamelen. In 2011 moet dit systeem geperfec�oneerd zijn.
Nieuwe bestuursstructuur werkt
De directeur-bestuurder overlegt iedere maand met de Medische Bestuursraad,
geheel bestaand uit huisartsen. Deze MBR wordt gevormd door de voorzi�ers van
de vier RAC’s, de Regionale Adviescommissies, zeg de vertegenwoordigers van de
huisartsen die op de vier huisartsenspoedposten werkzaam zijn. De MBR adviseert
over diverse zaken en maatregelen met betrekking tot de strategie van de CHD, het
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kwaliteitsniveau en -beleid en de medische inzet kunnen alleen met haar instemming worden getroffen. De MBR hee� in 2010 toenemend haar plek gevonden. In
2010 hebben de Raad van Toezicht, de directeur-bestuurder en de MBR ook twee
keer gezamenlijk de gang van zaken binnen de CHD met elkaar besproken en gekeken naar gewenste ontwikkelingen.
Ac�ef in regionaal en ander overleg
In de inleiding van dit jaarbericht werd er al even naar verwezen: de posi�e van de
CHD in het regionaal netwerk van medische zorg. In de eerste plaats is hier te noemen het overleg binnen de huisartsenzorg in Drenthe, dat wil zeggen met de Kring
Drentse Huisartsen en met de Drentse Huisartsen Coöpera�e (DHC). Dit overleg,
dat de naam Koepeloverleg hee� gekregen, is in 2009 ontstaan en in 2010 geïntensiveerd. Wij beseffen ons toenemend dat in afstemming en samenwerking tussen
ons drieën meer tot stand kan worden gebracht voor de aangesloten huisartsen. De
samenwerking ten aanzien van Midea (zie ook verderop) is daar een onderdeel van.
Maar er zijn uiteraard veel meer raakvlakken tussen de verschillende organisa�es en
de ac�viteiten die ze uitvoeren. Als lid van het Regionaal Overleg Acute Zorg Drenthe
(ROAZ) hee� de CHD regelma�g contacten en gedachtenwisselingen met de andere
zorgverleners in de regio zoals de ziekenhuizen en de ambulancezorg. Gesprekspartner is ook Zorgbelang Drenthe waarmee een openhar�ge rela�e bestaat. GGZ Drenthe is gesprekspartner waar het gaat over de verbetering van de acute opvang van
mensen met een psychiatrische aandoening en de GGD Drenthe is gesprekspartner
in het kader van de medische opvang bij grote calamiteiten.
Kijken we naar de Noordelijke samenwerking, de contacten met de buurregio’s
Friesland, Groningen en IJssel-Vecht, dan zien we daar op diverse niveaus goede
contacten en worden verkenningen gepleegd om te bezien in hoeverre verdere
samenwerking op een aantal terreinen de verschillende organisa�es voordeel kan
brengen.
Op landelijk niveau is de CHD ac�ef deelnemer binnen de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) en vervult de directeur de rol van voorzi�er van de werkgroep
Personeel en Opleidingen. De controller van de CHD is lid van de landelijke Werkgroep Financiën en Bedrijfsvoering.
Midea als dienstverlener voor de Drentse huisartsenzorg
In 2008 door de CHD opgericht als facilitaire organisa�e om verschillende vormen
van dienstverlening te realiseren aan de bij de CHD aangesloten huisartsen, verleent
Midea BV inmiddels financieel-administra�eve diensten ten behoeve van verschillende projecten en samenwerkingsverbanden van de Drentse huisartsen. Vanwege
de nauwe banden tussen Midea BV en de huisartsen, hebben de huisartsen halverwege 2010 de hel� van de aandelen van de BV verworven en wordt gezamenlijk de direc�e gevoerd door de directeur-bestuurder van de CHD en een door de
huisartsencoöpera�e uit hun midden aangewezen directeur. In 2011 zal Midea BV
zich naast de gezamenlijke projecten van de huisartsen, ook meer gaan richten op
dienstverlening en ondersteuning van huisartsenprak�jken.
Tot slot
Het HKZ-traject en in het bijzonder de audits die begin 2011 zijn gehouden, hebben
duidelijk gemaakt, dat de CHD haar zaken goed op orde hee�. De auditors spraken
zelfs van “buitengewoon goed”. Het is volstrekt helder dat dit nooit bereikt had kunnen worden zonder de enorme inzet van alle betrokkenen binnen de CHD, de doktersassistentes, kantoorpersoneel, huisartsen, physician assistants en chauffeurs.
Naar hen gaat dan ook het grootste compliment uit voor alles wat in 2010 en al die
voorgaande jaren is gerealiseerd.
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Oostersingel 23
Postbus 409
9400 AK Assen

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

