HUISARTSENPOSTEN AMSTERDAM

Jaarverslag 2016

De juiste zorg op het juiste
moment op de juiste plaats
door de juiste zorgverlener.
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Voorwoord /
‘De juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats door de juiste zorgverlener’, ook dat was in 2016 het
leidmotief voor Huisartsenposten Amsterdam (HpA). Een doelstelling, waar met het oog op een doelmatige
en patiëntvriendelijke hulpverlening alle voornemens en uitvoerende maatregelen ook in 2016 op gericht
zijn geweest. Een enerzijds voor de hand liggende opgave, die dankzij de veelal tomeloze inzet van onze
triagisten, huisartsen en andere medewerkers ook in 2016 tot grote tevredenheid is uitgevoerd. Maar
anderzijds een opgave, die in het licht van de zowel in volume en complexiteit toenemende zorgvraag
alsmede krappe arbeidsmarkt volstrekt niet eenvoudig is te vervullen. De werkdruk bij HpA is daarom
ook zonder enige aarzeling hoog te noemen; de aandacht voor ‘het kapitaal’ van onze organisatie,
onze medewerk(st)ers, mag alleen al daarom niet verslappen. Het geeft meer dan voldoende reden
om ook op deze plaats uitdrukking te geven aan mijn dank aan al die triagisten, huisartsen en alle
overige medewerkers die het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan het realiseren van de gestelde doelen
door zich op enigerlei wijze in te zetten voor het belang van die bijna 190.000 patiënten die een beroep op
de huisartsenposten hebben gedaan.
In dit jaarverslag, dat zelf ook met z’n tijd meegaat door het zich in afwijking van voorgaande jaren richten
op de meest belangrijke dan wel anderszins in het oog springende feiten en het daarmee parkeren van
wijd uiteenlopende beschouwingen over het recente verleden, treft u een samenvatting aan van vele
initiatieven en uitgevoerde acties en maatregelen op de diverse gebieden. Het toont des te meer aan
dat van een solistisch optreden als HpA volstrekt geen sprake meer mag en kan zijn. Niet alleen vergen
een doelmatige gezondheidszorg en een patiëntvriendelijke zorgverlening een verdere intensivering alleen
al van de samenwerking tussen huisartsenposten en SEH’s, maar roept ook het sterk versnipperde en
gefragmenteerde landschap van eerstelijnszorgorganisaties in Amsterdam om een herinrichting. Op beide
terreinen zijn gelukkig in 2016 stappen gezet.
Noodzakelijke stappen die ook zijn betrokken bij het in 2016 komen tot het Meerjarenbeleidsplan 2017-2019.
Een op zich lange periode gelet op de voor een toekomstbestendige spoedzorg noodzakelijke veranderingen
en elkaar snel opvolgende ontwikkelingen. Het feit dat dit Meerjarenbeleidsplan ook jaarlijks een vertaling
krijgt in concrete acties, biedt voldoende gelegenheid en ruimte om waar nodig bij te sturen. Dat bijsturen
zal echter niet gelden voor het feit dat de patiënt / consument onverminderd centraal zal blijven staan bij
alle activiteiten die HpA onderneemt.

Paul Rijksen,
bestuurder / directeur
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1. Zorgvraag neemt toe/
Het verzorgingsgebied van HpA telt in 2016 860.601

Een volgende uitdaging is om de regiearts een rol

inwoners, bijna 2% meer dan in 2015. Steeds

te geven in de toekenning van consulten en deze

meer Amsterdammers (en mensen die in de stad

beter te stroomlijnen naar de stadsposten.

verblijven) zoeken contact met de huisartsenpost.
In 2016 namen 184.004 patiënten contact met ons

Om de lange wachttijden aan de telefoon aan

op; een groei van 6,5% ten opzichte van 2015.

te pakken is de formatie triagisten uitgebreid.
Vanwege krapte op de arbeidsmarkt zijn circa 30

Het

aantal

zelfverwijzers

groeide

met

11%

naar 26.160 in 2016. Een gevolg van het beleid

medisch studenten (4e jaars) versneld opgeleid
tot junior triagist en ingezet op de triagepost.

om eerstelijns zorgvragen in de eerste lijn te
behandelen volgens het principe ‘juiste zorg op

Tevens is een pilot ‘sneltriage’ gedaan. Ge-

de juiste plaats’. Sinds 1 januari 2016 ziet de HAP

diplomeerd triagisten mogen het triagegesprek

alle zelfverwijzers met een huisartsgeneeskundige

bekorten door een deel van de vragen in het

zorgvraag, ongeacht de woonplaats van de patiënt.

NTS beargumenteerd over te slaan en sneller te

In voorgaande jaren beperkte de HAP-zorg zich tot

besluiten tot een vervolgactie op de stadspost:

zelfverwijzers uit het eigen werkgebied.

een terugbelconsult door de huisarts, een consult
op de post of een visite. We zijn de pilotfase

De druk op de huisartsenzorg en de verwachtingen

voorbij en op basis van een evaluatie is besloten

van patiënten nemen de laatste jaren alsmaar toe.

de werkwijze voort te zetten.

De reclamespotjes op TV, die de HAP aanprijzen als
‘gratis’ zorg, en de 24-uurs economie, spelen een

Naast het verbeteren van onze processen proberen

rol in de toenemende zorgvraag. Zonder verdere

we ook iets aan de toestroom van patiënten te doen.

maatregelen dreigt het huidige systeem van

We zijn eind 2016, met subsidie van de gemeente

24-uurs huisartsenzorg vast te lopen.

Amsterdam, gestart met het voorbereiden van een
publiekscampagne. De campagne richt zich op het

Maatregelen om de toenemende drukte het

afremmen van oneigenlijke hulpvragen. Een groot

hoofd te bieden

deel van de hulpvragen kan zonder risico wachten

We hebben in 2016 het accent gelegd op het vinden

tot dat de eigen huisarts de volgende werkdag

van een gepast antwoord op hulpvragen die niet

bereikbaar is. De campagne start in het voorjaar

direct om verdere actie vragen. Sinds eind 2015

2017 en richt zich via Facebook op de doelgroep

vindt alle telefonische triage (behalve ’s nachts)

20-40 jarigen in ons werkgebied.

plaats op de triagepost. Doordat alle visites worden
overlegd met en toegekend door de regiearts, is
het aantal (onterechte) visites afgenomen. Dit
heeft tot meer rust op de stadsposten geleid.
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2. Samenwerking HAP-SEH Triagepost

/

Een goede samenwerking met de SEH’s is van

zelfverwijzers 7x24 uur. In de loop van 2016 is de

belang om de groeiende stroom zelfverwijzers

werkwijze geïmplementeerd tijdens de HAP-uren

in goede banen te leiden.

2016 was het jaar

én op doordeweeks dagen overdag. Na evaluatie

waarin alle verbouwingen en verhuizingen van de

in 2017 wordt bekeken of de werkwijze uitgebreid

stadsposten zijn afgerond.

wordt naar de nachten.

Alle stadsposten zitten nu bij of naast een SEH,

Zelfverwijzers die overdag naar de SEH komen met

klaar voor een volgende stap naar een intensievere

een laag complexe zorgvraag worden na triage

samenwerking in de spoedzorg:

verwezen naar de eigen huisarts of een daartoe

•

HAP Noord is per 1 maart verhuisd naar de

aangewezen dagpraktijk. Dit heeft inmiddels

nieuwe locatie in het BovenIJziekenhuis.

tot een aanzienlijke daling van het aantal

HAP West is per 9 mei verhuisd naar de nieuwe

zelfverwijzers overdag geleid.

•

locatie in OLVG locatie West
•
•
•

HAP Zuidoost is per 18 oktober verhuisd naar

Advies Nachtposten

de nieuwe locatie in het AMC.

Naar aanleiding van onrust op de nachtposten Oost

HAP CentrumOost zit sinds 2013 bij de SEH van

en West, ontstaan in 2015, heeft de Commissie van

OLVG locatie Oost.

Advies (CvA) zich gebogen over de nachten. Medio

HAP Zuid is in 2014 verhuisd naar het VUmc.

2016 heeft de commissie advies uitgebracht over
de toekomst van de nachtposten en met name

De

toenemende

drukte

maakt

het

steeds

de huisartsen bezetting. Vooralsnog blijven beide

dwingender om te kijken naar een rol voor de

nachtposten open en blijft de artsenbezetting

HAP bij de inschrijving en de fysieke triage van

gehandhaafd, hoewel het advies handreikingen

zelfverwijzers. In West is dat met de verbouwing

biedt voor efficiencyverbeteringen in de toekomst.

gerealiseerd; HAP en SEH hebben een gezamenlijke
balie en triageruimte gekregen bij de ingang

Doorontwikkeling triagepost

van de SEH. Zelfverwijzers worden na een korte

Eind 2015 is de triagepost gestart en begin 2016

pretriage getrieerd door een triagist van de HAP óf

heeft

een SEH-verpleegkundige en daarna voor verdere

Naar aanleiding daarvan zijn processen en

behandeling verwezen naar HAP of SEH. De HAP-

afspraken

triagist kan zelf volstaan met een zelfzorgadvies

nu

als een consult bij de huisarts niet nodig is.

verschillende disciplines (verantwoordelijk triagist,

een

eerste
verder

gezamenlijke

evaluatie

plaatsgevonden.

geoptimaliseerd.
werkoverleggen

Er

zijn

voor

de

triagist en regiearts), die bijdragen aan een
Acute zorg overdag

betere onderlinge samenwerking. De functie van

In Noord is na de verhuizing gestart met een uniek

regiearts

project waarbij HAP en SEH één gezamenlijke

ondersteund, middels een competentieprofiel en

werkwijze hanteren voor de opvang en triage van

beoordelingssysteem voor regieartsen.

wordt
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3. Huisarts zijn bij HpA

/

Positie van huisartsen binnen HpA

Daarnaast

De afgelopen jaren is door wijzigingen in bestuur

postoverleg (BPO) met alle medisch managers

en organisatie van HpA opnieuw inhoud gegeven

en locatiemanagers, de coördinator kwaliteit en

aan de betrokkenheid van de huisartsen bij

patiëntveiligheid en directiesecretaris. Het BPO

beslissingen over de kwaliteit van het medisch

is gericht op zaken die de posten aangaan, zoals

handelen

De

de follow-up van calamiteiten, ontwikkelingen op

medisch managers hebben sinds 2013 een

de triagepost en stadsposten, nieuwe werkwijzen

sleutelrol in de verantwoordelijkheid voor de

en processen, kwaliteitsonderwerpen etc. Het

medische kwaliteit en het reilen en zeilen op de

overleg is vooral informatief en adviserend naar

stadsposten. Via de Vergadering van Aangesloten

het MT, maar kan om pragmatische redenen ook

Huisartsen (VvAH) is de zeggenschap voor alle

besluitvormend zijn, bijvoorbeeld bij voorstellen

aangesloten huisartsen geregeld.

van de kwaliteitscommissie.

Daarnaast wordt de betrokkenheid van huisartsen

Huisartsen in specifieke functies

aangemoedigd door ze uit te nodigen voor

Veel energie is gestoken in het samenstellen van

bijeenkomsten

en

een vaste pool van huisartsen die regiediensten

werkgroepen, bijvoorbeeld om processen en

willen doen op de triagepost of op de grote

werkwijzen te verbeteren.

stadsposten CentrumOost en West. Dit heeft

en

hun

en

(mede)zeggenschap.

diverse

commissies

is

er

een

tweewekelijks

breed

geresulteerd in een vaste groep van circa 100
Nieuwe overlegstructuren

huisartsen, zowel gevestigde als waarnemend

Na een heisessie eind 2015 met de nieuwe

huisartsen.

bestuurder,

en

regieartsen is de regiefunctie beter vorm te geven.

de

Regieartsen doen tenminste zes regiediensten

opnieuw

per jaar en ze zijn bereid relevante scholingen te

de

medisch

locatiemanagers,

zijn

overlegstructuren

binnen

managers

begin
HpA

2016

vormgegeven. Er is gekozen voor een kleiner en

Met

deze

groep

gemotiveerde

volgen die HpA aanbiedt.

slagvaardiger managementteam (MT) dat wekelijks
bijeenkomt en besluiten neemt over algemeen

Daarnaast is een groep huisartsen specifiek

organisatorische zaken en voorstellen die om

opgeleid

snelle actie vragen.

te beoordelen op het gebied van medische

om

de

gesprekken

van

triagisten

inhoud, gespreksvoering en patiëntveiligheid, in
het kader van de diplomering of hercertificering
van triagisten.
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Nascholingen

Huisartsenzorg in Amsterdam

In 2016 dienden alle aangesloten huisartsen

Samen met Huisartsenkring Amsterdam (HKA)

regiedienst op de Triagepost te kunnen doen. Om

probeert

huisartsen te ondersteunen bij de uitvoering van

van huisartsenzorg om te vormen tot meer

deze taak en om hun samenwerking met triagisten

samenhang. In 2016 is een eerste bijeenkomst

te optimaliseren, zijn de trainingen ‘Samen

georganiseerd om de bestuurlijke kracht richting

triëren’ en ‘Regie voeren-hoe?’ in 2016 voortgezet.

stakeholders te bundelen.

HpA

het

versnipperde

landschap

De training Samen triëren is het hele jaar door
georganiseerd, 13 keer in totaal. De training

HpA en HKA trekken ook samen op om de

Regie voeren – hoe? is wegens gebrek aan animo

werkdruk van huisartsen in de diensten aan

alleen in de periode januari – april georganiseerd,

te

4 keer in totaal.

Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), uitgevoerd

pakken.

Het

werkdrukonderzoek

van

de

in november 2016, bevestigt de ervaringen
De afgelopen jaren hebben de HAP-zorg en de

van huisartsen. Driekwart van de huisartsen vindt

ambulancezorg een grote kwaliteitsslag gemaakt,

de werkdruk tijdens de diensten een probleem.

professioneel én organisatorisch. Vanuit het

Deze wordt vooral veroorzaakt doordat er teveel

besef

complementair

patiënten met een niet-acute zorgvraag naar

zijn aan elkaar, is de training ‘Samen beter’

de huisartsenpost komen. Tegelijkertijd wordt de

ontwikkeld. De training is in 2016 georganiseerd

problematiek waarmee patiënten naar de HAP

om de samenwerking tussen de huisartsen

komen complexer.

dat

deze

disciplines

van HpA en HAP Zaanstreek-Waterland, en
de

ambulancemedewerkers

van

Ambulance

Amsterdam in de acute hulpverlening te versterken.

9
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4. Productie en branchenormen

/

Ten opzichte van 2015 is het totaal aantal

In

verrichtingen gestegen met 6,5%. Dit is vooral

afgehandeld op de triagepost (dat is 22% van

een gevolg van een toenemend aantal consulten

alle verrichtingen en 60% van alle telefonische

(+8,1%)

(+8,4%).

consulten). Ondanks vele inspanningen konden we

Het aantal visites neemt gestaag af (-10,6%)

in 2016 nog niet voldoen aan de branchenormen

als gevolg van de werkwijze op de Triagepost

voor de telefonische bereikbaarheid. Ondanks

(alle visites worden overlegd met de regiearts

dat dit landelijk het beeld is, blijft dit in 2017 een

voordat ze worden toegekend).

belangrijk aandachtspunt.

en

telefonische

consulten

totaal

zijn
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Productie HpA 2016
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172.807

6,50%
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Branchenormen

Minste
kwartaal

Beste
kwartaal

Landelijke
norm

telefonische bereikbaarheid spoed < 30 seconden

82,9

88,4

98%

telefonische bereikbaarheid spoed < 60 seconden

94,1

97,1

100%

telefonische bereikbaarheid niet spoed < 2 minuten

19,6

35,7

75%

telefonische bereikbaarheid niet spoed < 10 minuten

64,0

77,2

98%

autorisatie zelfzorgadviezen < 1uur (triagepost)

98,8

98,8

92%

autorisatie zelfzorgadviezen < 2uur (triagepost)

99,7

99,8

98%

U1 ritten < 20 minuten

72,2

91,8

90%

U2 ritten < 60 minuten

96,4

99,2

98%
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5. Patiënt zijn bij de HpA
Top 10 ICPC-codes 2016
De top tien van voorkomende diagnosecodes in 2016 is als volgt:

Koorts

8696

Andere gelokaliseerde buikpijn

5915

Acute infectie bovenste luchtwegen

5831

Scheurwond/snijwond

5564

Cystitis/urineweginfectie

5505

Borstkas symptonen/klachten

4123

Veronderstelde gastro-intestinale infectie

3903

Gegeneraliseerde buikpijn/buikkrampen
Ongeval/letsel
Braken

3632
3475
3124

Calamiteiten
Calamiteitenmeldingen komen binnen via de HpA-

en één secretaris. De onderzoekscommissie levert

Wijzer, maar soms ook via de VIM-commissie, een

uiteindelijk een verslag op met aanbevelingen

manager of een ketenpartner zoals Ambulance

voor kwaliteitsverbetering, dat wordt aangeboden

Amsterdam. Per melding wordt uit de in totaal

aan de directeur van HpA. Indien HpA heeft

acht leden van de calamiteitencommissie een

gemeld bij de IGZ, wordt het verslag ook aan de

onderzoekscommissie samengesteld met één

IGZ aangeboden, die vervolgens het verslag en het

huisarts-onderzoeker, één triagist-onderzoeker

onderzoek beoordeelt.
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Calamiteiten
2014

2015

2016

Aantal ontvangen meldingen

15

18

14

Aantal meldingen in onderzoek genomen*

15

16

12

waarvan intern onderzocht (vooronderzoek)

3

12

7

waarvan onderzocht en bij IGZ gemeld**

12

4

5

* Meldingen die niet in onderzoek worden genomen door de interne calamiteitencommissie, worden bijvoorbeeld
onderzocht als VIM of in behandeling genomen als klacht.
** Per medio 2014 kunnen zorgaanbieders een langere periode benutten t.b.v. vooronderzoek alvorens te besluiten
calamiteit ja/nee en al dan niet te melden bij de IGZ.

Naar de twaalf meldingen is soms direct een

Afgelopen

calamiteitenonderzoek gestart inclusief melding

uitgevoerd met betrokkenheid van ketenpartners,

bij de IGZ, maar meestal (door twijfel of het al

zoals een verzorgingshuis, verloskundige en

dan niet een calamiteit was) werd eerst een intern

medewerkers van de meldkamer en ambulance.

vooronderzoek gestart zonder directe melding

Het resultaat is dat samen geleerd wordt van

bij de IGZ. Uiteindelijk zijn vijf meldingen gedaan

de praktijkvoorbeelden en op deze manier de

bij de IGZ, die met alle onderzoeksrapportages

samenwerking kan worden verbeterd.

jaar

zijn

veel

(voor)onderzoeken

akkoord is gegaan.
Ook binnen de calamiteitencommissie zelf zijn
Voorbeelden van genomen verbetermaatregelen:

er ontwikkelingen geweest: er is een nieuwe

•

extra aandacht voor urgentie en bijbehorende

voorzitter, er is een waarnemend huisarts aan

actie bij een tweede contact over dezelfde

de commissie toegevoegd en vanwege personele

klacht van een patiënt binnen 24 uur.

wisselingen bij HpA zijn er nieuwe secretarissen.

extra aandacht voor volledige rapportage en

Als laatste is een nieuw commissiereglement in

het noteren van de naam van de arts met wie

werking getreden en is de folder voor betrokkenen

is overlegd.

bij een (mogelijke) calamiteit herzien.

•

•

extra aandacht voor het ‘Houvast voor overleg’
tussen triagist en huisarts.

•

Voorbereiding van een symposium rondom
het thema patiëntveiligheid in 2017.
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VIM
2014

2015

2016

Aantal ontvangen meldingen

78

85

84

Aantal meldingen afgewezen*

21 (27%)

16 (19%)

35 (42%)

57

69

49

Aantal meldingen geaccepteerd voor onderzoek

* Meldingen worden afgewezen als het een keten-, agressie-, calamiteiten- of ICT-melding betreft dan wel melding van
persoonlijk (dis)functioneren.

In 2016 heeft een naamswijziging plaatsgevonden

elkaar. Na bespreking worden verbetervoorstellen

van Meldingen Incidenten Patiëntenzorg (MIP)

geformuleerd, welke worden voorgelegd aan de

naar Veilig Incidenten Melden (VIM). VIM draagt

directie ter implementatie en evaluatie.

vanwege het veilige karakter meer dan MIP uit
waarvoor het melden is bedoeld. De structuur

Meldingen in 2016 betroffen onderwerpen als:

en opzet van het melden en het onderzoek zijn

verkeerde

onveranderd gebleven.

aangemaakt,

diagnose,

geen

onduidelijke

waarneembericht
patiëntinstructies

gegeven en verkeerde medicatie toegediend of
Huisartsen

en

medewerkers

kunnen

(bijna)

voorgeschreven. De oorzaken van de meeste

incidenten melden via het elektronische VIM-

incidenten liggen op het gebied van communicatie,

formulier op de HpA-Wijzer. Iedere VIM-melding

menselijk handelen en protocollen.

wordt geanalyseerd volgens de PRISMA methodiek
(een systematische analyse die inzicht geeft in de
oorzaken en sub-oorzaken van (bijna-)incidenten)
en vervolgens anoniem besproken in de VIMcommissie. De VIM-commissie is het afgelopen
jaar uitgebreid met één triagist en bestaat
nu uit twee huisartsen, drie triagisten en een
kwaliteitsmedewerker in de functie van secretaris.
De VIM-commissie komt één keer per maand bij

Jaarverslag Huisartsenposten Amsterdam
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De

VIM-commissie

heeft

de

volgende

aanbevelingen gedaan:

Klachten over HpA, zowel over de service als
over de medische kwaliteit, worden behandeld
volgens de wettelijke kaders. De gang van zaken in

Vaste groep regie-artsen;

2016 was dat met de klager meestal na één dag

protocol (spoed)bezorging medicatie opnieuw

contact wordt opgenomen en de afhandeling

onder de aandacht brengen;

in gang gezet, de klachtafhandeling neemt

altijd een waarneembericht aanmaken, óók

ongeveer één á twee weken in beslag. Vanwege

als de beller niet bij de patiënt is;

wetswijzigingen zal dit systeem van be- en

het belang van goede verslaglegging opnieuw

afhandeling in 2017 veranderen.

onder de aandacht te brengen;
mondeling overleg op triagepost tussen

In 2016 zijn 121 klachten binnengekomen, dit zijn

triagist en regie-arts moet veiliger; altijd i.c.m.

20 klachten meer dan in 2015. De toename van

inzien van dossier patiënt;

de klachten wordt met name veroorzaakt door de

betere borging van werkafspraken;

onvrede over de bereikbaarheid van de HAP in het

protocollen

en

werkafspraken

minder

vaak wijzigen;
kritisch

19

kijken

eerste kwartaal. Voor de afhandeling van klachten
die niet door bemiddeling kunnen worden opgelost,

naar

het

aantal

docu-

was HpA aangesloten bij de klachtencommissie

menten, procedures en werkafspraken op

Amsterdam (KC). Dit jaar hebben geen patiënten

de HpA-Wijzer.

de stap naar die KC gemaakt.
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Waarover gaan de klachten (2016)
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inhoudelijk
handelen

West

Zuid

Financiën

Organisatie

Zuidoost

Samenwerking
binnen de
keten

Totaal

Het is mogelijk dat bij een klacht meer dan één

Door verbetermaatregelen is het aantal klachten

functie/onderdeel

over de telefonische bereikbaarheid gedaald.

van

de

organisatie

wordt

aangeklaagd, daarom kunnen de opgetelde cijfers

Wij

hoger zijn dan de totaalcijfers.

teruggekoppeld naar de medewerkers.

De meeste uitingen van onvrede betreft het

Naar aanleiding van de klachten is de aanbeveling

handelen van huisartsen en dan meestal het

om de interne klachtenmonitoring te verbeteren

medisch-inhoudelijk handelen zoals het niet serieus

door structurele klachtbespreking per post door

nemen van de ervaren klachten bijvoorbeeld:

medisch managers en locatiemanagers.

niet

opmerken

van

een

fractuur,

ontvingen

vier

complimenten

die

zijn

blinde-

darmontsteking of longontsteking of ongerustheid

Aansprakelijkheidsstelling

ten aanzien van kinderen.

In 2016 zijn in 48 verzoeken om medische
informatie

binnen

gekomen

(het

jaar

Patiënten ervaren triagisten soms als afhoudend

daarvoor 21) van verzekeraars, advocaten en

en/of onvriendelijk, of krijgen onjuiste informatie

letselschadebureaus al dan niet in relatie met

over bijv. recepten en apotheken in de stad.

aansprakelijkheidsstellingen.

In het eerste kwartaal waren veel klachten

worden afgehandeld volgens de Gedragscode

over de lange wachttijden aan de telefoon.

Openheid

medische

Deze

incidenten;

verzoeken
betere

afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA).
In 2016 hebben wij drie aansprakelijkheidsstellingen ontvangen.

Jaarverslag Huisartsenposten Amsterdam
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6. Medewerker zijn bij de HpA

/

In-Uitstroom

Scholing

HpA had op 31 december 2016 166 medewerkers

In 2016 is HpA begonnen met een verkenning

in dienst (66,61% FTE), waarvan 132 triagisten

van

(deels in opleiding, 44,05% FTE) en 34 mede-

opleidingsactiviteiten,

werkers

grote

streven is om beter aan te sluiten op voorkennis

verschil tussen het aantal medewerkers en FTE

en individuele niveaus van deelnemers. Dit past bij

wordt veroorzaakt door de overwegend kleine

de ontwikkeling in de maatschappij dat kennis en

aanstellingen van triagisten.

inzichten steeds meer digitaal worden opgedaan.

op

kantoor

(22,57

FTE).

Het

de

inzet

van

andere
zoals

werkvormen
e-learning.

bij
Het

Zo verstrekt HpA sinds mei 2016 licenties voor
Het aantal triagisten is ten opzichte van 2015 met

de e-learning e-Xpert Triage NTS als onderdeel

20 gestegen. In 2016 zijn 57 triagisten in dienst

van het opleidingstraject diploma Triagist. Deze

getreden (4,21 FTE) en 37 triagisten uit dienst (3,59

e-learning vervangt een aantal klassikale lessen

FTE). Ten opzichte van 2015 is de ondersteuning

die onderdeel waren van de basistraining triage.

uitgebreid met drie medewerkers (0,87 FTE).
In 2016 heeft HpA de “No-show-procedure”
Verzuim

ingevoerd. No-show betekent dat een medewerker

De verzuimcijfers bij HpA liggen hoger dan de

niet op een afspraak verschijnt, zonder afmelding

landelijk gemiddelden. Afgezien van een relatief

en zonder toestemming van de leidinggevende.

hoog percentage langdurig verzuim, ligt de

Dit komt onder andere voor bij door HpA

meldingsfrequentie bij kortdurend verzuim te

georganiseerde

hoog. Op verschillende wijzen is in 2016 hierop

consulten met de bedrijfsarts. In geval van een

ingespeeld

‘no-show’ wordt het ‘no-show-bedrag’ in rekening

studenten

(trainingen,
vanwege

inzet

tekort

geneeskundige

arbeidscapaciteit).

opleidingen,

trainingen

en

gebracht bij de medewerker.

Maar de werkdruk in combinatie met zorgen in
de privésfeer maken het verzuimbeleid tot een
aandachtspunt met stip.
Verzuim 2016
2016
Verzuimpercentage

6,7%

Kort verzuim

1,36%

Lang verzuim

4,64%

Verzuimfrequentie

1,99%
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Bijzonderheden

12 zieken met groot contract
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Opleidingsteam

Second opinion gespreksaudit

Per 1 januari 2016 is ‘opleiden’ ondergebracht

In 2016 is de mogelijkheid gecreëerd een second

bij de afdeling HRM. Per 1 februari 2016 is een

opinion aan te vragen over de triagegesprekken

opleidingscoördinator aangesteld.

die triagisten hebben gevoerd en die geselecteerd
zijn voor een audit in het kader van de

Diploma triagist

opleiding tot triagist. Tot dan toe kon een mede-

In 2016 hebben 12 triagisten in opleiding het

werker de totstandkoming en uitkomsten van

diploma triagist behaald.

de gespreksaudit alleen bespreken met de
originele auditor. Wanneer de medewerker en

Herregistratie diploma triagist

de auditor van mening verschillen en als die tot

Van 11 triagisten verliep in 2016 het diploma

een ander oordeel komt, kan de medewerker

triagist. Hiervan hebben 8 hun diploma in 2016

besluiten een herbeoordeling te laten uitvoeren

geherregistreerd.

door een externe auditor.

Auditor triagegesprek
Alle interne auditoren binnen HpA worden jaarlijks
getraind en vanaf 2016 ook jaarlijks geijkt. Het
team van auditoren is constant en goed op elkaar
ingespeeld, bleek uit de ijking.

23
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7. Tevredenheidsonderzoek

/

Het tevredenheidsonderzoek wordt doorgaans

Thema’s waarover gevraagd wordt zijn onder

eenmaal per drie jaar uitgevoerd, de laatste

andere: werkdruk, werkplezier, deskundigheid

keer was in 2014. Ditmaal is het een jaar naar

en deskundigheidsbevordering, bekendheid van

voren gehaald in verband met het komen tot het

enkele werkafspraken, samenwerking, faciliteiten

meerjarenbeleid 2017-2019.

en de beleving van het contact tussen patiënt en
triagist en/of huisarts.

Het tevredenheidsonderzoek onder patiënten,
huisartsen en triagisten is nu in de zomer

Het blijkt dat patiënten zeer tevreden zijn (overall

van

rapportcijfer 8,1), maar wel het minst tevreden over

2016

uitgevoerd

ServiceCheck).

Zij

door

staan

SAMR
bekend

(voorheen
om

het

de telefonische wachttijd. Hier ondernemen wij al

uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken vanuit

verbeteracties op (zoals de werkwijze sneltriage

meerdere perspectieven. Ook werken zij veel met

en het uitbreiden van de formatie) en voor 2017

huisartsenposten, waardoor zij een ‘standaard’

wordt bekeken welke verdere acties worden

vragenlijsten ter beschikking hebben die per klant

ondernomen. Andere verbeterpunten die uit het

op maat kunnen worden gemaakt.

tevredenheidsonderzoek zijn gekomen worden
ook vanaf 2017 ingezet.
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8. Kwaliteit: verbeteren van processen
Het kwaliteitsbeleid

De

Het kwaliteitsbeleid van HpA is gebaseerd op de

‘Telefonische

HKZ/ISO normen. Het kwaliteitsmanagement-

interviews gehouden met (on)ervaren regieartsen,

systeem genereert een continue verbeterproces

triagisten (in opleiding), medisch studenten en

op alle niveaus in de organisatie. Hierbij dienen

praktijkopleiders. Een aantal van de uitkomsten

de volgende zaken als input: calamiteiten, VIM-

ondersteunden de opvattingen die reeds binnen

meldingen, klachten van patiënten, feedback

de organisatie leefden en verbetersuggesties zijn

voortkomend

inmiddels opgepakt in verschillende projecten

klachten

uit

van

tevredenheidsonderzoeken,
ketenpartners,

voorjaarsaudit
triage’;

had

als

hiervoor

/

onderwerp
zijn

diverse

bevindingen

en verbeteracties. Andere bevindingen worden

uit interne audits, uitkomsten van de pro-

komend jaar bij de volgende interne audit

spectieve risico inventarisatie (PRI) en externe

uitgebreider geëvalueerd.

beoordeling HKZ.
De tweede audit betrof de HpA-Wijzer en is
HKZ

vastgesteld toen duidelijk werd dat de software-

Jaarlijks wordt door Lloyds Register Quality

aanbieder van de HpA-Wijzer met een grote update

Assurance (LRQA) een externe audit afgenomen.

kwam. Op basis van twee gebruikersraadplegingen

In 2016 vond de driejaarlijkse hercertificering

is de nieuwe versie van dit portaal zo goed mogelijk

plaats. Twee auditoren bezochten drie posten

ingericht voor de verschillende gebruikers. Zie

en triagisten, huisartsen, medisch managers,

verder onder het kopje ‘HpA-Wijzer’.

locatiemanagers en stafleden werden kritisch
ondervraagd. Het resultaat van de audit was

Prospectieve risico inventarisatie

positief: HpA is opnieuw gecertificeerd voor een

Een werkgroep, bestaande uit vier waarnemers,

periode van drie jaar.

coördinator

van

de

WHAM

en

coördinator

kwaliteit heeft in 2016 het proces ‘Waarnemen
Interne audits

bij huisartsenposten Amsterdam’ onderzocht. De

In 2016 zijn volgens het kwaliteitssysteem van HpA

risico’s en de gevolgen voor de patiënt zijn in kaart

twee interne audits uitgevoerd. Hiervan is er één

gebracht en gewogen.

door het intern auditteam van HpA uitgevoerd
(drie kwaliteitsfunctionarissen, twee collega’s
van de afdeling financiën, een locatiemanager,
een
door

huisarts
een

en

een

triagist)

kwaliteitsfunctionaris

en

een

en

een

medewerker communicatie.

Jaarverslag Huisartsenposten Amsterdam
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Op basis van de bevindingen zijn de volgende

Het portaal is toegankelijk via www.hpa-wijzer.

verbetermaatregelen toegepast:

nl en bevat naast de kwaliteitsbibliotheek en de

Introductieboekje samengesteld met logistiek

meldingsformulieren nu ook de nieuwsberichten

en

de

die voorheen op het Intranet te vinden waren. Het

waarnemer op de hoogte moet zijn alvorens

oude Intranet is hiermee komen te vervallen; het

aan de slag te kunnen;

aantal ‘HpA-websites’ is verkleind.

(lokale)

werkafspraken

waarvan

Gezamenlijke training en scholing;
Op de triagepost is een digitaal scherm

Een ander pluspunt is de directe koppeling met

opgehangen.

nieuwe

de roosterapplicatie en de cursusapplicatie:

werkafspraken en/of wijzigingen onder de

er kan doorgeklikt worden zonder opnieuw

aandacht gebracht worden.

een wachtwoord te hoeven invoeren. De oude

Hier

kunnen

toegang tot de roosters (via de patiënten-site)
HpA-wijzer

is opgeheven, waardoor triagisten en huisartsen

Zoals kort onder ‘Interne audits’ beschreven,

‘verplicht’ in de HpA-Wijzer inloggen en bepaalde

is de HpA-Wijzer in 2016 ingrijpend veranderd.

(nieuws)berichten tot zich krijgen.

Van

een

startpagina-achtig

een

gebruikersvriendelijk

uiterlijk

naar

startportaal

met

gedifferentieerd informatieaanbod voor triagist,
huisarts en kantoormedewerker.

29
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HpA

gebruikt

een

screeningsinstrument

als

In twee gevallen was sprake van een acute situatie

hulpmiddel om signaleren van kindermishandeling

en werd Veilig Thuis of de politie ingeschakeld.

in beeld te krijgen. Elk kind onder de 18 jaar wordt

Volgens het HpA protocol worden alle meldingen

gescreend op kindermishandeling, Op de posten

-ook waar als vervolgactie ‘geen’ is ingevuld-

van HpA werden in 2016 ruim 49.000 kinderen

gemonitord

gezien. Het aantal

Daarmee zijn de 16 meldingen zonder vervolgactie

ingevulde formulieren van

een vermoeden van kindermishandeling (zgn.

door

de

aandachtfunctionaris.

niet verloren gegaan.

sputovamo formulieren) bedroeg 46. In geval
van een vermoeden registreren de huisartsen

De diagnosecodes die gericht zijn op huiselijk

op de post ook de vervolgactie. Hiervoor worden

geweld bij volwassenen worden verzameld en

diverse categorieën gehanteerd (zie tabel). Bij

geregistreerd. In 2016 werden deze ICPC codes 147

het merendeel van de vermoedens neemt de

keer ingevuld. Het valt op dat de code ‘problemen

meldende huisarts een andere actie, zoals contact

ten gevolge van geweld’ (Z25) een groot aandeel

met de eigen huisarts (46%). In zeven gevallen werd

vormt: deze code werd 127 keer ingevuld.

verwezen naar het ziekenhuis of de kinderarts.

Vermoeden kindermishandeling: vervolgactie

Geen (16)

Veilig Thuis / Politie (2)

Anders / Eigen huisarts (21)

Anders / Eigen huisarts (21)
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Ketensamenwerking
Op

verschillende

samenwerking met GGZ-Spoedeisende Psychiatrie
werkgebieden

wordt

nauw

Amsterdam. Naar aanleiding van een ketenmelding

samengewerkt met andere organisaties. Voorbeeld

zijn de afspraken aangescherpt en is er een

van verbeterde ketensamenwerking in 2016 is de

werkafspraak voor inzet psycholance gemaakt.

ICPC codes gerelateerd aan huiselijk geweld bij volwassenen in 2016
Aantal

ICPC

127

Z25 problemen tgv geweld
Z12 relatieproblemen met partner

13

Z20 relatieprobleem met ouders-familie

2

Z16 relatieprobleem met kind

5

Totaal

147

Aantallen ketenmeldingen (interne meldingen over ketenpartners) in 2016
Totaal

31

Ambulance/meldkamer

5

Laboratoria

7

Dienstapotheken

7

SEH’s

17
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Periodiek overleg

van de beslisboom. Belangrijkste verschil is

HpA heeft met alle ketenpartners regulier over-

dat, naast HpA, ook de SEH ook een rol heeft

leg om de samenwerking verder te stroom-

in het zoeken naar vervolgzorg. Een andere

lijnen. Dit geldt voor:

thema bijeenkomst had als onderwerp operationele

samenwerkingsafspraken

tussen

HAP, SEH en VVT.

Ambulance Amsterdam
- Een snel contact tussen meldkamer en
triagepost

en

tussen

verpleegkundige

OKAZ (Operationeel Ketenoverleg Acute Zorg).

patiënten-

Krapte op arbeidsmarkt zowel bij HpA als SEH’s

overdracht is gerealiseerd door het aanbieden

heeft invloed op de werkdruk en kan effect

van twee collegiale lijnen. Een nummer

hebben op de samenwerking. Toename van

voor een warme patiëntenoverdracht van

hoeveelheid patiëntenstops op SEH’s heeft

centralist naar triagist, het andere nummer

invloed op patiëntenzorg en patiëntenstromen

van verpleegkundige naar regiearts.

voor alle partijen. Vanuit OKAZ is er verbinding

en

-

triagepost

Meldkamer

voor

heeft

veilige

NTS

ingevoerd,

ter

met ROAZ.

voorbereiding van de start NTS op de
meldkamer is er scholing en training gevolgd

In

2015

zijn

een

op de triagepost.

doorgevoerd

- Er is een start gemaakt met KIEKEN, Kijken In

bereikbaarheid en inschakelen crisisdienst, dit

Elkaars Keuken, triagisten hebben meegekeken

is gecontinueerd in 2016. Locatie het SPOOR

op de meldkamer.

en de Psycholance hebben hier een positieve

betreft

aantal
de

verbeteringen

crisisdienst

over

bijdrage aan geleverd.
Laboratoria. Het aantal laboratoria die contact
zoeken om afwijkende uitslagen door te bellen

De samenwerking met Meditaxi is wederom

tijdens ANW uren is toegenomen. Het accent

positief beoordeeld. De chauffeurs vormen

ligt op werkbare afspraken voor beide partijen.

in toenemende mate een team met de
dienstdoende huisartsen en regieassistenten

Met de SIGRA en de thuiszorgorganisaties

op

de

stadsposten.

zijn afspraken gemaakt hoe te handelen

voortgangsgesprek plaats met de directie van

bij spoedvragen in de ANW–uren. Er is een

Meditaxi en ten minste 3x per jaar vindt overleg

Themabijeenkomst georganiseerd over door-

plaats met de twee coördinatoren van Meditaxi

stroming patiënten naar vervolgzorg, dit heeft

en de coördinerend locatiemanager. Conclusie

met name betrekking op de nieuwe versie

is dat we de samenwerking verder voortzetten.
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vindt

een
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9. ICT en werkprocessen

/

Informatiebeveiliging

Begin

Onder begeleiding van een extern deskundige

van

is

informatiesysteem gaan vervangen.

een

risicoanalyse

uitgevoerd

en

zijn

2017

zullen

eValue8

het

de

wachtkamerschermen

huidige,

nogal

statische,

bijeenkomsten voor medewerkers georganiseerd
over informatiebeveiliging. Verder heeft HpA

HpA Dagzorg

meegewerkt aan een bewustwordingscampagne

Voor een uitbreiding van HAP Noord, waarbij

voor

In

Call

en

de Spoedeisende hulp, is een tweede Call

2017

medewerkers
worden

over

verdere

dit

onderwerp.

maatregelen

verbeteracties uitgevoerd.

Manager

Manager

overdag

database

ingezet

ingericht.

wordt

op

Verrichtingen

overdag worden in deze database geregistreerd en
Telefonie

apart gedeclareerd.

Het telefoniesysteem voor de triagepost en
stadsposten is na acht jaar aan vervanging toe.

Verhuizingen

In 2016 is dit vervangingsproject gestart. Er is

HAP Noord (BovenIJ ziekenhuis), HAP Zuidoost

gekozen voor een nieuw telefoniesysteem bij de

(AMC) en HAP West (OLVG locatie West) zijn in

huidige leverancier dat voor de zomer van 2017 in

2016 verhuisd. Samen met de ICT afdelingen van

gebruik wordt genomen.

genoemde ziekenhuizen is gewerkt aan een nieuwe
technische infrastructuur. Ook de inrichting van

Whitebox project

werkplekken is samen uitgevoerd, waardoor de

De pilot voor het opvragen van huisartsdossiers

werkplekken geschikt zijn voor dubbelgebruik

met een regionale oplossing (de Whitebox) is

door ziekenhuis en HAP.

voortgezet in 2016. Inzage van die dossiers in
nu mogelijk voor iedere arts die is ingelogd

WDH/EMD

met een UZI pas. Helaas betreft het een gering

In 2016 werd er weinig vooruitgang geboekt met

aantal dossiers en kon door het kleine aantal

betrekking tot WDH en EMD. Het percentage

bevragingen (en door tussentijdse technische

beschikbare

problemen) de pilot nog niet afgerond worden. De

geringe groei van 4 naar 6 %, maar het inzien

leveranciers hebben meer commitment getoond

van de beschikbare dossiers gebeurt weinig.

en de ontwikkelingen gaan door.

Beoogde hernieuwde aandacht voor gebruik van

WDH

dossiers

vertoonde

een

het EMD op de post (inmiddels is er van ca. 70%
Informatieschermen voor patiënten

van

Na een selectieprocedure is een keuze gemaakt

de

voor een nieuw dynamisch en gebruiksvriendelijk

gedwarsboomd door de vertraagde oplevering van

informatiesysteem.

een release van Call Manager.

de

Amsterdammers

verstrekte

een

medicatie
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beschikbaar)

van
werd
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10. Vergadering van aangesloten huisartsen

/

“De manier om je eigen diensten vorm te geven”

Verslag 2016:

Het samenwerken met de directie van HpA,

Vice voorzitter Liza Lingbeek treedt terug en wordt

het toetsen van de directie en het vormgeven

opgevolgd door Saskia Boidin, een overgang die

van de diensten die een huisarts doet in de

vlekkeloos verliep. De eerste vergaderingen met

regio

Vergadering

de nieuwe directeur verliepen rustig. Nachtzorg en

van Aangesloten huisartsen. De vergadering is

haar toekomst en een evaluatie van de Triagepost

toegankelijk voor alle huisartsen die te maken

leverden belangrijke bijdrage aan de agenda’s.

hebben met de HPA en dienstdoen op de posten

De toeloop op de posten neemt toe en een zich

in Amsterdam. De aanwezigen op deze vergadering

aandienende vraag is hoe daar met om te gaan

zijn stemgerechtigd indien ze een aansluit

in de toekomst als HpA! We nodigen iedereen uit

overeenkomst met HpA hebben. De agenda van de

om actief deel te nemen aan de vergaderingen, het

vergadering die in elk geval eens per jaar gehouden

zijn jullie diensten!

Amsterdam

loopt

via

de

wordt bevat het jaarplan en het jaarverslag en
daarnaast wordt de agenda samengesteld door de

De voorzitters in 2016:

directie van HpA, voorzitter en vice-voorzitter VvAH

De heer H.W. van der Neut, voorzitter

en door huisartsen ingebrachte onderwerpen.

Mevrouw S. Boidin, vice-voorzitter
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11. Ondernemingsraad

/

Voor de ondernemingsraad (OR) was 2016 een

“We

druk jaar met onder andere een tussentijdse OR-

open

verkiezing. De vernieuwde OR is in 2016 tot de

en gelijk-waardige behandeling voor elke werk-

volgende visie gekomen die ook in 2017 zal gelden.

nemer, daarbij het bedrijfsbelang niet uit het

zijn

een

(pro)actieve

communicatie,

helder

OR,

staan

voor

personeelsbeleid

oog verliezend.”

Ondernemingsraad 2016
Totaal
Nieuwe werkgroepen

3

Aantal vergaderingen

18

Waarvan vergaderingen met directeur

9

Instemmingsverzoeken

9

Adviesaanvragen

1
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12. De middelen

/

Resultatenrekening over 2016
2016

2016 Begroting

2015

14.493.298

14.767.255

13.497.821

nacalculatie oude jaren

79.261

80.722

18.845

Overige bedrijfsopbrengsten

56.925

56.925

56.400

Gemiste opbrengsten

(9.030)

-

(19.909)

____________

____________

____________

14.620.454

14.904.902

13.553.157

Personeelskosten

6.624.308

6.661.343

5.917.797

Honorariumkosten huisartsen

5.933.169

5.915.697

5.510.299

Afschrijvingskosten

160.875

141.582

99.156

2.331.588

2.384.630

2.195.546

____________

____________

____________

15.049.940

15.103.252

13.722.798

____________

____________

____________

(429.486)

(198.350)

(169.641)

(1.917)

6.000

3.575

289.640

192.350

192.250

____________

____________

____________

(141.763)

-

26.184

Gedeclareerde opbrengst verrichtingen
Gedeclareerde opbrengst aftrek/toeslag

Som der bedrijfsopbrengsten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfskosten

Financiële baten en lasten
Overige baten

Resultaat
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13. Personalia per 31 december 2016

/

Raad van Toezicht
De heer C.A. Calis

Voorzitter

De heer J.A, van den Bosch
Mevrouw H. Hultink-Offerman
Mevrouw F.T. de Jonge
De heer G.J.P. Smit
Directie
De heer W.P. Rijksen

Directeur/Bestuurder

Mevrouw M.G. van der Veer

Directiesecretaresse/Officemanager

Beleid
Mevrouw E.C.M.P. Lourijsen

Directiesecretaris

Financiën
Mevrouw I.M.E. van Muijen

Hoofd Financiële Administratie

Mevrouw E.W. van de Burg

Financieel Medewerker

Mevrouw Y. Kreil - de Bake

Financieel Medewerker

Mevrouw M. Lourens - Milkova

Financieel Medewerker

Mevrouw S.K. Moelchand

Financieel Medewerker

De heer R. Roos

Financieel Medewerker

HRM
De heer A.F. de Feber

Manager HRM

Mevrouw A. Walta

HR Adviseur

Mevrouw R.L. Winter

HR Medewerker

Mevrouw M. Hectors

Opleidingscoördinator

ICT
De heer M. Stommel

Coördinator ICT
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Kwaliteit
Mevrouw M.E.J.A. L’Ortye

Senior Medewerker Kwaliteit

Mevrouw C.E.M. Claessen

Medewerker Kwaliteit

Mevrouw L. Paauwe

Medewerker Kwaliteit

Mevrouw I.S. Doyer-Minderhoud

Klachtenbemiddelaar

Locatiemanagement
Mevrouw P.E. Donker, P.E.

Coördinerend Locatiemanager, waarnemend directeur

Mevrouw N.D.R. Leijnse

Locatiemanager

Mevrouw R.J. van Rijnen

Locatiemanager

Medisch Management
De heer A.N.M. van Grunsven

Medisch Manager

De heer E.C. Kanters

Medisch Manager

De heer W.G. Klaren

Medisch Manager

Mevrouw E.R.A. Kuijt

Medisch Manager

Mevrouw V.I. Umans – Mohan

Medisch Manager

Mevrouw S.A. de Waal

Medisch Manager

Backoffice
Mevrouw A. Hollander.

Coördinator Bedrijfsvoering

Mevrouw M.A.T. Balm

Managementassistent

Mevrouw P.J. Vogt

Medewerker Communicatie

Mevrouw H. Bokhorst

Planner Huisartsen

De heer A. Helder

Planner Huisartsen

Mevrouw M.C.C. Ammerlaan

Planner Personeel

Mevrouw A.M. de Rooij

Planner Personeel

Ondernemingsraad
Mevrouw I.N.M. Schuuring

Voorzitter

Mevrouw M. Piers

Vice Voorzitter

Mevrouw S.K. Moelchand
Mevrouw S.I. Stena
Mevrouw A. Hollander
Mevrouw I. Umans
Mevrouw K. Sardjoe Mishre
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Commissie van Advies

Voorzitter

De heer C.E.J. van der Post
De heer T. Brouwer
Mevrouw I. Jonker
Mevrouw J.C. Kagenaar
De heer J.H. Thiel
De heer W.Ch. Völke
De heer M. Vonk
Vergadering van Aangesloten Huisartsen Voorzitter
De heer H.W. van der Neut

Vicevoorzitter

Mevrouw S. Boidin
Alle aangesloten huisartsen
VIM Commissie

Voorzitter

De heer M. Kruyswijk
Mevrouw M. Bakker
De heer A. Bax

Secretaris

Mevrouw Y. Hesterman
Mevrouw M. Bakker
Mevrouw M. Piers
Mevrouw L. Hiemstra
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14. Nevenfuncties RVT en Bestuur HPA

/

Nevenfuncties RVT HPA
Naam

Nevenfuncties

Mevrouw C.W. Verschoor

- Huisarts in gezondheidscentrum Kersenboogerd
- Docent aan de huisartsenopleiding van de VU
- Scen arts

De heer J.A. van den Bosch

- Huisarts

De heer C.A. Calis

- Associate partner Arteria Consulting
- Lid bestuur Planetree Nederland

Mevrouw H. Hultink - Offerman

- Member Board of Directors Planetree Inc. (V.S.)
- Bestuurssecretaris Altra specialistische jeugdhulp
en speciaal onderwijs

Mevrouw F.T. de Jonge

- Wethouder gemeente Almere

De heer G.J.P. Smit

- Lid Raad van Bestuur Topaz
- Lid Raad van Toezicht Triversum

Nevenfuncties bestuur HPA
Naam

Nevenfuncties

De heer W.P. Rijksen

- Voorzitter Raad van Toezicht Zorgkoepel West-Friesland
- Vice-voorzitter Klachtencommissie Ziekenhuis Tergooi
- Vice voorzitter Raad van Commissarissen Zorgpartners
Midden Holland
- Voorzitter Raad voor de Rechtspraak Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
- Voorzitter Adviesraad Kwaliteitsregistratie Koninklijk
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde (KNMT)
- Voorzitter bestuur St. Kleurrijk Kunst en Cultuur Leusden
- Voorzitter College Kerkrentmeesters Bergkerk Amersfoort
- Hoofdredacteur ‘Handboek Privacy Gezondheidszorg’ SDU
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15. Organogram

/
Raad van
Toezicht

Commissie van
Advies

MT

Medewerker Kwaliteit
2,11 fte
Klachtenbemiddelaar
0,21 fte

MIP
Commissie

Directiesecretaris
0,84 fte

Hoofd Financiën
0,32 fte

Huisartsen
planner
1,32 fte

Medewerker
Financiën
2,18 fte

Calamiteiten
Commissie

MM
0,21 fte

Team B:
Tel.
Triagepost
13,59 fte

Directeur
Bestuurder
1,00 fte

LM
0,95 fte

Planner
triagisten
1,37 fte

MM
0,21 fte

Team B:
Post noord

Regionale
werkgroep
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Raad van
Toezicht

Vergadering van
aangesloten
huisartsen

Directeur
Bestuurder
1,00 fte

OR

Directiesecretaresse
Ofﬁcemanager
0,84 fte

Manager HRM
0,55 fte

Coörd. Bedrijfsvoering
0,74 fte

Managementass.
0,84 fte

Medewerker HRM
0,73 fte

Medew. Communicatie

MM
0,42 fte

LM
0,95 fte

Team C:
Posten Zuid + Zuidoost
15,90 fte

Regionale
werkgroep

MM
0,64 fte

LM
0,95 fte

BPO

LM
0,95 fte

Team A:
Posten C.O + West
13,59 fte

Regionale
werkgroep
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16. Afkortingenlijst

/

ANW

Avond, Nacht, Weekend

cao

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CvA

Commissie van Advies

DAP

Dienstenapotheek

EMD

Elektronisch Medicatie Dossier

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio

GOMA

Gedragscode Openheid medische incidenten;
betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid

HAP

Huisartsenpost

HKA

Huisartsenkring Amsterdam

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

HpA

Huisartsenposten Amsterdam

KC

Klachtencommissie Amsterdam

LSP

Landelijk schakelpunt

MIP

Melding Incidenten Patiënten

MT

Management team

NTS

Nederlands Triage Systeem

NZa

Nederlandse Zorg autoriteit

OKAZ

Operationeel Ketenoverleg Acute Zorg

OR

Ondernemingsraad

PDCA-cyclus

Plan, Do, Check, Act cyclus

PRA

Prospectieve risico analyse

RAK

Reserve Aanvaardbare Kosten

ROAZ

Regionaal Overleg Acute Zorg

RvB

Raad van Bestuur

RvT

Raad van Toezicht

SBOH

Stichting Beroepsopleiding Huisartsen

SEH

Spoedeisende Hulp

SIGRA

Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam

VvAH

Vergadering van Aangesloten Huisartsen

VWS

Volksgezondheid, Welzijn, Sport

WDH

Waarneem dossier huisartsen

WNT

Wet normering Topinkomens

WOR

Wet op de Ondernemingsraden
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