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Voorwoord /

Het jaar 2017 zal niet vlug als een van de meer rustige jaren in de geschiedenis van Huisartsenposten 

Amsterdam (HpA)  worden bijgeschreven. Op diverse fronten werd het energieniveau op enigerlei wijze 

opgeschroefd: onvermijdelijk bij een keuze voor een verandertraject, gericht op verbetering van de kwaliteit 

van het functioneren van de organisatie.  Een verandertraject dat vorm kreeg o.a. in een reorganisatie, in 

essentie gekenmerkt door een decentralisatie van het management van de Triagepost en de stadsposten 

alsmede in het doorvoeren van verschillende maatregelen als resultaat van een kritische beschouwing 

omtrent de vraag waarom ondanks vele pogingen gedurende vele jaren het maar niet lukte om de lange 

telefonische wachttijden voor patiënten terug te dringen. Elke organisatie is op enigerlei wijze in beweging, 

maar  het starten en doorvoeren van een reorganisatie in een constellatie, die dringend toe is aan een 

volgende fase in haar bestaan, geeft wel een bijzondere dynamiek. Dat is in een aantal opzichten ook 

gebleken. Ik heb dan ook waardering voor diegenen die hebben ingezien, maar ook zich hebben ingezet voor 

het doorvoeren van veranderingen om te komen tot een verbetering van de kwaliteit van het functioneren 

van de organisatie. Deze waardering gaat zeker ook uit naar de Ondernemingsraad die veel energie in het 

reorganisatieproces heeft gestoken en zich hard heeft gemaakt voor het doorvoeren van de voorgelegde 

plannen. Plannen, die als uiteindelijk doel gericht waren en zijn op het door HpA bieden van goede zorg 

aan de patiënt. Een doelstelling die zonder onze triagisten en huisartsen niet te verwezenlijken is. De wijze 

waarop zij in hun dagelijks werk invulling geven aan hun verantwoordelijkheid voor de goede zorg aan de 

patiënt onder soms hoge werkdruk en lang niet altijd gemakkelijke omstandigheden, dwingt respect af. 

Veel van wat in dit jaarverslag is te lezen, houdt daar rechtstreeks verband mee. Ik wil dan ook hen en allen 

die zich op enigerlei wijze in 2017 hebben ingezet voor de belangen van de bijna 185.000 mensen die een 

beroep deden op de Huisartsenposten Amsterdam, daarvoor dank zeggen.

Paul Rijksen,

bestuurder / directeur
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1. Aantal zorgvragen stabiliseert/

Het verzorgingsgebied van HpA telt per 1 januari 

2017 872.666 inwoners, dat is 1,4% meer dan in 2016. 

Het gebruik van de huisartsenpost is - na jaren 

waarin het gebruik alleen maar toenam -  in 2017 

iets gedaald: 183.060 patiënten namen contact op 

met één van de posten;  een daling van 0,5% ten 

opzichte van 2016. Het aantal zelfverwijzers daalde 

met 5,2% naar 24.656.

De druk op de huisartsenzorg neemt echter toe. 

Terwijl aan de ene kant de 24-uurs economie 

ook in de gezondheidszorg oprukt en patiënten 

meer en meer een beroep op de huisarts doen 

als het hen uitkomt  -ongeacht de vraag naar de 

spoedeisendheid- , zien we aan de andere kant een 

stijging van de hoge urgenties van de zorgvragen, 

maar ook bijvoorbeeld een verhoging van de duur 

van visites. Daaruit blijkt dat de complexiteit van 

de hulpvraag toeneemt. Ook de verwachtingen 

van patiënten blijven onverminderd hoog.  De 

zorg op de HAP wordt nog steeds aangeprezen als 

‘gratis’ zorg en daarnaast spelen de bezuinigingen 

in de (ouderen)zorg en de vergrijzing een rol in 

de  zorgvraag. Het huidige systeem van 24-uurs 

huisartsenzorg loopt tegen zijn grenzen en vraagt 

om maatregelen.

Maatregelen om de toenemende drukte het hoofd 

te bieden

Net als voorgaande jaren hebben we in 2017 

het accent gelegd op het vinden van een gepast 

antwoord op alle hulpvragen. Dit gebeurt volgens 

het principe ‘de juiste zorg op de juiste plek door 

de juiste zorgverlener’.

Sinds oktober 2015 vindt alle telefonische triage 

(behalve ’s nachts) plaats op de triagepost en 

worden visites altijd overlegd met de regiearts. Het 

aantal visites is daardoor lange tijd afgenomen, 

zowel absoluut als procentueel (10% in 2014 tot 

7,2% in 2017), maar lijkt zich nu te stabiliseren. Dat 

heeft tot meer rust op de stadsposten geleid.  Een 

volgende uitdaging is om de regiearts een rol te 

geven in de toekenning van consulten en deze 

beter te stroomlijnen naar de stadsposten. Daar is 

nog veel winst te behalen omdat  huisartsen een 

groot deel van de consulten als ‘onterecht’ (laag 

urgent) bestempelen.

In 2017 is veel energie gestoken in het aanpakken 

van de lange wachttijden aan de telefoon; ook de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft 

hier aandacht voor  gevraagd. Eén van de meer 

belangrijke oorzaken van de wachttijden is het 

landelijk chronisch tekort aan triagisten.  Ondanks 

tal van inspanningen is het heel moeilijk om de 

formatie uit te breiden. Op de huidige krappe 

arbeidsmarkt voor triagisten lukt uitbreiding alleen 

door extra medisch studenten aan te nemen en 

versneld op te leiden tot junior triagist. Al met al 

is het resultaat dat de formatie slechts ‘redelijk op 

peil’ is gebleven waar we op groei hadden gehoopt.

De werkwijze ‘sneltriage’ is als pilot in 2016 gestart 

om de triagegesprekken sneller uit te voeren en 

daarmee de telefonische wachttijden te verbeteren. 

In 2017 is deze werkwijze nader geëvalueerd 

middels een prospectieve risicoanalyse. Daaruit 

bleek dat op sommige punten twijfels bestonden 

bij de vraag of de werkwijze voldoende veilig is om 

in te zetten als maatregel bij lange wachttijden.  

maar neemt in complexiteit toe
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Omdat in dezelfde periode besloten is voor-

bereidingen te treffen voor een geheel andere 

werkwijze van telefonische afhandeling, nl. door 

middel van het NAW model, is de sneltriage naar 

de achtergrond  verplaatst.

In het NAW-model wordt een knip gezet in 

het triageproces. Een NAW-assistent neemt 

de telefoon snel op en stelt de patiënt ABCD 

veilig, noteert de NAW-gegevens (naam, adres, 

woonplaats) plus ingangsklacht. Daarna wordt de 

patiënt teruggebeld door een terugbeltriagist die 

de volledige NTS-triage doet zoals gebruikelijk. 

Dit terugbellen gebeurt op basis van de prioriteit 

die de NAW-assistent heeft toegekend. Bij spoed 

wordt de patiënt (direct) warm doorverbonden 

met een triagist. 

De werkwijze heeft verschillende voordelen: de 

wachttijd voor de patiënt wordt veel korter, de 

triagist die terugbelt kan zich focussen op de triage 

en heeft al wat informatie van de patiënt  (prioriteit 

en ingangsklacht) en – heel belangrijk - het eerste 

deel van het telefoongesprek wordt gedaan door 

een nieuwe doelgroep van medewerkers, de NAW-

assistent. Dit zijn 2e en 3e jaars medisch studenten 

die voor dit doel een korte opleiding volgen. De 

pilot is eind 2017 voorbereid en gestart in februari 

2018.

Het afremmen van de toestroom van patiënten 

is eveneens aandachtspunt geweest in 2017. We 

hebben met subsidie van de gemeente Amsterdam 

een publiekscampagne uitgevoerd die zich richtte 

op het afremmen van oneigenlijke hulpvragen. 

Een groot deel van de hulpvragen kan zonder 

risico wachten tot de eigen huisarts de volgende 

werkdag bereikbaar is. De campagne is gestart in 

het voorjaar 2017 en richtte zich via Facebook op 

de doelgroep 20-40 jarigen in ons werkgebied.

Samen met de Huisartsenkring Amsterdam (HKA) 

hebben we de dagpraktijken aangesproken op hun 

rol en verantwoordelijkheid in de spoedzorg. Via 

teksten voor antwoordapparaten/bandjes, een 

nieuwe praktijkfolder en via praktijkwebsites is bij 

patiënten aandacht gevraagd voor het doel van de 

HAP/spoedzorg.

Het is overigens cijfermatig lastig vast te stellen 

of de campagnes succes hebben gehad; er zijn 

immers veel factoren van invloed op fluctuaties in 

de zorgvraag.
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2. Samenwerking HAP-SEH Triagepost /

HpA heeft in 2017 ingezet op het verder verbeteren 

en uitbouwen van de samenwerking met de 

SEH’s. Samen staan we voor de uitdaging om de 

toenemende vraag aan spoedzorg in goede banen 

te leiden. De toenemende drukte maakt het steeds 

dwingender om te kijken naar de rol van de HAP bij 

de inschrijving en fysieke triage van zelfverwijzers. 

HpA streeft naar het verlenen van de juiste zorg op 

de juiste plek door de juiste zorgverlener. Daarbij 

moeten we inmiddels ook onze eigen grenzen 

bewaken; de HAP wil niet het afvalputje van de 

(acute) zorg zijn.

Fysieke triage zelfverwijzers

Fysieke triage is hét middel om de ‘juiste zorg’ en 

de ‘juiste plek’ te bepalen. Tot op heden is het 

alleen op post West gelukt om als HAP een rol 

te spelen bij de fysieke triage van zelfverwijzers. 

Krapte aan HAP-triagisten en terughoudendheid 

bij de SEH’s om de fysieke triage uit handen te 

geven, zijn hier debet aan. Voordeel van fysieke 

triage door een HAP-triagist is dat die – beter 

dan een SEH-verpleegkundige - is toegerust om 

zelfzorgadviezen te geven als een consult bij de 

huisarts niet nodig is. SEH-verpleegkundigen 

zijn defensiever opgeleid en kiezen bij een 

laagcomplexe zorgvraag eerder voor een consult.

Acute zorg overdag

In Noord is vanaf de verhuizing in 2016 gestart 

met een uniek project waarbij HAP en SEH één 

gezamenlijke werkwijze hanteren voor de opvang 

en triage van zelfverwijzers 7x24 uur, dus ook 

doordeweeks overdag. Zelfverwijzers die overdag 

naar de SEH komen met een laag complexe 

zorgvraag worden na triage verwezen naar de eigen 

huisarts of een daartoe aangewezen dagpraktijk. 

De fysieke triage gebeurt door een SEH-

verpleegkundige, maar wel volgens het eerstelijns 

triagesysteem, het NTS. Dit heeft inmiddels tot een 

aanzienlijke daling van het aantal zelfverwijzers 

overdag geleid. Inwoners van Amsterdam Noord 

weten inmiddels dat het weinig zin heeft om met 

een laagurgente zorgvraag naar de SEH te gaan.

Inzet wijkverpleegkundige op de HAP

HAP CentrumOost heeft meegedaan aan een 

meetweek van thuiszorgorganisaties Evean en 

Cordaan waarbij een wijkverpleegkundige een 

week lang aanwezig was bij alle diensten op de 

HAP. Bekeken is óf en hoe vaak de inzet van een 

wijkverpleegkundige zinvol geweest zou zijn bij 

70+ patiënten, en of een wijkverpleegkundige een 

visite had kunnen doen in plaats van de huisarts. 

Huisartsen zien meerwaarde van een visite door een 

wijkverpleegkundige, bijvoorbeeld om de (acute) 

situatie bij de patiënt thuis in kaart te brengen. Een 

soortgelijke meetweek heeft ook plaatsgevonden 

op de SEH van OLVG oost, vanuit het idee dat een 

wijkverpleegkundige kan inschatten of een patiënt 

met de juiste thuiszorg naar huis kan in plaats 

van opgenomen te worden in het ziekenhuis. De 

resultaten van beide meetweken zijn begin 2018 

opgeleverd en bieden aangrijpingspunten om de 

inzet van wijkverpleegkundigen op HAP en SEH 

verder te verkennen.
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Overleggen over acute zorg in de regio

Medisch managers van HpA nemen deel aan 

regionale overleggen over de acute zorg met als 

doel de zorg binnen de keten beter af te stemmen. 

Dit gebeurt zowel op het niveau van stadspost 

/SEH, als in  ROAZ verband en de daaronder 

vallende focusgroepen. Hier wordt gewerkt aan 

gezamenlijke  afspraken over bijvoorbeeld de 

fysieke triage en eerstelijnsdiagnostiek op de HAP 

zoals röntgendiagnostiek en CRP-testen. 

Nachtposten Oost en West

In 2016 heeft de Commissie van Advies, naar 

aanleiding van onrust op de nachtposten, een 

advies uitgebracht over de toekomst van deze 

posten en met name de huisartsen bezetting. Beide 

nachtposten blijven open en de artsenbezetting 

op post West is in de loop van 2017 aangepast. Met 

name de drukte in de weekendnachten vroeg om 

aanpassing. Op vrijdag- tot en met zondagnacht 

is de korte nacht vervangen door een reguliere 

nachtdienst.

Doorontwikkeling triagepost

De werkprocessen en afspraken op de triagepost 

worden continu gemonitord en verbeterd. 

Er zijn gezamenlijke werkoverleggen voor de 

verschillende disciplines (verantwoordelijk triagist, 

triagist en regiearts), die bijdragen aan een betere 

onderlinge samenwerking. De functie van regiearts 

wordt verder ontwikkeld en ondersteund, middels 

een competentieprofiel en beoordelingssysteem 

voor regieartsen. 

Met ketenpartners zijn werkafspraken gemaakt 

over de telefonisch toegankelijkheid van de 

triagepost. Er zijn aparte telefoonnummers voor 

de meldkamer van Ambulance Amsterdam, voor 

ambulanceverpleegkundigen en medewerkers van 

ATA (alarmopvolging) die willen overleggen met de 

triagepost en/of  de regiearts. De afspraken met 

de diverse laboratoria zijn aangepast zodat de 

triagepost laboratoriumuitslagen van aanvragen 

die overdag zijn gedaan, beter en efficiënter kan 

afhandelen. 
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3. Huisarts zijn bij HpA /

Huisarts zijn bij HpA

HpA heeft zes medisch managers die een 

sleutelrol vervullen in de verantwoordelijkheid 

voor de medische kwaliteit en het reilen en 

zeilen op de stadsposten en triagepost. Via de 

Vergadering van Aangesloten Huisartsen (VvAH) is 

de zeggenschap voor alle aangesloten huisartsen 

geregeld. Daarnaast wordt de betrokkenheid 

van praktijkhouders én waarnemend huisartsen 

aangemoedigd door ze uit te nodigen voor 

bijeenkomsten en diverse commissies en 

werkgroepen, om processen en werkwijzen te 

verbeteren.

Overlegstructuren

Sinds 2016 kent HpA de volgende overlegstructuren:

Het managementteam (MT) komt wekelijks 

bijeen en neemt besluiten over algemeen 

organisatorische zaken en voorstellen die om 

snelle actie vragen. 

Het breed postoverleg (BPO) komt 

tweewekelijks bijeen en is breder 

samengesteld: de bestuurder, alle 

medisch managers, locatiemanager a.i., de 

coördinator kwaliteit en patiëntveiligheid 

en directiesecretaris. Het BPO richt zich op 

zaken die de posten aangaan, zoals de follow-

up van calamiteiten, ontwikkelingen op de 

triagepost en stadsposten, nieuwe werkwijzen 

en processen, kwaliteitsonderwerpen etc. Het 

overleg is vooral informatief en adviserend 

naar het MT, maar kan om pragmatische 

redenen ook besluitvormend zijn, bijvoorbeeld 

bij voorstellen van de kwaliteitscommissie.

Huisartsen in specifieke functies

Omdat lang niet alle huisartsen belangstelling 

hebben voor de regiefunctie, is in 2017 veel 

energie gestoken in het samenstellen van een 

vaste pool regieartsen voor de triagepost en 

de grote stadsposten CentrumOost en West. Dit 

heeft geresulteerd in een vaste groep van ruim 

100 huisartsen, zowel gevestigde als waarnemend 

huisartsen. Met deze groep gemotiveerde 

regieartsen is de regiefunctie beter vorm te geven. 

Regieartsen doen tenminste zes regiediensten 

per jaar en ze zijn bereid relevante scholingen te 

volgen die HpA aanbiedt.

Daarnaast is een groep huisartsen specifiek 

opgeleid om de gesprekken van triagisten te 

beoordelen op het gebied van medische inhoud, 

gespreksvoering en patiëntveiligheid, in het 

kader van de diplomering of hercertificering van 

triagisten.

Waarnemend huisartsen bij HpA

Waarnemend huisartsen zijn in toenemende mate 

belangrijk voor HpA. Het aantal ANW-diensten 

in Amsterdam is de afgelopen jaren alleen maar 

toegenomen en het aantal is groter dan door de 

aangesloten huisartsen kan worden uitgevoerd. 

Daarnaast verkopen aangesloten huisartsen 

steeds vaker hun eigen diensten als gevolg van 

de toegenomen werkdruk tijdens de diensten. Dat 

rechtvaardigt een zekere positie van waarnemers 

binnen HpA, naast de aanwezigheid van 

waarnemers in diverse overlegstructuren. In 2017 

hebben eerste verkennende gesprekken hierover 

plaatsgevonden, onder andere met de WAGRO 

Amsterdam. Verdere invulling hiervan vindt plaats 

in 2018. 
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Nascholingen 

Om huisartsen te ondersteunen bij hun 

regiefunctie en om de samenwerking met 

triagisten te verbeteren zijn diverse scholingen 

aangeboden. De scholing ‘samen triëren’, die 

samen met triagisten wordt gevolgd, richt zich op 

het ondersteunen van triagisten bij de telefonische 

triage. De training ‘Regie voeren, hoe?’ gaat met 

name in op veilig doch dapper tot besluitvorming 

komen in de regiedienst. Inmiddels hebben bijna 

alle regieartsen één of meerdere cursussen 

gevolgd. 

Om de samenwerking tussen huisartsenzorg 

en ambulancezorg te verbeteren, is de training 

‘Samen beter’  in 2016 ontwikkeld en ook in 

2017 georganiseerd. De training heeft tot doel 

om de samenwerking tussen de huisartsen 

van HpA en HAP Zaanstreek-Waterland, en 

de ambulancemedewerkers van Ambulance 

Amsterdam in de acute hulpverlening te versterken. 

Daarnaast is er een apart scholingsaanbod van 

HpA voor AIOS-en.

Toekomstbestendige huisartsenspoedzorg in 

Amsterdam

Ook in 2017 is er  regelmatig overleg geweest met 

de Huisartsenkring/HKA om tot een nauwere vorm 

van samenwerking en afstemming van agenda’s te 

komen, met name rond de (7x24 uurs) spoedzorg. 

Hopelijk gaat hiervan een oliewerking uit naar 

andere eerstelijnsorganisaties in Amsterdam.

HpA en HKA trekken samen op om de werkdruk 

van huisartsen in de diensten aan te pakken. 

Het werkdrukonderzoek van de Landelijke 

Huisartsenvereniging (LHV), uitgevoerd in 

november 2016, bevestigde de ervaringen van 

huisartsen. Driekwart van de huisartsen vindt 

de werkdruk tijdens de diensten een probleem. 

Deze wordt vooral veroorzaakt doordat er teveel 

patiënten met een niet-acute zorgvraag naar de 

huisartsenpost komen. Tegelijkertijd wordt de 

problematiek waarmee patiënten naar de HAP 

komen complexer. 

Begin 2017 hebben HpA en HKA een discussieavond 

georganiseerd voor huisartsen en waarnemers 

om gezamenlijk werkdrukmaatregelen vast te 

stellen. De voorstellen liggen in lijn met de 

landelijk voorgestelde maatregelen en hebben 

betrekking op het remmen van de toestroom 

van patiënten, bijvoorbeeld door goede 

communicatie door HAP én dagpraktijken en het 

verruimen van openingstijden van dagpraktijken 

(avondspreekuren). Maar ook het verbeteren van 

de telefonische en fysieke triage door de HAP en 

het (terug)verwijzen van laagcomplexe zorgvragen 

naar de dagpraktijken.
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4. Productie en branchenormen /

Productie

Ten opzichte van 2016 is het totaal aantal 

verrichtingen in 2017 licht gedaald met 0,5%. Dit is 

vooral een gevolg van een afname van het aantal 

consulten (-3,3%) en visites (-5,2%). De telefonische 

consulten namen toe met 4,5%. In totaal zijn 71.196 

contacten telefonisch afgehandeld (38,9% van alle 

verrichtingen); het merendeel door de triagepost 

(60,1%).

Branchenormen

Ondanks vele inspanningen konden we in 2017 

niet voldoen aan de branchenormen voor de 

telefonische bereikbaarheid. Dit blijft één van 

onze belangrijkste aandachtspunten.

Daarbij wordt opgemerkt dat onlangs is gebleken 

dat HpA een andere definitie van de telefonische 

bereikbaarheid hanteert dan de meeste andere 

huisartsenposten in ons land; het onderzoek naar 

de eventuele effecten ervan op de uitkomsten van 

toetsing aan de branchenormen was ten tijde van 

afsluiting van deze tekst nog niet afgerond. 

Bovendien heeft de leverancier van het door HpA 

gehanteerde registratiesysteem een onderzoek 

ingesteld naar enkele merkwaardige uitkomsten 

van rapportages; de gevraagde verklaring omtrent 

validiteit van de rapportages is nog niet ontvangen.
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Productie HpA 2017
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Branchenormen

telefonische bereikbaarheid spoed < 30 seconden

Minste 
kwartaal

81.2

95.3

30.2

60.1

96.7

99.3

82.4

98.1

91.7

98.3

34.4

79.0

97.4

99.5

93.3

99.5

98%

100%

75%

98%

92%

98%

90%

98%

Beste 
kwartaal

Landelijke 
norm

telefonische bereikbaarheid spoed < 60 seconden

telefonische bereikbaarheid niet spoed < 2 minuten

telefonische bereikbaarheid niet spoed < 10 minuten

autorisatie zelfzorgadviezen < 1uur

autorisatie zelfzorgadviezen < 2uur

U1 ritten < 20 minuten

U2 ritten < 60 minuten
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5. Patiënt zijn bij de HpA /

Calamiteiten

Top 10 ICPC-codes 2017
De top tien van voorkomende diagnosecodes in 2017 is als volgt:

Calamiteitenmeldingen komen binnen via de HpA-

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

manager of een ketenpartner zoals Ambulance 

Amsterdam. Per melding wordt uit de in totaal 

acht leden van de calamiteitencommissie een 

onderzoekscommissie samengesteld met één 

huisarts-onderzoeker, één triagist-onderzoeker 

en één secretaris. De onderzoekscommissie levert 

uiteindelijk een verslag op met aanbevelingen 

voor kwaliteitsverbetering, dat wordt aangeboden 

aan de directeur van HpA. Indien HpA heeft 

gemeld bij de IGZ, wordt het verslag ook aan de 

IGZ aangeboden, die vervolgens het verslag en het 

onderzoek beoordeelt.

Koorts

Andere gelokaliseerde buikpijn

Scheurwond/snijwond

Cystitis/urineweginfectie

Acute infectie bovenste luchtwegen

Borstkas symptonen/klachten

Ongeval/letsel

Veronderstelde gastro-intestinal infectie

Gegeneraliseerde buikpijn/buikkrampen

Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven

0 1.0
00

2.0
00

3.0
00

4.0
00

5.0
00

6.0
00

7.0
00

8.0
00

9.0
00
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(Ernstige) incidenten en calamiteiten

2016

VIM-commissie * Calamiteitencommissie**

Aantal 
ontvangen 
meldingen

Aantal 
meldingen
afgewezen

Aantal 
onderzochte 
incidenten

Aantal 
onderzochte 

ernstige 
incidenten

Aantal 
onderzochte 
calamiteiten

101

84

85

67

49

69

36 (35%)

35 (42%)

16 (19%)

9

9

12

9

5

4

2017

2015

* Reden van afwijzing: is een ketenmelding, een agressiemelding, een calamiteitenmelding, een melding persoonlijk (dis)

functioneren, een ICT-melding, overig.

** Bij ernstige incidenten is sprake van een ernstig gevolg voor de patiënt, of zelfs overlijden. Wanneer dit gevolg 

onverwacht/onbedoeld is én in verband kan worden gebracht met de kwaliteit van zorg, wordt gesproken van een 

calamiteit.

Helaas gaat op de huisartsenposten ook wel eens 

iets fout: er gaat iets (bijna) mis en er ontstaat 

schade bij een patiënt, soms onherstelbaar 

of zelfs met overlijden tot gevolg. Om deze 

gebeurtenissen te analyseren en herhaling te 

voorkomen kent HpA twee onderzoekscommissies: 

de VIM-commissie (Veilig Incident Melden) en de 

calamiteitencommissie.

Het aantal onderzochte incidenten door de 

VIM-commissie is, na een daling in 2016, weer 

gestegen in 2017 tot een vergelijkbaar aantal 

als in 2015. Het aantal onderzoeken door de 

calamiteitencommissie naar ernstige incidenten 

stijgt licht, evenals het aantal en percentage 

ernstige incidenten dat na onderzoek wordt 

aangeduid als calamiteit en wordt gemeld bij de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De calamiteitencommissie is in 2017 uitgebreid 

met één triagist, waarmee deze commissie nu uit 

drie huisartsen en vier triagisten bestaat. Dit is 

geen overbodige luxe gebleken, gezien de stijging 

in aantal en complexiteit van de onderzoeken. 

Ook is de commissie weer nageschoold. 

Openheid rondom onderzoeken is een belangrijk 

speerpunt geweest dit jaar: voorheen werd in 

een nabespreking met betrokken zorgverleners 

een reconstructie van de gebeurtenissen 

gemaakt, die voornamelijk achteraf door de 

onderzoekscommissie werden geanalyseerd. Nu 

worden betrokkenen reeds in deze nabespreking 

actief betrokken bij de analyse. Daarnaast werden 

leidinggevenden voorheen niet geïnformeerd 

over betrokkenheid bij een onderzoek vanuit 

het perspectief van bescherming; nu worden zij 

juíst geïnformeerd zodat zij betrokkenen kunnen 

steunen.

De VIM-commissie bestaat uit twee huisartsen en 

drie triagisten en wordt ondersteund door een 

kwaliteitsmedewerker in de functie van secretaris. 

Meldingen van medewerkers en huisartsen over 

“(bijna) incidenten” in de patiëntenzorg worden 

door de commissieleden geanalyseerd volgens 

de PRISMA methodiek (een systematische analyse 
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die inzicht geeft in de oorzaken en sub-oorzaken 

van incidenten). De commissie komt maandelijks 

bijeen om de VIM-onderzoeken te bespreken en 

waar nodig verbetervoorstellen te formuleren voor 

het management. 

Onderwerpen waarover in 2017 werd gemeld 

waren o.a. overdracht tussen dagpraktijk en 

HAP, ontbrekende of onvolledige verslaglegging 

in patiëntendossiers, receptenverkeer en 

onbekendheid met werkafspraken. De oorzaken 

van de meeste incidenten lagen, net als in 2016, op 

het gebied van communicatie, menselijk handelen 

en procedures/protocollen. 

Klachten  

Klachten over HpA, zowel over de dienstverlening 

als over de medische kwaliteit, worden behandeld 

volgens de wettelijke kaders. De gang van zaken 

is dat de klachtenfunctionaris van HpA met de 

klager binnen drie werkdagen contact opneemt en 

de afhandeling in gang zet. De klachtafhandeling 

neemt ongeveer één á twee weken in beslag. De 

wettelijke termijn van afhandeling is zes weken. In 

2017 zijn 117 klachten binnengekomen, dit zijn vier 

klachten minder dan in 2016. Voor de afhandeling 

van klachten die niet door bemiddeling kunnen 

worden opgelost, is HpA aangesloten bij de 

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg 

(SKGE). Dit jaar hebben geen patiënten de stap 

naar SKGE gemaakt.

Het is mogelijk dat bij een klacht meer dan één 

functie/onderdeel van de organisatie wordt

aangeklaagd, daarom kunnen de opgetelde cijfers 

hoger zijn dan de totaalcijfers. De meeste uitingen 

van onvrede betreft het handelen van huisartsen 

en dan meestal het medisch-inhoudelijk 

handelen zoals het niet opmerken van een 

fractuur, hartproblemen, blindedarmontsteking 

of longontsteking. Als een patiënt binnenkomt 

op een post, is het niet altijd duidelijk waar hij/

zij thuishoort, op de Huisartsenpost of de SEH. 

Soms is het achteraf nog niet duidelijk of hij/zij 

op de Huisartsenpost of SEH is geweest (dit speelt 

voornamelijk op Huisartsenpost Zuidoost, West 

en CentrumOost). Het gevoel bij patiënten heerst 

dat zij na een heleboel vragen, een zelfstandig 

advies door een assistente hebben gekregen, 

zonder inmenging van een huisarts. Men weet niet 

dat alle contacten ook nog bekeken worden door 

een huisarts. Ook de zelfzorgadviezen worden 

geautoriseerd.

Aansprakelijkheidsstelling

In 2017 zijn 25 verzoeken om medische 

informatie binnen gekomen (het jaar 

daarvoor 48) van verzekeraars, advocaten en 

letselschadebureaus al dan niet in relatie met 

aansprakelijkheidsstellingen. In 2017 hebben wij 

zeven aansprakelijkheidsstellingen ontvangen. 

Deze verzoeken worden afgehandeld volgens de 

Gedragscode Openheid medische incidenten; 

betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid 

(GOMA).

Bereikbaarheid HAP

Medisch handelen huisarts

Handelen triagist

Bejegening/communicatie

Organisatie intern

Financieel

Samenwerking binnen de keten

7

59

23

28

11

6

1

Triagepost

Noord

West

Centrum Oost

Zuid

Zuid Oost 

27

7

25

29

10

13

Waar gaan de klachten over? Op welke locatie heeft de klacht betrekking?
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6. Medewerker zijn bij de HpA /

In 2017 is bij de Ondernemingsraad een op een 

decentralisatie van het management gerichte 

adviesaanvraag ingediend. De inhoud daarvan is 

in de organisatie breed gedeeld en besproken, 

op managementniveau maar ook bijvoorbeeld 

in gesprekken die de bestuurder met triagisten 

op verschillende posten heeft gevoerd. Ook de 

OR heeft o.a. in de vorm van hoorzittingen de 

inbreng van medewerkers betrokken bij zijn 

oordeelsvorming. De OR heeft mede op basis 

daarvan ingestemd met de voorgelegde plannen. 

Deze vonden in essentie hun oorsprong in de 

constatering dat de aansturing van het primaire 

proces onvoldoende gericht en direct plaatsvond. 

De locatiemanagers werkten als leidinggevenden 

van het primaire proces in beginsel op andere 

tijden en plaatsen dan degenen aan wie zij leiding 

dienden te geven; daarmee waren zij te ver van de 

werkvloer af komen te staan met o.a. als gevolg dat 

triagisten onvoldoende leiding kregen, adequate 

aansturing  van de processen op de posten 

ontbrak, verbinding tussen triagisten onderling 

en met de organisatie afwezig was,  werkwijzen 

afwijkend van protocollen en afspraken hun 

intrede hadden gedaan. Uiteindelijk heeft dat 

geleid tot het besluit:

Het decentraliseren van het 

locatiemanagement, oftewel ‘het inzakken in 

de posten’ van het thans op de Hoogte Kadijk 

gesitueerde management van de posten. Meer 

concreet zullen taken, verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden op het gebied van het 

aansturen van het primaire proces en het 

hiërarchisch leiding geven aan triagisten 

(in opleiding) worden overgeheveld van de 

Hoogte Kadijk naar de posten. Zaken die 

niet post-specifiek van inhoud zijn, zullen op 

centraal niveau geagendeerd blijven worden.

De functies van (coördinerend) 

locatiemanager, coördinerend triagist worden 

opgeheven, alsmede komen de aan de functie 

van triagist verbonden CT-taken te vervallen.

Er worden twee nieuw functies ingesteld, die 

van teamleider en van manager posten.

Eind 2017 is een begin gemaakt met de 

implementatie van het genomen besluit. Daarmee 

brak een volgende fase aan in een periode van 

verandering waarmee sommige medewerkers 

moeite hadden of waarin zij zich niet konden 

vinden; enkelen van hen hebben ook met de 

vertrouwenspersoon contact gezocht. Al met al is 

2017 verre van een rustig jaar geweest.

Voorts is met het oog op een verdere 

professionalisering van en chemie binnen de 

organisatie besloten tot een verbetering van de 

informatievoorziening, zowel intern als extern. 

Nieuwe media als wekelijkse Nieuwsbrieven 

hebben in 2017 het licht gezien. Daarmee hopen 

we alle HpA-medewerkers zoveel mogelijk te 

betrekken bij het wel en wee van de organisatie, 

maar ook te stimuleren tot het daadwerkelijk 

daarbij betrokken zijn in plaats van het gevoel ‘mij 

nergens bij thuis te voelen’. Dat hierbij  aandacht 

voor de cultuur binnen HpA  niet ontbreekt, mag 

duidelijk zijn.

1.

2.

3.
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Aantal medewerkers  

HpA had op 31 december 2017 163 medewerkers in 

dienst (65,32 % FTE), waarvan 132 triagisten (deels 

in opleiding, 44,07 % FTE) en 31 medewerkers op 

kantoor (21,25 FTE). Het grote verschil tussen het 

aantal medewerkers en FTE wordt veroorzaakt 

door de overwegend kleine aanstellingen van 

triagisten.

Verzuim

De verzuimcijfers bij HpA liggen, afgezet tegen 

de streefnorm van 5%,  hoog . Afgezien van een 

relatief hoog percentage langdurig verzuim, ligt 

de meldingsfrequentie bij kortdurend verzuim 

te hoog. Op verschillende wijzen is in 2017 

hierop ingespeeld (trainingen leidinggevenden, 

preventiebeleid, faciliterend beleid, verlagen 

werkdruk, aantrekken van medisch studenten).  

Maar de werkdruk in combinatie met zorgen in 

de privésfeer maken het verzuimbeleid tot een 

aandachtspunt met stip. Bijzonderheden

Verzuimpercentage 6,7%

Kort verzuim  1,36%

Lang verzuim  4,64%  

(Elf langdurig zieken met een groot contract)

Verzuimfrequentie 1,99%

Scholing

In 2017 heeft HpA andere werkvormen verder 

ingezet bij opleidingsactiviteiten, zoals e-learning. 

Het streven is om beter aan te sluiten op voorkennis 

en individuele niveaus van deelnemers. Dit past bij 

de ontwikkeling in de maatschappij dat kennis en 

inzichten steeds meer digitaal worden opgedaan. 

Zo verstrekt HpA sinds mei 2016 licenties voor 

de e-learning e-Xpert Triage NTS als onderdeel 

van het opleidingstraject diploma Triagist. Deze 

e-learning vervangt een aantal klassikale lessen 

die onderdeel waren van de basistraining triage. 

De “No-show-procedure” wordt in voorkomende 

gevallen toegepast. No-show betekent dat een 

medewerker niet op een afspraak verschijnt, 

zonder afmelding en zonder toestemming van de 

leidinggevende. Dit komt onder andere voor bij 

door HpA georganiseerde opleidingen, trainingen 

en consulten met de bedrijfsarts. In geval van een 

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

gebracht bij de medewerker.

Diploma triagist 

Op 1 januari 2017 had HpA 31 Triagisten in opleiding 

in dienst. Op 31 december 2017 waren dat er 

nog 10. Er zijn in 2017 derhalve 21 medewerkers 

gediplomeerd geraakt.

Herregistratie diploma triagist

Van 3 triagisten verliep in 2017 het diploma triagist. 

Daarnaast verloopt het diploma van 2 triagisten 

januari 2018. Deze 5 triagisten hebben hun diploma 

in 2017 geherregistreerd.

Auditor triagegesprek

Alle interne auditoren binnen HpA worden 

jaarlijks getraind en ook jaarlijks geijkt. Het team 

van auditoren is constant en goed op elkaar 

ingespeeld, bleek uit de ijking.

Second opinion gespreksaudit

HpA biedt sinds 2017 de mogelijkheid een second 

opinion aan te vragen over de triagegesprekken 

die triagisten hebben gevoerd en die geselecteerd 

zijn voor een audit in het kader van de opleiding 

tot triagist. Tot dan toe kon een medewerker 

de totstandkoming en uitkomsten van de 

gespreksaudit alleen bespreken met de originele 

auditor. Wanneer de medewerker en de auditor 

van mening verschillen en als de auditor tot een 

ander oordeel komt, kan de medewerker besluiten 

een herbeoordeling te laten uitvoeren door 

een externe auditor. In 2017 heeft geen enkele 

medewerker hier gebruik van gemaakt.
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7. Kwaliteit /

Het kwaliteitsbeleid 

Ons kwaliteitsbeleid is gebaseerd op de HKZ-

normen en het kwaliteitssysteem jaagt daarmee 

continue verbetering aan op alle niveaus in de 

organisatie. Verbetermaatregelen zijn gericht op 

steeds betere kwaliteit van zorg. Deze maatregelen 

worden gebaseerd op onderzoeken naar incidenten 

en calamiteiten, klachten van patiënten, feedback 

uit tevredenheidsonderzoeken, klachten van/

over ketenpartners, interne audits, prospectieve 

risicoanalyses en externe toetsing op de HKZ-

normen.

In de kwaliteitscommissie werkt de afdeling 

kwaliteit samen met een afvaardiging van collega’s 

uit het primair proces. Deze commissie:

1. verzamelt en bundelt informatie over de 

kwaliteit van zorg;

2. vertaalt deze naar adviezen voor het 

management over voor de werkvloer 

haalbare, uitvoerbare en passende 

verbetermaatregelen;

3. en ondersteunt bij het opstellen en 

implementeren van deze verbetermaatregelen 

en werkafspraken.

HKZ-certificaat

Jaarlijks wordt door Lloyds Register Quality 

Assurance (LRQA) een externe audit gehouden, 

waarbij de hele organisatie wordt getoetst op de 

HKZ-normen voor huisartsendienstenstructuren.

Eind 2016 is ons HKZ-certificaat met drie jaar 

verlengd. Eind 2017 was het daarom tijd voor een 

tussentijdse, oftewel kleine, audit. Twee auditoren 

bezochten ons kantoor, HAP West en HAP Noord 

waar triagisten, huisartsen, medisch managers, 

locatiemanagers en stafleden werden geïnterviewd. 

Afgezien van enkele aandachtspunten waar wij ons 

voordeel weer mee kunnen doen, werden er geen 

tekortkomingen geconstateerd. Een mooie pluim 

voor het harde werken door alle medewerkers.

Symposium Samenwerken voor patiëntveiligheid

Om de kwaliteit van zorg hoog te houden, 

worden alle medewerkers continue getraind en 

bijgeschoold. Op een donderdagavond in november 

werd daarnaast een symposium georganiseerd, 

waarvoor onze triagisten, huisartsen, chauffeurs 

en kantoormedewerkers zich naar de voormalige 

school ‘Het Sieraad’ verplaatsten.

Op het programma stond een afwisseling van 

plenaire presentaties en deelsessies. De inhoud 

centreerde zich rond: veiligere zorg door beter 

functioneren van (wisselende) teams en een just 

culture; (het belang van) openheid na incidenten 

en calamiteiten; de insteek van het toezicht door 

de Inspectie op calamiteiten; en geleerde lessen 

en aandachtspunten uit incidentenonderzoeken.

Een dergelijke manier van het opdoen van kennis 

en inspiratie werd door de deelnemers met 

enthousiasme ontvangen.

Verbeteren van processen

28Jaarverslag Huisartsenposten Amsterdam



Interne audits

HpA beschikt over een intern auditteam bestaande 

uit een huisarts, triagist, locatiemanager, 

twee collega’s van afdeling financiën en drie 

kwaliteitsfunctionarissen. In de periode van mei 

tot augustus heeft het auditteam de samenwerking 

met de vaste pool regie-artsen geaudit. Hiervoor 

zijn diverse interviews gehouden met regieartsen, 

(verantwoordelijk) triagisten (gediplomeerd en 

in opleiding) en medisch studenten. Tevens werd 

meegekeken op de Triagepost (TP) en Post West. 

Hierbij lag de focus op het identificeren van 

potentiele risico’s en beheersing hiervan.

Het werken met een vaste pool regieartsen op de 

Triagepost (TP) en stadsposten CentrumOost en 

West wordt over het algemeen als prettig en veilig 

ervaren. De regieartsen hebben een opleiding 

gevolgd, hebben kennis van NTS en urgentiegericht 

denken en kennen de post. Het grootste risico 

bleek dat sommige regieartsen niet goed weten 

wat de werkafspraken zijn wanneer een patiënt 

niet ABCD stabiel is en niet altijd voldoende 

kennis van/ervaring met spoedzorg hebben. De 

verbetersuggesties ten aanzien van deze punten 

zijn inmiddels uitgezet in de organisatie. De tweede 

audit die gepland stond voor het najaar van 2017 is 

vanwege de reorganisatie en vrijgekomen plekken 

in het auditteam verschoven naar het voorjaar van 

2018.

Prospectieve risico inventarisatie

In 2017 heeft een multidisciplinaire werkgroep, 

bestaande uit twee huisartsen, twee triagisten, 

een praktijkopleider, de bestuurssecretaris en 

de leden van het team kwaliteit, het proces 

‘sneltriage’ onderzocht. Allereerst werd het proces 

stapsgewijs in kaart gebracht. Vervolgens zijn de 

risico’s geïnventariseerd en gescoord, waarna  

conclusies en aanbevelingen zijn opgesteld.

De werkgroep heeft verbetersuggesties 

gedaan voor het proces sneltriage vanuit het 

patiëntveiligheidsperspectief, zoals het geven van 

een U2-urgentie aan alle terugbelconsulten die uit 

het proces sneltriage komen. Hiermee is een tijdige 

opvolging en evt. correctie van een onterecht lage 

urgentie, geborgd. Tevens heeft de werkgroep 

suggesties gedaan voor de reguliere triage, zoals 

aandacht voor regiehouden in het gesprek, en het 

stimuleren van het aantal terugbelconsulten.

Een belangrijke conclusie was dat sneltriage niet zo 

maar de standaard werkwijze kan worden, gezien 

de opleidingseisen voor de triagisten, het verlies 

van kennis en ervaring dat hierdoor zou ontstaan 

bij triagisten, en de verschuiving in workload van 

triagisten naar huisartsen voor het geven van 

zelfzorgadviezen. Ook werd geconstateerd dat 

sneltriage weliswaar de wachttijden kan verkorten 

en daarmee de werkdruk kan verminderen aan het 

begin van het triage proces. Echter, de belasting 

in het volgende deel (het afhandelen van het 

patiëntencontact) wordt verhoogd. Dit vraagt om 

een adequate inrichting van de stadsposten. 

Tot slot heeft de werkgroep, naast sneltriage, ook 

andere suggesties gedaan om de telefonische 

wachttijden te verminderen. Zoals het ontlasten 

van de triagepost door ‘eenvoudige’ gesprekken 

door de regieassistentes op de stadsposten te 

laten doen en het bekijken van best practices 

in het land. Uiteindelijk heeft het MT besloten 

om sneltriage niet als standaard werkwijze in te 

voeren en is ervoor gekozen om de telefonische 

wachttijden verder te reduceren middels het zgn. 

NAW-model (zie hoofdstuk 1).
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HpA-Wijzer

De HpA-Wijzer is het startportaal voor het 

werken bij de Amsterdamse huisartsenposten. 

Op het startportaal staan nieuwsberichten, 

kan men doorklikken naar zijn/haar rooster, 

kunnen werkafspraken worden opgezocht in 

de kwaliteitsbibliotheek en kan men melding 

maken van onder andere incidenten, mogelijke 

calamiteiten en ketenklachten.

Aan het begin van het jaar is het 

eindedienstformulier, dat voordien nog op papier 

werd ingevuld en ingediend, gedigitaliseerd binnen 

de HpA-Wijzer. Dit komt nu automatisch terecht bij 

het betreffende management  zodat informatie bij 

elkaar in het systeem wordt gebundeld en direct 

kan worden opgepakt door het management.

Daarnaast is de kwaliteitscommissie het project 

‘borging’ gestart. Het doel van dit project is betere 

vind- en leesbaarheid van werkafspraken. Er is 

een begin gemaakt met het samenvoegen van 

documenten en het aanpassen van de structuur 

van protocollen en werkafspraken. Tevens is als 

hulpmiddel een handvat voor implementatie 

& borging ontwikkeld: wat is er nodig om een 

protocol/ werkafspraak ‘tussen de oren’ bij de 

collega’s van het primair proces te krijgen? In 2018 

wordt gevolg gegeven aan dit project.

Gerealiseerde/geïmplementeerde 

kwaliteitsverbeteringen

Mede op basis van resultaten uit kwaliteitsmetingen 

heeft het management van HpA de volgende 

verbeteringen ingezet of gerealiseerd:

Aanstellen vaste groep regieartsen

Digitaliseren eindedienstformulier

Herzien samenwerkingsafspraken Ambulance 

Amsterdam

Herzien samenwerkingsafspraken Atalmedial

In gebruik name intercollegiale nummers 

(stadsposten) voor ATA

Zichtbaarheid BOT-team voor collegiale 

opvang

Aansturen op gebruik Zorgmail bij overdracht 

patiënteninformatie vanuit de dagpraktijk

Stroomlijnen informatie voor nieuwe AIOS, 

waarnemers en gevestigde huisartsen

Implementatie kindcheck en verkorte 

sputovamo-lijst + e-learning voor huisartsen

Start doorlopend project Implementatie en 

borging van werkafspraken
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BOT-team voor collegiale opvang

Sinds enkele jaren kent HpA het BOT-team 

(bedrijfsopvangteam) voor collegiale opvang. Het 

team biedt steun na ingrijpende gebeurtenissen, 

om deze te helpen verwerken en collega’s weer 

met vertrouwen en plezier naar de HAP te laten 

gaan. In 2017 heeft er wisseling van de wacht 

plaatsgevonden: er zitten drie nieuwe en getrainde 

triagisten naast de twee huisartsen in het team.

 

In de eerste helft van het jaar is geen enkel lid 

van het team geraadpleegd, waardoor het zich 

heeft voorgenomen te focussen op bekendheid en 

laagdrempeligheid. Op het symposium zijn flyers 

uitgedeeld en het digitale informatiedocument is 

geupdate. In de tweede helft van het jaar werd 

het team vervolgens vier maal geraadpleegd, 

iedere keer i.v.m. betrokkenheid bij een 

calamiteitenonderzoek. Er is niet doorverwezen 

naar een huisarts, bedrijfsarts of anderszins. Voor 

2018 staan verdere PR-activiteiten op de planning.

Signalering kindermishandeling en huiselijk 

geweld

Om vermoedens van mishandeling te signaleren 

wordt door HpA gebruik gemaakt van de meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij ieder 

kind tot 18 jaar dat wordt gezien door de huisarts 

op de HAP, wordt een screeningsinstrument 

ingevuld.  In het najaar van 2017 werd dit 

screeningsinstrument aangepast en werd het 

aantal in te vullen vragen teruggebracht van 

vijf naar twee vragen. Dit naar aanleiding van 

landelijk onderzoek waaruit blijkt dat screening 

met de zgn. verkorte SPUTOVAMO-R3 vragenlijst 

dezelfde (matige) validiteit heeft als uitgebreidere 

screeningsinstrumenten. 

Op de posten van HpA werden in 2017 34.464 

kinderen tot 18 jaar gezien. Bij 62 kinderen tot 18 

jaar is een vermoeden van kindermishandeling 

geregistreerd. Dit is een toename ten opzichte van 

2016. Aangezien er in totaal minder kinderen tot 18 

jaar op de posten werden gezien, is het aandeel 

van kinderen waarbij een vermoeden bestond van 

kindermishandeling, ook gestegen.  

2016

Aantal kinderen tot 
18 jaar gezien

49.546

34.464

46

62

0,09%

0,18%

Aantal vermoedens van 
kindermishandeling

% vermoedens t.o.v. het aantal 
kinderen tot 18 jaar gezien

2017
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In geval van een vermoeden registreren de 

huisartsen ook de vervolgactie. Bij het merendeel 

van de vermoedens (61%) werd verwezen naar het 

ziekenhuis of de kinderarts. Dit is een toename 

ten opzichte van 2016, waarbij dit 15% bedroeg. Bij 

acht gevallen werd door de signalerende  huisarts 

een andere actie uitgezet, waaronder contact 

opnemen met de eigen huisarts. In twee gevallen 

was sprake van een acute situatie en werd Veilig 

Thuis ingeschakeld. Volgens het HpA protocol 

worden alle meldingen -ook met vervolgactie  

‘geen’- gemonitord door de aandachtsfunctionaris, 

waarmee ook deze meldingen niet verloren zijn 

gegaan.

In november werd op alle posten de wettelijk 

verplichte ‘kindcheck’ ingevoerd. De kindcheck 

houdt in dat huisartsen bij bepaalde volwassen 

risicopatiënten nagaan of kinderen van hen 

afhankelijk zijn en of ze veilig zijn. Denk aan 

alcohol- of drugsmisbruik, bepaalde psychische 

problematiek of huiselijk geweld. Als dit wordt 

gesignaleerd op de HAP, wordt de eigen huisarts 

geïnformeerd via het waarneembericht en ontvangt 

de aandachtfunctionaris kindermishandeling en 

huiselijk geweld van HpA een melding.  

Om het signaleren en registreren van 

kindermishandeling te verbeteren, werd in 2017 

gratis scholing aangeboden aan huisartsen 

verbonden aan HpA. In navolging van de 

scholing voor triagisten en aios, hebben alle 

aangesloten huisartsen en vaste waarnemers een 

uitnodiging ontvangen voor de e-learning training 

‘kindermishandeling en huiselijk geweld’ van 

Augeo.  In 2017 hebben 25 AIOS-en en 53 huisartsen 

zich hiervoor aangemeld. 

De diagnosecodes die gericht zijn op huiselijk 

geweld bij volwassenen worden verzameld en 

geregistreerd. In 2017  werden deze ICPC codes 53 

keer ingevuld. Dit vormt een aanzienlijke afname 

ten opzicht van 2016, waarin deze ICPC codes 127 

keer werden ingevuld.

Anders / Eigen huisarts (8)Geen (14)

Veilig Thuis / Politie (2) Kinderarts / Ziekenhuis (38)

Jaarverslag Huisartsenposten Amsterdam33



Ketensamenwerking

Aantallen ketenmeldingen (interne meldingen 

over ketenpartners) in 2017.
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8. ICT en werkprocessen /

Telefonie

In mei 2017 heeft een migratie plaatsgevonden 

naar een nieuw telefonieplatform, V-tel Vcares. 

Qua techniek en software is het systeem flink 

gemoderniseerd. Via een nieuwe applicatie zijn het 

telefonieaanbod en de prestaties van triagisten 

direct te volgen op beeldschermen op de triagepost. 

Ook de managementrapportage is vernieuwd. De 

applicaties rondom het telefonieplatform zijn nu 

web-based wat meer flexibiliteit geeft qua toegang 

en gebruik. 

Kort na invoering van het nieuwe telefoniesysteem 

is een evaluatie uitgevoerd onder triagisten. Het 

nieuwe systeem bleek in de praktijk lastiger te 

bedienen dan verwacht. Met een korte aanvullende 

scholing bleken de meeste knelpunten opgelost te 

kunnen worden.

Call Manager

In 2017 is Call Manager geëvalueerd door middel 

van een enquête onder eindgebruikers en onze 

ervaringen met de leverancier. Belangrijke vraag 

was ‘doorgaan met Call Manager of een overstap 

maken naar een concurrerend softwarepakket?’. 

Besloten is om door te gaan met Call Manager en 

daarbij knelpunten en wensen met urgentie op te 

pakken.

WDH/EMD

Ter ondersteuning en verbetering van het 

raadplegen van patiëntendossiers zijn  

aanpassingen doorgevoerd in Call Manager van 

CGM Labelsoft. Het aantal aangesloten huisartsen 

groeit langzaam. Er zijn projecten gestart om 

het gebruik van WDH en EMD verder onder de 

aandacht te brengen. 

Inloggen met UZI-pas

Er is een plan van aanpak gemaakt voor de 

invoering van verplicht inloggen met UZI-

pas door huisartsen op de posten. HpA wil 

gebruikers kunnen identificeren in het kader van 

informatiebeveiliging. Invoering van het plan vindt 

plaats in de loop van 2018.

Whitebox project

In 2017 is de pilotfase afgerond en zijn 

aanbevelingen gedaan over voortzetting van 

de Whitebox. Een beperkt aantal Amsterdamse 

huisartspraktijken maakt gebruikt van Whitebox 

voor inzage in het patiëntendossier. Ook al is het 

wellicht te betreuren dat  niet alle huisartsen 

zich bij het LSP hebben aangesloten, HpA vindt 

het niet verdedigbaar dat patiëntgegevens 

niet beschikbaar zouden zijn als dat technisch 

wel veilig en verantwoord mogelijk is. Daarom 

ondersteunt HpA met het oog op het belang 

van patiëntveiligheid het gebruik van Whitebox 

en heeft daarvoor aanpassingen gedaan in de 

Call Manager van CGM Labelsoft. Als een dossier 

beschikbaar is wordt dit opgehaald en getoond 

voor de arts op de HAP.  

Management rapportages

In 2017 is aandacht besteed aan verbetering 

en betrouwbaarheid van de aanwezige 

rapportagetools, met name rapportages rondom 

Call Manager.
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EHealth

Er heeft een verkenning plaatsgevonden van de 

inzet van eHealth-mogelijkheden ter verbetering 

van processen op de triagepost en de stadsposten. 

Denk bijvoorbeeld aan online contact, digitale 

inzage van gegevens door de patiënt, email-

consult, beeldtelefoon en gezondheidapp’s. Er zijn 

vele digitale mogelijkheden beschikbaar, maar de 

toepasbaarheid in de ANW-zorg is nog beperkt. 

Een landelijk initiatief om de app ‘Moet ik naar de 

dokter?’ door te ontwikkelen naar een vorm van 

digitale zelftriage en –afspraaksysteem wordt door 

HpA met belangstelling gevolgd. 

 

Informatieveiligheid

Er is een risicoanalyse en afhankelijkheidsanalyse 

uitgevoerd op het gebied van  informatieveiligheid. 

De voorgestelde verbeterpunten worden in 2018 

uitgevoerd in het ISMS (Information Security 

Management System).

iPad in visiteauto

De mogelijkheid van een iPad in de visiteauto 

is verkend, maar het gebruik blijkt niet mogelijk 

te zijn.  Mobiele devices vragen om applicaties 

die tijdelijk off-line gebruikt kunnen worden. 

Call Manager is hier niet voor geschikt. De vaste 

computers in de auto’s functioneren goed. 

We hebben tevens de mogelijkheid verkend van 

een ‘portaal Ambulance’ om inzicht te krijgen in 

‘stops’ bij SEH’s. Inzicht daarin is van belang voor 

de samenwerking met SEH’s. Besloten is om hier 

de stedelijke ontwikkelingen te volgen via ROAZ/

OKAZ.
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9. Raad van toezicht /

Dat ‘goed bestuur’ en ‘goed toezicht’ een tandem 

dienen te vormen, is in 2017 wel gebleken. De met 

name in 2017 met het oog op kwaliteitsverbetering 

van de organisatie in gang gezette noodzakelijke 

veranderingen in combinatie met aandacht voor 

de organisatie van de Inspectie Gezondheidszorg 

en Jeugd , leidden ertoe dat de RvT meer dan 

verwacht invulling moest geven aan haar 

functie als toezichthouder. Nauw overleg met de 

bestuurder, maar ook relatief veel tussentijds 

intern overleg, alsmede ook enkele malen met 

de Ondernemingsraad, waren daarvan het gevolg. 

Het belang van een goede informatievoorziening 

over en weer, juist in een fase waarin de 

organisatie in beweging is, heeft zich laten 

gelden. De opdracht die de RvT de bestuurder bij 

diens aantreden meegaf om de HpA-organisatie 

verder te professionaliseren en te maken tot 

een toekomstbestendige zorgaanbieder, heeft 

daarmee in belangrijke mate de agenda van de 

RvT in 2017 gevuld.

Daarnaast heeft de RvT in 2017 ruimte ingebouwd 

om na te denken  over het eigen functioneren. Zo 

werd een Jaarplan opgesteld om te blijven voldoen 

aan de eisen van moderne governance. Wat 

betreft de honorering van de RvT-leden hebben 

zij besloten onder de door de NVTZ geadviseerde 

norm te blijven.

De RvT heeft in 2017 zes keer plenair vergaderd. 

Naast vaste agendapunten als begroting, 

werkplan en kwaliteit, zijn onder meer besproken: 

informatieprotocol, samenwerking met 

ziekenhuizen en maatregelen rondom beheersing 

van de wachttijden. Onderwerpen die ook – en 

als regel meer uitvoerig -  eerst aan de orde zijn 

geweest in de verschillende commissies die de 

RvT heeft ingesteld. Zo bereiden de Commissie 

Kwaliteit en Patiëntveiligheid, de Commissie 

Financiën en  Risicobeheersing en de Commissie 

Governance en Remuneratie de plenaire RvT-

vergaderingen  voor of bespreken zij bepaalde 

zaken met de bestuurder door.
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10. Vergadering van aangesloten huisartsen /

DE VvAH is in 2017 twee keer bijeen geweest. Op de 

agenda prijkten o.a. de onderwerpen: jaarrekening, 

meerjarenbeleidsplan, uitgangspunten voor het 

huisartsenrooster 2018, verplichtstelling UZI- pas 

en de reglementen voor huisartsen en waarnemers.

De belangstelling voor dit podium van de 

Amsterdamse Huisarts was helaas ook in 

2017 beperkt. De uitdaging in 2018 zal daarom 

onverminderd gericht zijn op het stimuleren van 

de huisartsen om ook bij de VvAH hun stem te 

laten horen en daarmee invloed uit te oefenen op 

het reilen en zeilen van HpA.
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11. Comissie van Advies /

De Commissie van Advies (CvA) bestaat uit 

gevestigde huisartsen, een waarnemer en twee 

deskundigen van buiten de kring van huisartsen. 

De commissieleden worden benoemd voor een 

periode van drie jaar, met mogelijke herbenoeming 

tot maximaal 6 jaar. 

De CvA dient de directie gevraagd dan wel 

ongevraagd van advies over onderwerpen als 

visie en doelstelling van HpA, ontwikkelingen op 

het gebied van de huisartsenzorg in het algemeen 

en in het werkgebied van HpA in het bijzonder, 

het aanbieden van eerstelijns huisartsenzorg in 

samenhang met acute zorg, de strategische positie 

van HpA en de verhouding met de verzekeraars.

De adviezen van de commissie worden geplaatst 

op de website van Huisartsenposten Amsterdam.

De Commissie van Advies is vier maal bijeen geweest in 2017. De besproken onderwerpen waren:

Maand

Advies Bevorderen Meldingen en transparantie calamiteiten HpA.

Advies Optimale inzet regie-arts.

Vaststellen adviesvragen 2017.

1) Taakstelling CvA. volgens Reglement CvA 2016 en vaststellen adviesonderwerpen 
die hierbinnen vallen 2) Vaststellen schema van aftreden.

1) 1e ronde Advies werkdrukregulatie op de huisartsenposten Amsterdam.
2) Formuleren adviesvraag. 3) Planning uitbrengen advies. 

Januari

Maart

Mei

November

Oktober
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12. De Ondernemingsraad /
Adviesaanvraag reorganisatie en de implementatie 

daarvan was belangrijkste aandachtspunt. Veel 

gesprekken over gevoerd met bestuurder en 

de achterban. Aantal personeelsbijeenkomsten 

bezocht. 

Aantal OR leden namen afscheid. Nieuwe 

verkiezingen in september. Met 5 actieve leden 

met jaar uit.

Aantal vergadering

Cijfers

Totaal

20

8

1

1

 Waarvan met bestuurder

 Waarvan met de IGJ

 Waarvan met de Raad van Toezicht
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13. Personalia per 31 december 2017 /
Raad van Toezicht

De heer C.A. Calis

De heer J.A, van den Bosch

Mevrouw F.P. Hohmann

Mevrouw H. Hultink-Offerman

Mevrouw F.T. de Jonge

De heer G.J.P. Smit

Directie

De heer W.P. Rijksen 

Mevrouw M.G. van der Veer

Beleid

Mevrouw E.C.M.P. Lourijsen 

Financiën

Mevrouw I.M.E. van Muijen

Mevrouw E.W. van de Burg 

Mevrouw Y. Kreil - de Bake 

Mevrouw M. Lourens - Milkova  

Mevrouw S.K. Moelchand

De heer R. Roos

HRM

De heer A.F. de Feber

Mevrouw A. Walta

Mevrouw R.L. Winter

Mevrouw M. Hectors

ICT

De heer M. Stommel

Kwaliteit

Mevrouw M.E.J.A. L’Ortye

Mevrouw C.E.M. Claessen

Mevrouw L.  Paauwe 

Mevrouw I.S. Doyer-Minderhoud

Voorzitter 

Directeur/Bestuurder

Directiesecretaresse

Directiesecretaris, Waarnemend Directeur

Hoofd Financiële Administratie

Financieel Medewerker

Financieel Medewerker

Financieel Medewerker

Financieel Medewerker

Financieel Medewerker

Manager HRM

HR Adviseur

HR Medewerker

Opleidingscoördinator

Coördinator ICT

Senior Medewerker Kwaliteit

Medewerker Kwaliteit

Medewerker Kwaliteit

Klachtenbemiddelaar
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Raad van Toezicht

De heer C.A. Calis

De heer J.A, van den Bosch

Mevrouw F.P. Hohmann

Mevrouw H. Hultink-Offerman

Mevrouw F.T. de Jonge

De heer G.J.P. Smit

Directie

De heer W.P. Rijksen 

Mevrouw M.G. van der Veer

Beleid

Mevrouw E.C.M.P. Lourijsen 

Financiën

Mevrouw I.M.E. van Muijen

Mevrouw E.W. van de Burg 

Mevrouw Y. Kreil - de Bake 

Mevrouw M. Lourens - Milkova  

Mevrouw S.K. Moelchand

De heer R. Roos

HRM

De heer A.F. de Feber

Mevrouw A. Walta

Mevrouw R.L. Winter

Mevrouw M. Hectors

ICT

De heer M. Stommel

Kwaliteit

Mevrouw M.E.J.A. L’Ortye

Mevrouw C.E.M. Claessen

Mevrouw L.  Paauwe 

Mevrouw I.S. Doyer-Minderhoud

Locatiemanagement

Mevrouw H. Duits

Mevrouw C. van Maanen

Medisch Management

De heer J.B. Berghuis

Voorzitter 

Directeur/Bestuurder

Directiesecretaresse

Directiesecretaris, Waarnemend Directeur

Hoofd Financiële Administratie

Financieel Medewerker

Financieel Medewerker

Financieel Medewerker

Financieel Medewerker

Financieel Medewerker

Manager HRM

HR Adviseur

HR Medewerker

Opleidingscoördinator

Coördinator ICT

Senior Medewerker Kwaliteit

Medewerker Kwaliteit

Medewerker Kwaliteit

Klachtenbemiddelaar

Locatiemanager a.i.

Locatiemanager a.i.

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

De heer E.C. Kanters

Mevrouw E.R.A. Kuijt

Mevrouw V.I. Umans – Mohan

Backoffice

Mevrouw M.C.C. Ammerlaan

Mevrouw A.M. de Rooij

Mevrouw H. Bokhorst

Mevrouw A. Hollander

Mevrouw P.J. Vogt

Mevrouw K.J. van der Wurf

MT-overleg

De heer W.P. Rijksen 

Mevrouw M.G. van der Veer

Mevrouw E.C.M.P. Lourijsen 

Mevrouw H. Duits

Mevrouw E.R.A. Kuijt

Mevrouw M.E.J.A. L’Ortye

De heer A.F. de Feber

Mevrouw I.M.E. van Muijen

De heer M. Stommel

Mevrouw P.J. Vogt

BPO-overleg

De heer W.P. Rijksen 

Mevrouw M.G. van der Veer

Mevrouw E.C.M.P. Lourijsen 

De heer J.B. Berghuis

De heer A.N.M. van Grunsven

De heer E.C. Kanters

Mevrouw E.R.A. Kuijt

Mevrouw V.I. Umans – Mohan

Mevrouw H. Duits

Mevrouw C. van Maanen

Mevrouw M.E.J.A. L’Ortye

Ondernemingsraad

Mevrouw A. Hollander

Mevrouw V.I. Umans – Mohan

Mevrouw C. Kuijer

Mevrouw I. Doyer-Minderhoud

Medisch Manager

Medisch Manager

Medisch Manager

Medisch Manager

Planner Personeel

Planner Personeel

Planner Huisartsen

Coördinator Bedrijfsvoering

Medewerker Communicatie

Managementassistent

Directeur/Bestuurder

Directiesecretaresse

Directiesecretaris

Coördinerend Locatiemanager a.i.

Medisch Manager

Coördinator  Kwaliteit & Patiëntveiligheid

Hoofd HRM

Hoofd Financiën

Coördinator ICT

Communicatiemedewerker

Directeur/Bestuurder

Directiesecretaresse

Directiesecretaris, waarnemend directeur

Medisch Manager

Medisch Manager

Medisch Manager

Medisch Manager

Medisch Manager

Coördinerend Locatiemanager a.i.

Locatiemanager a.i.

Senior Medewerker Kwaliteit

Voorzitter

Vice Voorzitter
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14. Nevenfuncties RVT en Bestuur HPA /
Nevenfuncties RVT HPA

Nevenfuncties bestuur HPA

Naam

Naam

Nevenfuncties

Nevenfuncties

De heer J.A. van den Bosch

De heer C.A. Calis

Mevrouw H. Hultink - Offerman

Mevrouw F.T. de Jonge

De heer G.J.P. Smit

Mevrouw F.P. Hohmann

De heer W.P. Rijksen

- Huisarts

- Associate partner Arteria Consulting

- Lid bestuur Planetree Nederland

- Member Board of Directors  Planetree Inc. (V.S.)

- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Maria Dommer

- Bestuurssecretaris Altra specialistische jeugdhulp en 

speciaal onderwijs

- Wethouder gemeente Almere

- Voorzitter Raad van Toezicht Triversum

- Huisarts

- Lid Raad van Toezicht Star-SHL

- Lid bestuur Nederlandse Reanimatie Raad

- Lid Verenigingsraad Nederlands Huisartsengenootschap

- Voorzitter bestuur SpoedHAG

- Voorzitter Raad van Toezicht Zorgkoepel West-Friesland

- Vice-voorzitter Klachtencommissie Ziekenhuis Tergooi

- Voorzitter Raad van Commissarissen Zorgpartners Midden 

Holland

- Voorzitter Raad voor de Rechtspraak Koninklijk Nederlands  

Genootschap  voor Fysiotherapie (KNGF)

- 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

Directeur
Bestuurder

OR
BPO
MT

Kwaliteit

Directiesecretariaat

Huisartsen
planner

Directie
secretaris

Kwaliteitscie

VIMcie

Calamiteitencie

Klachtenfunctionaris

Locatiemanagers

Team APersoneelsplanning Team B

Regionale werkgroepen Regionale werkgroepen
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CvA

Vergadering van
aangesloten
huisartsen

Raad van 
Toezicht

Directeur
Bestuurder

Bedrijfsvoering
Managementassistent

Financiën
HRM
ICT

Communicatie

Team CTeam B

Medisch Managers

Praktijkopleiding

Regionale werkgroepenRegionale werkgroepen
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16. Afkortingenlijst /
ANW

BPO

cao

CvA

DAP

EMD

IGJ

GGD

GHOR

GOMA

HAP

HKA

HKZ

HpA

KC

LHV

LSP

MT

NTS

NZa

OKAZ

OR

PDCA-cyclus

PRA

RAK

ROAZ

RvT

SEH

SIGRA

VIM

VvAH

VWS

WDH

WNT

Avond, Nacht, Weekend

Breed Posten Overleg

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Commissie van Advies

Dienstenapotheek

Elektronisch Medicatie Dossier

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling 

Medische Aansprakelijkheid

Huisartsenpost

Huisartsenkring Amsterdam

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

Huisartsenposten Amsterdam

Klachtencommissie Amsterdam

Landelijke Huisartsen Vereniging

Landelijk schakelpunt

Management team

Nederlands Triage Systeem

Nederlandse Zorg autoriteit

Operationeel Ketenoverleg Acute Zorg

Ondernemingsraad

Plan, Do, Check, Act cyclus

Prospectieve risico analyse

Reserve Aanvaardbare Kosten

Regionaal Overleg Acute Zorg

Raad van Toezicht

Spoedeisende Hulp

Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam

Veilig Incidenten Melden

Vergadering van Aangesloten Huisartsen

Volksgezondheid, Welzijn, Sport

Waarneem dossier huisartsen

Wet normering Topinkomens
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