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Voorwoord

2018 was de zwaarste periode voor Huisartsenposten Amsterdam (HpA) sinds de oprichting in 2001. Hoge 

werkdruk, te weinig triagisten, veel druk op de acute zorg als geheel, gespannen werkcultuur waren allemaal 

factoren die bijdroegen. 

Dat de organisatie aan het begin van 2018 niet soepel liep was voor velen duidelijk, maar dat de Inspectie 

Gezondheid en Jeugd (IGJ) in de zomer ingreep met verscherpt toezicht had niemand verwacht.

Op 20 augustus werd HpA voor een periode van drie maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Er werd 

afscheid genomen van de bestuurder en een interim bestuurder werd aangesteld met de opdracht HpA in 

beter en rustiger vaarwater te brengen.

Het is heel mooi en warm om te zien waartoe mensen onder hoge druk toe in staat zijn. Ondanks extreem 

lange wachttijden voor patiënten werkte men gestaag door, ontwikkelde mensen nieuwe ideeën om 

slimmer te werken. Gelukkig groeide de formatie in de loop van het derde en vierde kwartaal gestaag en 

nam de werkdruk wat af. De snelheid waarmee HpA de spoedlijn aannam verbeterde van ver onder de 

norm tot op de norm. Voor mensen met een levensbedreigende zorgvraag een grote stap, HpA was in staat 

snel te reageren op hun vraag.

In december hief de IGJ het verscherpt toezicht op. Het opheffen was een uiting van het vertrouwen dat de 

inspanningen ook duurzaam zouden leiden tot verdere verbetering. HpA heeft veel van mensen gevraagd, 

meer dan normaal en wenselijk. In dit jaarverslag is een stevig woord van waardering en dank op zijn plaats 

aan iedereen die zo hard gewerkt heeft om de verbetering van HpA mogelijk te maken.

Gerben Welling,

Bestuurder, a.i.
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Verscherpt toezicht en eisen van de inspectie

Het verzorgingsgebied van HpA telt per 1 januari 2018 

884.906 inwoners, dat is 1,4% meer dan in 2017. Het 

gebruik van de huisartsenpost (HAP) is in 2018 licht 

gedaald ten opzichte van 2017: 181.619 patiënten namen 

contact op met één van de posten;  een daling van 0,7%. 

Het aantal zelfverwijzers daalde met 0,8% naar 24.454. 

Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over de productie.

De druk op de huisartsenzorg neemt al jaren toe, 

zowel in de dagpraktijken als op de huisartsenpost. De 

verwachtingen van patiënten blijven onverminderd hoog, 

veel mensen bellen de HAP vanuit ongerustheid. De 24-

uurs economie, de bezuinigingen in de (ouderen)zorg, 

de vergrijzing en grootstedelijke problematiek spelen 

een rol in de ontwikkeling van de zorgvraag. In een stad 

als Amsterdam is in grote delen van de stad de sociale 

cohesie sterk afgenomen. De onbekendheid met de zorg 

alsmede het ontbreken van een sociaal netwerk leidt tot 

een hogere druk op de spoedzorg, hoger dan in andere 

steden.

Huisartsen geven aan dat de werkdruk te hoog is en dat 

diensten steeds lastiger te combineren zijn met het werk 

overdag. Het huidige systeem van 24-uurs huisartsenzorg 

loopt tegen zijn grenzen aan.

Maatregelen om de toenemende drukte aan 
te pakken

HpA spant zich al jaren in om de toenemende drukte op 

de HAP het hoofd te bieden, steeds volgens het principe 

van ‘de juiste zorg op de juiste plek door de juiste 

zorgverlener’. 

Mede op aandringen van de IGJ is vanaf 2017 veel energie 

gestoken in het aanpakken van de lange wachttijden 

aan de telefoon. Eén van de oorzaken voor de lange 

wachttijden is het tekort aan triagisten als gevolg 

van een krappe arbeidsmarkt. Om de formatie toch 

te kunnen uitbreiden zijn in 2018 medisch studenten 

aangenomen en versneld opgeleid tot junior triagist 

en heeft HpA oud-medewerkers van het Slotervaart in 

dienst kunnen nemen.   

Begin 2018 is een nieuwe werkwijze van telefonische 

afhandeling geïntroduceerd conform het NAW model. In 

het NAW-model wordt een knip gezet in het triageproces 

met als doel de wachttijd voor de patiënt fors te 

bekorten. 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 triagist 

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. 

Ondanks de genomen maatregelen lukte het echter 

niet om de telefonische wachttijden voor niet-spoed 

substantieel te verbeteren.

Verscherpt toezicht

Na verschillende anonieme meldingen aan de Raad 

van Toezicht en de IGZ over de kwaliteit van zorg, stelde 

de IGZ eind augustus de organisatie onder verscherpt 

toezicht. Op dat moment had de inspectie onvoldoende 

vertrouwen dat HpA op korte termijn de geconstateerde 

risico’s voor de patiënten weg kon nemen. De 

telefonische bereikbaarheid (spoed- en niet-spoed) was 

onvoldoende en het ontbrak volgens de inspectie aan 

een gedegen analyse van de onderliggende problemen 

binnen HpA.
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Eisen van de inspectie

Met het instellen van het verscherpt toezicht 

formuleerde de inspectie een aantal doelstellingen 

waaraan HpA binnen drie maanden moest voldoen. Met 

het uitvoeren van de maatregelen moesten de risico’s 

voor de patiënten beheersbaar worden. Het gaat om de 

volgende eisen: 

••••voldoen aan de norm voor telefonische bereik-

baarheid voor spoedoproepen. 

••••het medicatiebeheer op alle posten op orde hebben; 

••••beschikken over een vastgesteld communicatieplan; 

••••beschikken over een vastgesteld plan om de werk-

cultuur binnen HpA te verbeteren, inclusief analyse 

van de problematiek, beoogde resultaten, termijnen en 

maatregelen; 

••••beschikken over een heldere taak- en 

verantwoordelijk-heidsverdeling voor de functies van 

bestuurder, operationeel manager, manager posten, 

medisch managers en teamleiders;

••••inzichtelijk maken op welke wijze de kwaliteit van de 

triage wordt beoordeeld, verbeterd en geborgd;

••••beschikken over een samenhangende analyse van de 

bestaande problematiek ten aanzien van de telefonische 

bereikbaarheid, de personele bezetting en de werkdruk. 

Werk aan de winkel

De eerste twee punten –de spoedlijn en het 

medicatiebeleid - moesten binnen drie maanden op 

orde zijn, dus voor eind december 2018. Daarnaast 

eiste de inspectie een goede analyse en een plan van 

aanpak voor de vele knelpunten die speelden binnen 

HpA, o.a. op het gebied van: werkcultuur, leiderschap, 

communicatie, telefonische bereikbaarheid en kwaliteit 

van triage. Voor de analyse en verbeterplannen is op 

vele manieren input verzameld, bij huisartsen, triagisten 

en chauffeurs. Er is in korte tijd met veel mensen 

gesproken, er zijn bijeenkomsten georganiseerd, er 

is een breed programmateam samengesteld en er 

is wiskundige kennis ingehuurd om de formatie van 

triagisten door te rekenen.

Nieuwe organisatiestructuur per 01.11.18

Uit de analyse van de taak- en 

verantwoordelijkheidsverdeling kwam naar voren dat 

binnen HpA sprake is van gebrek aan leiderschap en 

gedeelde visie op verschillende niveaus, een grote 

mate van besluiteloosheid en onvoldoende besef van 

de urgentie van de situatie waarin HpA verkeerde. 

Afzonderlijke functies staan niet solide in het gebouw, 

er is onduidelijkheid in taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden. De dominante managementstijl 

kenmerkt zich door een top down benadering waarbij de 

meeste besluiten  in de top worden genomen. 

De knelpunten hebben geleid tot een nieuwe visie op de 

besturing met aanpassing in de organisatiestructuur en 

het organogram per 1 november 2018 (pagina 40)  Taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn daarin 

opnieuw omschreven, evenals de overlegstructuur. 

De lijn krijgt weer de verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden die nodig zijn om het primaire proces 

binnen HpA goed aan te sturen. De stafonderdelen 

zoals HRM, financiën, ICT en coördinator bedrijfsvoering, 

zijn ondergebracht in één facilitaire afdeling 

(bedrijfsbureau), die de lijnorganisatie ondersteunt en 

faciliteert bij de aansturing van het primaire proces. 

In overleg met de Ondernemingsraad is besloten om de 

nieuwe organisatiestructuur vanaf 1 november 2018 als 

pilot in te voeren en medio 2019 te evalueren.  

Verscherpt toezicht eind 2018 opgeheven

Per 10 december 2018 heeft de inspectie het verscherpt 

toezicht opgeheven omdat HpA voldaan heeft aan 

de gestelde vereisten en daarmee het vertrouwen 

heeft hersteld. Dat voelde als waardering voor 

alle inspanningen die iedereen binnen HpA heeft 

geleverd. Ultimo 2018 voldoet HpA aan de norm voor 

telefonische bereikbaarheid bij spoedoproepen en 

is het  medicatiebeheer op alle posten op orde. Er is 

een vastgesteld communicatieplan en cultuurplan, 

inclusief analyse van de problematiek, beoogde 
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resultaten, termijnen en maatregelen. De analyse van 

de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling binnen 

de organisatie heeft geleid tot een wijziging van de 

organisatiestructuur (zie hierboven). Verder is inzichtelijk 

gemaakt op welke wijze de kwaliteit van de triage wordt 

beoordeeld, verbeterd en geborgd. Tot slot is er een 

samenhangende analyse van de problemen ten aanzien 

van de telefonische bereikbaarheid, de personele 

bezetting en de werkdruk, inclusief risico’s voor de 

patiënten, concrete doelstellingen en tijdspad voor de 

verbetermaatregelen. 

De verbetermaatregelen worden in 2019 uitgevoerd.

De analyse en plannen zijn gereed, maar daarmee zijn 

nog niet alle problemen opgelost. Voor de inspectie 

was het echter wel de reden om over te gaan op 

geïntensiveerd toezicht in 2019. 
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Samenwerking HAP-SEH en Triagepost

Het aanbod van acute zorg in de stad staat in 

toenemende mate onder druk en samenwerking in 

de keten is niet langer vrijblijvend. In het belang van 

de patiënt en de zorgverlener moet er samengewerkt 

worden om de acute zorg houdbaar te houden. Dat 

is ook de hoofdconclusie uit de NZa monitor 2018: 

samenwerking is geboden om tot oplossingen te komen 

en om kennis te delen.  De netwerken acute zorg houden 

zich in de regio bezig met deze functie. 

Uitkomsten van landelijke onderzoeken naar de 

spoedzorg kunnen vrijwel direct vertaald worden naar 

de Amsterdamse situatie. De toekomst, toegankelijkheid 

en houdbaarheid van de acute zorg staan constant 

in de schijnwerpers. Opnamestops op SEH of kliniek 

zijn vrijwel dagelijks aan de orde en het zoeken naar 

een goede plek voor een acute patiënt vergt veel tijd 

en inspanning van zorgverleners. Toenemende krapte 

op de arbeidsmarkt maakt dat de personele bezetting 

veel aandacht vergt. Ook HpA heeft problemen met de 

bezetting, met name op de triagepost, en als gevolg 

daarvan met de bereikbaarheid aan de telefoon. 

Daarnaast overlapt de spoedzorg meer en meer met het 

sociaal domein. 

 

De Commissie van Advies heeft in 2018 advies 

uitgebracht om de werkdruk tijdens de diensten te 

verminderen. Daarop voortbordurende heeft een 

werkgroep van de Vergadering van Aangesloten 

Huisartsen (VvAH) eind 2018 voorstellen gedaan voor de 

toekomst van de huisartsenspoedzorg in Amsterdam. 

Rode draad van de adviezen is dat: HpA zich richt 

op medische spoedzorg (dus geen laagcomplexe 

zorg of sociale spoed), zelfverwijzers op HAP en SEH 

worden getrieerd volgens eerstelijns systematiek 

(NTS), dagpraktijken goed bereikbaar zijn en er beter 

wordt samengewerkt met ketenpartners zodat direct 

de juiste zorg op de juiste plek kan worden geleverd 

(zorgcoördinatie). Tevens pleit de werkgroep voor een 

gelijke verdeling van diensten over praktijkhouders, 

waarnemers en hidha’s (huisartsen in dienst van een 

huisarts).

Mede op basis van bovengenoemde adviezen en input 

uit conferenties met ketenpartners en binnen HpA, heeft 

HpA doelstellingen geformuleerd voor de komende tijd: 

••••HpA neemt de verantwoordelijkheid voor de 

zelfverwijzers op zich en draagt daarmee bij aan de 

ombuiging van 2e naar de 1e lijn; 

••••HpA neemt samen met de ketenpartners in de V&V 

sector verantwoordelijkheid om afspraken te maken 

over zorg op de juist plek. Voorkomen van onnodige 

opnames op de SEH en de inzet van de Specialist 

Ouderengeneeskunde (SO) zijn daar voorbeelden van; 

••••HpA wil meer samenwerking met de GGZ om de 

patiënt met zorgvraag in het “GGZ domein” passende 

hulp te bieden. 

Sinds oktober 2015 vindt alle telefonie tijdens avond 

en weekend plaats op de triagepost. Daarbij is 

afgesproken dat alle visites altijd overlegd worden met 

een regiearts. Als de triagisten bezetting het toelaat, 

vindt telefonische triage ook plaats op de twee grote 

stadsposten in het weekend overdag; dan is een 

regiearts aanwezig voor ondersteuning en overleg bij de 

triage. Door het grote tekort aan triagisten is afgelopen 

jaar veel energie gestoken in het uitbreiden van de 

formatie, met name door oud-medewerkers van het 

Slotervaart aan te trekken en medisch studenten (vanaf 

Bachelor fase) in te zetten. Dit leidt tot een zichtbare 

toename van medewerkers op de triagepost, waarbij 

(noodgedwongen) kwantiteit nog voorrang heeft op 

kwaliteit. In 2019 zal vooral een inhaalslag op kwaliteit 

van triage plaatsvinden. 

8Jaarverslag Huisartsenposten Amsterdam



In 2018 is de NAW-functie geïntroduceerd als maatregel 

om tot betere responstijden te komen. De NAW-

assistenten zijn geworven onder geneeskundestudenten. 

Begin 2018 heeft HpA teamleiders aangesteld voor de 

stadsposten en de triagepost. Met de komst van de 

teamleider is er meer rust gekomen op de triagepost.

Tijdelijke sluiting nachtpost West in de zomer

HpA koos afgelopen zomer voor een noodscenario 

vanwege de vele openstaande diensten. Dit om de 

continuïteit van zorg te kunnen waarborgen. In overleg 

met het OLVG is besloten om Nachtpost West van 27 

juli t/m 26 augustus 2018 tussen 23.00-08.00 uur te 

sluiten voor consulten. Visites werden nog wel vanuit 

beide nachtposten gereden. In september is het 

scenario geëvalueerd via een digitale vragenlijst onder 

huisartsen, triagisten en chauffeurs en informatie uit de 

einde dienstformulieren. De belangrijkste bevindingen in 

het kort:

••••Het aantal openstaande diensten bleek uiteindelijk 

erg mee te vallen, last minute werd nog veel ingevuld; 

••••Tijdens het zomerscenario is over het algemeen 

prettig gewerkt door de huisartsen, triagisten en 

chauffeurs. Over de samenwerking zegt een meerderheid 

dat deze met huisartsen en triagisten goed was;

••••Het totaal aantal contacten tijdens de zomernachten 

was vergelijkbaar met de zomer 2017: allebei rond de 

2650, maar er werd nu meer telefonisch afgehandeld;

••••’s Nachts werden vooral hoog-urgente consulten 

gedaan en mensen met laagurgente klachten werden 

verwezen naar de dagpraktijken. Deze manier van 

werken willen huisartsen en triagisten graag behouden;

••••Er werd minder agressie ervaren op de nachtposten. 

De SEH’s van het OLVG daarentegen ervaarden juist meer 

agressie omdat zij aan m.n. de zelfverwijzers moesten 

uitleggen dat een nachtpost gesloten was. 
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Huisarts zijn bij HPA

Positie van huisartsen binnen HpA

HpA heeft zes medisch managers die een sleutelrol 

vervullen in de verantwoordelijkheid voor de medische 

kwaliteit op de stadsposten en triagepost. Begin 2018 

zijn op alle posten teamleiders aangesteld die leiding 

geven aan de triagisten/regieassistenten. Per post 

geven  medisch manager en teamleider samen invulling 

aan het duale management van de post en zijn ze 

verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de post. 

Via de Vergadering van Aangesloten Huisartsen (VvAH) 

is de zeggenschap voor alle aangesloten huisartsen 

geregeld.

Samenwerking aangesloten huisartsen en 
waarnemend huisartsen

De samenwerking tussen aangesloten huisartsen en 

waarnemend huisartsen staat onder druk. Dat speelt 

niet alleen in Amsterdam, maar in het hele land. De 

toenemende vraag naar huisartsenzorg, zowel overdag 

als tijdens de diensten, leidt voor praktijkhouders 

tot een (te) hoge werkdruk. Als gevolg daarvan is 

er een toenemende vraag naar waarneming en het 

oplopen van waarneemtarieven. Jaarlijks wordt 42% 

van alle HpA-diensten door praktijkhouders gedaan 

en 58% door waarnemend huisartsen (in de nachten 

zelfs 90%). Dat rechtvaardigt een zekere positie van 

waarnemers binnen HpA, naast de aanwezigheid van 

waarnemers in diverse overlegstructuren. Sinds 2018 

zijn waarnemend huisartsen beter vertegenwoordigd 

in regionale werkgroepen en is de WAGRO Amsterdam 

vertegenwoordigd in het kwartaaloverleg dat HpA met de 

Huisartsenkring Amsterdam (HKA) heeft. In 2019 worden 

stappen gezet om waarnemend huisartsen een meer 

formele positie binnen HpA te geven. 

Dienstenlast

De maximale dienstbelasting van de aangesloten 

huisartsen is 200 uur per uur per normpraktijk (2350 

patiënten in 2018). De regio CentrumOost kent een lagere 

dienstbelasting (circa 150 uur per normpraktijk) omdat 

hier relatief veel praktijkhouders zijn in verhouding tot 

het aantal diensten. De werkdruk van huisartsen tijdens 

de dienst wordt gemonitord met een in eigen beheer 

ontwikkeld instrument; daarbij is het uitgangspunt dat 

een huisarts gemiddeld voor 80% van de capaciteit 

vol gepland mag worden. Hiermee is reserve capaciteit 

aanwezig om eventuele pieken op te vangen. HpA 

verkoopt een deel van de diensten rechtstreeks via 

waarneemorganisaties omdat bij de samenwerking 

met de SEH afgesproken is dat de dienstbelasting voor 

praktijkhouders niet zou stijgen. Dit speelt met name in 

de regio’s West en Noord.

Voor welke patiënt en zorgvraag is HpA?

Huisartsen hebben het gevoel dat de stadsposten het 

‘afvalputje’ van de SEH zijn geworden De SEH trieert 

het grootste deel van de zelfverwijzers en zelfverwijzers 

met laagcomplexe zorgvragen worden verwezen naar 

de HAP. Op zich is het juist dat de SEH laagcomplexe 

zorgvragen doorstuurt naar de HAP, maar een deel van 

deze klachten betreft zorgvragen voor de care (V&V 

en thuiszorg) en een deel betreft ‘geen spoed’ die kan 

wachten tot de volgende dag bij de eigen huisarts. Dat 

leidt op de HAP tot het gevoel dat er veel ‘onterechte 

zorgvragen c.q. wissewasjes’ gezien moeten worden. 
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Dit leidde in 2018 tot de vraag ‘voor welke patiënt en 

zorgvraag HpA is’. Het ontbreken van een heldere missie 

en visie, geeft verwarring en de relatie met andere acute 

zorgaanbieders in de stad is niet helder. Daarom is 

eind 2018 een eerste aanzet gedaan voor een collectief 

gedragen HpA-missie en visie, die  randvoorwaardelijk is 

voor de koers en de richting van HpA. De strategie voor 

de toekomst van HpA wordt in 2019 verder uitgewerkt.

Huisartsen in specifieke functies

Sinds 2017 werkt HpA met een vaste pool regieartsen 

voor de triagepost en de grote stadsposten CentrumOost 

en West. Dit is een groep van ruim 100 huisartsen, zowel 

gevestigde als waarnemend huisartsen, die gemotiveerd 

is om de regiefunctie vorm te geven. Regieartsen doen 

tenminste zes regiediensten per jaar en volgen relevante 

scholingen die HpA aanbiedt.
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Inzicht en verdieping in urgentiegerichte triage en bewust maken 

van de belangrijke en ondersteunende rol van de regiearts in de 

triage.

In staat zijn om een gestructureerde overleg te voeren en een 

gestructureerde overdracht te geven en te ontvangen conform de 

SBAR-methodiek. 

Nascholing

HpA heeft in 2018 de volgende scholingen aangeboden 

aan huisartsen.

Daarnaast is er een apart scholingsaanbod van HpA voor 

AIOS-en.

4 casussen ‘Zijn de kinderen veilig?’ 

(e-learning)

Verdiepende oefencasussen waarin aan de orde komen: 

1. De kindcheck: hoe voer je die uit en wanneer? 

2. Het inschatten van de risico’s voor een ongeboren kind en het 

coördineren van gezamenlijke hulp. 

3. Een plan van aanpak voor en monitoring van de veiligheid van 

uw patiënt. 

4. Gesprekstechnieken voor het praten met jongeren.

1. Informatie over de verschillende vormen van huiselijk geweld: 

kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling. 

2. Hoe kan huiselijk geweld en wat zijn de gevolgen. 

3. U leert welke stappen u moet nemen volgens de meldcode.

4. Bewustwording dat het signaleren en handelen volgens 

de KNMG-meldcode onderdeel is van je taken en 

verantwoordelijkheden 

5. Informatie over de kindcheck: de verplichting om bij bepaalde 

groepen volwassen patiënten na te gaan of zij kinderen 

opvoeden, en of die kinderen wel veilig zijn.

De samenwerking tussen de huisarts en de ambulance 

medewerkers in de acute hulpverlening versterken.

1. Wat is een goede basishouding voor een gesprek over signalen 

van huiselijk geweld.

2. De functie van emoties en het effect op communicatie.

3. Welke gesprekstechnieken helpen als emoties een gesprek 

belemmeren?

4. U leert hoe je gebruik kunt maken van de deskundigheid van 

ouders.

Communiceren over geweld

(e-learning)

Samen beter

Samenwerking regiearts – triagist

SBAR

Werken met de meldcode

(e-learning)
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Productie en branchenormen

Ten opzichte van 2017 is het totaal aantal verrichtingen 

in 2018 licht gedaald met 0,7%. Dit is vooral een gevolg 

van een afname van het aantal consulten (-2,9%) en 

visites (-4%); het aantal telefonische contacten is 

iets toegenomen (+3%). In totaal zijn 73.171 contacten 

telefonisch afgehandeld (40,3% van alle verrichtingen); 

het merendeel door de triagepost (58%).

Ondanks vele inspanningen konden we in 2018 niet 

voldoen aan de branchenormen voor de telefonische 

bereikbaarheid. Dit blijft één van onze belangrijkste 

aandachtspunten.
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3.327

14.379

2.130

19.836

7.248
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3.470

33.338

42.796

-

-

42.796

12.341

37.952

4.277

54.570

2.508

9.455

1.649

13.612

2.977

14.159

1.773

18.908

73.171

95.671

12.777

181.619

71.037

98.540

13.310

182.887

+3.0%

-2.9%

-4%

-0.7%

Productie HPA 2018
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telefonische bereikbaarheid spoed < 30 seconden

Minste 
kwartaal

83.1%

13.0%

40.0%

90.0%

99.0%

84.0%

98.0%

96.9%

23.0%

58.0%

96.0%

99.0%

86.0%

99.0%

98%

75%

98%

90%

98%

90%

98%

Beste 
kwartaal

Landelijke 
norm

telefonische bereikbaarheid niet spoed < 2 minuten

telefonische bereikbaarheid niet spoed < 10 minuten

autorisatie zelfzorgadviezen < 1uur

autorisatie zelfzorgadviezen < 2uur

U2 ritten < 60 minuten

U2 ritten < 120 minuten

Branchenormen
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Telefonische bereikbaarheid bij spoed
98% binnen 30 seconden

Telefonische bereikbaarheid bij niet-spoed
75% binnen 2 minuten, 90% binnen 10 minuten

60%

75%

83,1% 84,4% 86,6%
96,9%100% Norm

98%

20
18 

Q1

20
18 

Q2

20
18 

Q3

20
18 

Q4

0%

58%60%

20
18 

Q1

20
18 

Q2

20
18 

Q3

20
18 

Q4

40% 45% 51%

23%
13% 15% 18%
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Patiënt zijn bij HpA

Top-10 meest voorkomende diagnoses 

ICPC
code

A03.00

D06.00

S18.00

R74.00

L04.00

U71.00

D73.00

A80.00

D10.00

D01.00

Koorts

Andere gelokaliseerde buikpijn

Scheurwond/snijwond

Acute infectie bovenste luchtwegen

Borstkas symptomen/klachten

Cystitis/urineweginfectie

Veronderstelde gastro-intestinale infectie

Ongeval

Braken

Gegeneraliseerde buikpijn/buikkrampen

8551

6505

5594

4442

4431

3984

3653

3588

3282

3230

AantalOmschrijving

Incidenten en calamiteiten

Leren van incidenten en calamiteiten is een belangrijk 

pijler van het kwaliteitsbeleid. Hiertoe kent HpA twee 

onderzoekscommissies die incidenten onderzoeken. Bij 

Veilig Incident Melden (VIM) worden incidenten en bijna-

incidenten door medewerkers en huisartsen gemeld. 

Deze worden geanalyseerd door de VIM-commissie die 

verbetermaatregelen voorstelt. Er is sprake van een 

ernstig incident wanneer er voor de patiënt ernstige 

gevolgen zijn zoals blijvend letsel of zelfs overlijden. 

Ernstige incidenten worden altijd door de interne 

Calamiteitencommissie beoordeeld. Wanneer na 

beoordeling blijkt dat de kwaliteit van zorg in het geding 

is spreekt men van een calamiteit en wordt melding 

gedaan bij de IGJ.
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De tabellen hiernaast laten het verloop van het aantal 

meldingen in 2018 zien. Verschillen in aantallen tussen 

ontvangen en onderzochte meldingen zijn te verklaren 

doordat het geen VIM of calamiteit betrof maar een 

ander type melding zoals een ketenincident, klacht, 

agressiemelding; of omdat een VIM toch een calamiteit 

bleek te zijn of vice versa.

De stijgende lijn in het aantal VIM-meldingen die in 

2017 is ingezet heeft zich voortgezet in 2018. Het aantal 

onderzoeken door de calamiteitencommissie is weer op 

het niveau van 2016. Een groot deel van de onderzochte 

incidenten heeft een organisatorische oorzaak, zoals 

onvoldoende kennis van werkafspraken en werkcultuur. 

Hierop zijn reeds verbetertrajecten in gang gezet, zoals 

het cultuurplan. 

Klachten

Klachten over HpA, zowel over de dienstverlening als 

over de medische kwaliteit, worden behandeld volgens 

de wettelijke kaders. De gang van zaken in 2018 was 

dat met de klager binnen 3 werkdagen contact wordt 

opgenomen en de afhandeling in gang werd gezet. De 

klachtafhandeling neemt ongeveer één á twee weken in 

beslag. De wettelijke termijn 

van afhandeling is 6 weken. 

In 2018 zijn 135 klachten binnengekomen, dit zijn 18 

klachten meer dan in 2017. Voor de afhandeling van 

klachten die niet door bemiddeling kunnen worden 

opgelost, was 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, acute hart- en vaatproblemen, of acute long- of 

darmproblemen. In 2018 kwamen ten opzichte  van 2017 

18 klachten meer over de bereikbaarheid binnen. In een 

aantal gevallen liep de wachttijd aan de telefoon op 

naar meer dan een uur.

Aansprakelijkheidsstelling

In 2018 zijn in 41 verzoeken om medische informatie 

binnen gekomen (het jaar daarvoor 25) van verzekeraars, 

advocaten en letselschadebureaus al dan niet in relatie 

met aansprakelijkheidsstellingen. In 2018 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/

Waar gaan de klachten over? Op welke locatie heeft de klacht betrekking?

Triagepost

Noord

West

CentrumOost

Zuid

Zuidoost 

25

66

22

20

7

9

3

43

9

32

31

12

8
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Medewerker zijn bij HpA

Nieuwe invulling

Begin 2018 is de nieuwe inrichting van de posten 

geëffectueerd. Doel hiervan was de aansturing in 

het primaire proces gerichter en directer te laten 

plaatsvinden. Bij aanvang zijn er 7 teamleiders 

aangesteld. Op een enkeling na waren dit interne 

kandidaten met een achtergrond als triagist. Naast de 

teamleiders is in september de Manager Posten gestart. 

Om de werkdruk van triagisten te verlichten zijn 

gedurende het jaar medisch studenten met een 

bachelorsdiploma aangetrokken en getraind. In totaal 

zijn dit jaar 6 groepen gestart met een maximum aantal 

deelnemers van 10 deelnemers per groep.

Programma’s en projecten

In 2018 is een start gemaakt met een cultuurprogramma 

en een leiderschapsprogramma. Beide trajecten 

hebben als doel om te verbinden en te versterken, 

zowel op individueel als op collectief niveau. Naast 

deze programma’s is HR gestart met projecten om het 

functiehuis en het verzuimbeleid te actualiseren.

Project Functiehuis (functiebeschrijvingen)

Binnen de eigen organisatie was sprake van 

onduidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden. Er is een start gemaakt met het 

toetsen van de huidige functiebeschrijvingen aan de 

actualiteit en feitelijke werkzaamheden. Op basis van 

de organisatieontwikkelingen zal vervolgens worden 

gekeken of het functiehuis volledig is en hier goed 

op aansluit. Doelen voor dit project zijn: afstemming 

functiebeschrijvingen op feitelijke functie uitoefening 

en organisatieontwikkelingen, nieuwe en/of significant 

gewijzigde functies wegen en inschalen, het in kaart 

brengen van taakbeschrijvingen en de organisatie 

informeren over de actuele functies en  wijzigingen.

Project Verzuimbeleid (ziekteverzuim)

De afgelopen jaren laat HpA een trend zien van 

toenemend ziekteverzuim. Dit verdient aandacht, 

zowel uit oogpunt van goed werkgeverschap als vanuit 

kostenoogpunt. Daarnaast drukt afwezigheid door 

ziekte op de beschikbare personeelscapaciteit en dat 

zorgt in combinatie met de arbeidsmarktkrapte voor 

een extra uitdaging om de personeelsplanning steeds 

op orde te krijgen. Doelen die HpA zich heeft gesteld, 

zijn een verzuimpercentage van maximaal 4,5% en een 

verzuimfrequentie niet hoger dan 1.0. Om dit te bereiken 

worden diverse stappen ondernomen, waaronder 

het uitvoeren van een analyse op de verzuimcijfers 

om te doorgronden wat er speelt, het actualiseren 

van de verzuimregeling, het trainen en begeleiden 

van de leidinggevenden, en het actualiseren van 

instrumentarium dat kan worden gebruikt om verzuim 

effectief te begeleiden. Beiden projecten zijn gestart in 

2018 en zullen lopende 2019 worden afgerond.
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Verzuimcijfers

De verzuimcijfers in 2018 zijn net als voorgaande jaren 

hoog te noemen. Net als het verzuimpercentage en 

de verzuimduur is ook de meldingsfrequentie hoog te 

noemen (dit is het gemiddeld aantal ziekmeldingen per 

jaar van medewerkers). Landelijk ligt deze frequentie op 

1.0. Bij HpA totaal is dit bijna het dubbele, op de posten 

zelfs iets hoger dan 2.

Aantal medewerkers

Op 1 januari 2018 had HpA 159 (63,73 fte) medewerkers 

in dienst en op 31 december 2018 was dit gestegen 

naar 199 (66,02 fte). In absolute aantal medewerkers 

is dit een stijging van 40, maar in fte zien we slechts 

een lichte stijging. Dit wordt verklaard doordat een 

groot aantal aanstellingen worden afgesloten voor 

relatief weinig uren. Het gaat hier om kleine contracten 

en nulurencontracten met bijvoorbeeld de medische 

studenten. Medewerkers met een klein contract maken 

in de praktijk wel meeruren. Dit maakt dat het werkelijk 

ingezette aantal fte veel hoger is dan zichtbaar is in de 

feitelijke dienstverbanden.  

Van de 199 medewerkers op 31 december 2018 zag de 

functieverdeling in het primaire proces op de posten er 

als volgt uit:

Triagist    63

Triagist in opleiding  18

Junior Triagist   33

NAW medewerker  39

Dokters-/balieassistent  6

Praktijkopleider   2

Naast bovengenoemd aantal triagisten werkt een groot 

gedeelte van de teamleiders ook nog één dienst per 

week als triagist.

Verzuimduur

Programma’s en projecten

Verzuimfrequentie

Totaal

Totaal

Totaal

Kort

1,43%

0,84%

1,75%

6,7%

1,36%

4,64%

1,92

0,79

2,18

2,38%

1,40%

2,85%

4,26%

2,43%

5,13%

Middellang Lang

Kantoor

Kantoor

Kantoor

Posten

Posten

Posten
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Aantal flexkrachten  
(ZZP-ers of uitzend- detacheringskrachten)

Om ontstane capaciteitstekorten op te vangen zijn 

onderstaande flexkrachten ingezet waarbij het 

uitgangspunt is dat deze op tijdelijke basis aan HpA 

verbonden zijn. In totaal betreft het 21 flexkrachten.

Doktersassistent   4

Triagist    9

Junior Triagist   2

NAW medewerker  2

Kantoor medewerker  4

Opleiding tot triagist

In 2018 hebben 6 triagisten in opleiding (tio’s) de 

opleiding tot triagist succesvol afgerond.

Leeftijdsopbouw

De leeftijdsgroep van 20-29 jaar is het best 

vertegenwoordigd binnen HpA. Ten opzichte van 2017 

zien we een daling in gemiddelde leeftijd, namelijk 36,4 

in 2018 versus 38,2 in 2017. De man-vrouw verdeling is in 

2018 15% - 85%.

Scholing

In 2018 heeft HpA, naast het reguliere opleidings-

programma voor triagisten in opleiding en triagisten, 

zich gericht op het opleiden van NAW-assistenten en 

junior triagisten. Hiervoor is een heel nieuw traject 

opgezet. Ook de andere medewerkers van HpA hebben 

nascholingen aangeboden gekregen in het kader 

van hun werkzaamheden, zoals het BHV-team en de 

commissies met betrekking tot klachten en calamiteiten. 

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.

NAW-assistent & Junior triagist

In samenwerking met Latona zijn in 2018 de 

opleidingstrajecten voor NAW-assistenten en Junior 

triagisten van start gegaan. Er is gekozen om samen te 

werken met Latona omdat HpA een groot volume aan 

NAW-assistenten en junior triagisten wilde opleiden 

en zij hiervoor intern niet over voldoende personeel 

beschikte. 

De NAW-assistent ontvangt voor de start van de basis 

training NAW de e-learning module urgentiedenken (The 

Competence Group) en de e-learning module e-Xpert 

Triage: ABCDE (e-Xpert College). Na voltooiing van beide 

e-learning modules volgt zij de basis training NAW.

65 - >>

60 - 64

55 - 59

50 - 54

45 - 49

40 - 44

35 - 39

30 - 34

20 - 29

10 - 19

02 04 06 08 0

Man
Vrouw
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Deze basistraining bestaat uit 2 dagdelen en een 

plenaire inwerkdienst. De NAW-assistent krijgt 

vervolgens een individuele inwerkdienst en een 

competentie beoordeling van een praktijkopleider van 

HpA of een medewerker van Van Campen Consulting. 

Na een positieve uitslag op de competentie beoordeling 

wordt hij/zij zelfstandig ingezet als NAW-assistent. Na 3 

maanden wordt de NAW-assist door de praktijkopleider 

geaudit. Uit de audit volgen leerpunten die in een 

coachgesprek worden toegelicht. Na minimaal 3 

maanden werkzaam te zijn geweest als NAW-assistent 

wordt de mogelijkheid aangeboden om door te stromen 

en opgeleid te worden tot Junior triagist.

De NAW-assistent krijgt vervolgens een individuele 

inwerkdienst en een competentie beoordeling. Na een 

positieve uitslag op de competentie beoordeling wordt 

zij zelfstandig ingezet als Junior triagist. Na 22 weken 

wordt de Junior triagist geaudit en aansluitend volgt een 

coachgesprek waarin leerpunten worden besproken. 

De Junior triagist wordt vervolgens twee maal per jaar 

geaudit.

In 2018 heeft HpA 51 medisch studenten opgeleid tot 

NAW-assistent. Van deze 51 NAW-assistenten zijn er in 

2018 20 doorgestroomd en opgeleid tot Junior triagist. 25 

NAW-assistent zijn aangemeld om door te stromen en 

opgeleid te worden tot Junior triagist in 2019.

Auditor triagegesprek

Alle interne auditoren binnen HpA worden jaarlijks 

getraind en ook jaarlijks geijkt. 

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 2018 heeft geen enkele medewerker hier 

gebruik van gemaakt.
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Kwaliteit: verbeteren van processen

Het kwaliteitsbeleid

HpA staat voor kwalitatief hoogstaande en patiëntveilige 

spoedeisende huisartsenzorg in een stimulerend 

werkklimaat voor haar medewerkers en huisartsen. Het 

kwaliteitsbeleid is gebaseerd op wettelijke kaders en 

branchenormen en richt zich op continue verbetering 

op alle niveaus in de organisatie. Doel is het bevorderen 

en bewaken van kwaliteit, mede door in te zetten 

op meer bewustwording van kwaliteitsnormen en 

patiëntveiligheid bij medewerkers binnen HpA en hun 

eigen rol hierin.

Interne audits

HpA beschikt over een interne auditteam dat audits 

uitvoert om potentiele risico’s in primaire processen 

te identificeren en te checken of doorgevoerde 

verbetermaatregelen voldoende effect hebben. In 2018 

zijn audits uitgevoerd op het gebied van medicatiebeleid 

en overdracht tussen de diensten. 

Prospectieve risico inventarisatie

Onderdeel van het kwaliteitsbeleid is het uitvoeren 

van een prospectieve risico analyse wanneer er 

processen worden aangepast of bij implementatie 

van nieuwe werkwijzen. In het kader van het NAW-

project (zie hoofdstuk 1) heeft de projectgroep met 

ondersteuning van team kwaliteit een PRI uitgevoerd. 

Dit heeft geresulteerd in een inventarisatie van lastige 

praktijksituaties die de nieuwe werkwijze met zich mee 

zou kunnen brengen. De daartoe ontwikkelde Q&A 

was relevant voor de implementatie van de nieuwe 

werkwijze.   

Kwaliteitscomissie

HpA werkt met een kwaliteitscommissie die op basis 

van klachten, (keten)incidenten, calamiteiten en interne 

audits trends signaleert. De commissie vertaalt deze 

naar adviezen voor het management. De commissie 

heeft het afgelopen jaar de volgende verbetervoorstellen 

gedaan:

• Verduidelijken van werkafspraken rondom de 

zorgverlening aan toeristen en hotelgasten; 

Ontwikkel concrete afspraken over de zorgverlening 

aan patiënten in het verzorgingsgebied van HpA en 

de omliggende Huisartsenposten;

• De verantwoordelijkheid voor de inhoud en het 

actueel houden van protocollen en werkafspraken 

beleggen bij de juiste functionarissen;

• Verbeteren van de overdracht tussen de diensten én 

bij het afsluiten van een dienst;

• Verwerken overdracht patiënten-informatie van 

eigen huisarts per zorgmail;

• Heldere triagewerkwijze in situaties waarbij de 

beller niet bij de patiënt is.

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.  Ook checken huisartsen 

bij volwassen risicopatiënten of zij kinderen hebben en 

of deze veilig zijn (de zgn. ‘kindcheck’). In 2018 werd er 

32  keer een positieve check gerapporteerd aan de eigen 

huisarts van deze patiënten.
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In geval van een vermoeden registreren de huisartsen 

ook de vervolgactie. Volgens het HpA protocol 

worden alle meldingen -ook met vervolgactie  ‘geen’- 

gemonitord door de aandachtsfunctionaris, waarmee 

ook deze meldingen niet verloren zijn gegaan. 

De diagnosecodes die gericht zijn op huiselijk geweld 

bij volwassenen worden verzameld en geregistreerd. In 

2018  werden deze ICPC codes  187 keer ingevuld. Het 

merendeel betreft de diagnose ‘probleem ten gevolge 

van geweld ‘(153). 

2016

Aantal kinderen tot 
18 jaar gezien

 49.546

34.464

32.203

 46

62

58

 0,09%

0,18%

0,18% 

Aantal vermoedens van 
kindermishandeling

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

2017

2017

Anders / NONI (3)

Kinderarts / Ziekenhuis (17)

Overleg Veilig Thuis (4)

Politie (2)

Geen / Overdracht eigen HA (26)

Vermoeden kindermishandeling: vervolgactie
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Ketensamenwerking

Ketenmeldingen zijn intern gemelde incidenten 

die betrekking hebben op (de samenwerking met) 

ketenpartners zoals de ambulancedienst, andere HAP’s 

of ziekenhuizen. Onderstaand een overzicht van het 

aantal ketenmeldingen in 2018.

BOT-team

Het BedrijfsOpvangTeam (BOT-team) bestaat uit drie 

triagisten (waarvan één nieuw gestart in 2018) en 

twee huisartsen die steun bieden aan collega’s na 

ingrijpende gebeurtenissen zoals een reanimatie, 

agressie of betrokkenheid bij een (mogelijke) calamiteit. 

De teamleden zijn speciaal getraind en gaan, afhankelijk 

van de behoefte, volgens het drie-gesprekken-model te 

werk. Het doel is om de collega met een hulpvraag weer 

met vertrouwen en plezier naar de HAP te laten gaan.

De focus van het team heeft gelegen op een betere 

bekendheid, zodat de drempel om hulp te vragen zo 

laag mogelijk wordt. Er is een presentatie gemaakt die 

de BOT-teamleden of teamleiders in een teamoverleg 

konden presenteren. Verder zijn opnieuw de flyers 

verspreid. Het team is in 2018 zes keer geraadpleegd 

(t.o.v. vier keer in 2017). In geen van de gevallen is 

doorverwezen naar een huisarts, bedrijfsarts of 

anderszins. Langzamerhand lijkt het team meer 

bekendheid te krijgen: in 2019 is er vooralsnog acht keer 

contact gezocht.

Samenstelling VIM-commissie (in 2018)

Markus Kruyswijk, huisarts (voorzitter tot november 2018)

Marleen Kunst, huisarts (voorzitter vanaf november 2018)

Arjan Bax, huisarts

Marion Piers, triagist

Maria Bakker, triagist

Loes Hiemstra, triagist

Samenstelling Calamiteitencommissie (in 2018)

Aart Medema, huisarts en voorzitter

Lieke Cremers, huisarts

Marleen Kunst, huisarts (lid tot november 2018) 

Sanne Wisman (huisarts, lid vanaf december 2018)

Danielle van Loo, triagist

Sharon Ceder, triagist

Bettina Kunst, triagist  

Andrea van der Walle triagist  lid tot november 2018 

Melanie Roskam, triagist en praktijkopleider, lid vanaf 

december 2018.

Ketenmeldingen in 2018
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Ict en werkprocessen

Telefonie

Sinds 2017 werkt HpA met een nieuw telefonieplatform, 

V-tel Vcares. Via een 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 web-based wat meer 

flexibiliteit geeft qua toegang en gebruik. 

Call Manager

In 2017 is, op basis van een evaluatie onder gebruikers, 

besloten om Call Manager van CGM Labelsoft te blijven 

gebruiken als patiëntendossier. Ten behoeve van de 

implementatie van de NAW-werkwijze heeft HpA een set 

van specifieke wensen (waaronder de callcenterlijst) met 

urgentie laten doorvoeren in Call Manager.

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 echter nog maar langzaam; dat is 

opnieuw een aandachtspunt in 2019.

Inloggen met UZI-pas

Per 1 november 2018 moeten alle huisartsen en 

medewerkers verplicht inloggen met een UZI-pas op de 

posten. HpA wil gebruikers kunnen identificeren in het 

kader van informatiebeveiliging. 

Whitebox project

Een beperkt aantal Amsterdamse huisartspraktijken 

maakt gebruikt van Whitebox, in plaats van het LSP, voor 

inzage in het patiëntendossier. HpA ondersteunt met het 

oog op patiëntveiligheid het gebruik van Whitebox en 

heeft daarvoor aanpassingen gedaan in de Call Manager. 

Als een dossier beschikbaar is wordt dit opgehaald en 

getoond voor de arts op de HAP.  

Management rapportage via HAP Dashboard

In 2018 is aandacht besteed aan het verbeteren van de 

rapportagetools, met name rondom Vtel (telefonie) en 

Call Manager (verrichtingen). Er zijn voorbereidingen 

getroffen om informatie uit beide systemen te ontsluiten 

via HAP Dashboard. Begin 2019 is het dashboard 

operationeel.

EHealth

Eind 2018 is een project gestart om de app ‘Moet ik naar 

de dokter?’ (MINDD) te gaan implementeren binnen 

HpA ter verbetering van het triageproces. De MINDD-

app biedt een vorm van digitale zelftriage waardoor 

patiënten zelf kunnen nagaan of contact met de HAP 

nodig is. Dit zal naar verwachting de drukte op de 

triagepost en daarmee de telefonische wachttijden doen 

afnemen.  

Informatieveiligheid

Op basis van een risicoanalyse en 

afhankelijkheidsanalyse op het gebied van  

informatieveiligheid, zijn in 2018 voorgestelde 

verbeterpunten uitgevoerd in het ISMS (Information 

Security Management System).
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Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) 

Inleiding

Het jaar 2018 staat in het teken van de implementatie 

van de nieuwe privacy wetgeving, de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (verder AVG). Deze 

wet is 25 mei 2018 van kracht geworden en HpA heeft 

per 1 mei 2018 een Functionaris Gegevensbescherming 

benoemd. Het bestuur is verwerkingsverantwoordelijke 

voor de verwerking van de persoonsgegevens. Als 

zodanig is zij eindverantwoordelijk (accountable) voor 

de goede naleving van de Verordening. De Functionaris 

Gegevensbescherming is toezichthouder en wordt 

geraadpleegd (consulted), maar is niet de degene die 

uiteindelijk de beslissing neemt over het al dan niet 

verwerken van persoonsgegevens of het nemen van 

maatregelen. HpA verwerkt bijzondere persoonsgegevens 

en is verplicht een Register van verwerkingen bij te 

houden in het kader van de AVG. 

Verplichtingen als 
verwerkingsverantwoordelijke

In 2018 is ingezet op het voldoen aan de verplichtingen 

van wet- en regelgeving, met de nadruk op de AVG: 

1. HpA is accountable en neemt haar 

verantwoordelijkheid als verwerkings-

verantwoordelijke, conform AVG-artikel 24,

2. Met haar leveranciers sluit HpA verwerkers-

overeenkomsten, conform AVG-artikel 28. Deze 

verwerkersovereenkomsten worden indien nodig 

juridisch getoetst,

3. HpA heeft een actueel verwerkingsregister 

geformuleerd, conform AVG-artikel 30.

4. HpA heeft een actueel datalek register, conform 

AVG-artikel 33, en doet indien nodig ook melding 

van datalekken,

5. HpA heeft een actueel privacy statement op 

haar website geplaatst, conform AVG-artikel 12 

transparante informatie aan betrokkene, 

6. HpA formuleert procedures om de Rechten van 

betrokkenen te waarborgen conform AVG-artikel 16 

tot en met artikel 22,

7. HpA heeft veel aandacht besteedt aan het 

stimuleren van bewustzijn rondom de AVG, er zijn op 

alle niveaus presentaties gehouden en tijdens deze 

presentaties zijn veel vragen beantwoord,

8. Binnen de HpA is een werkgroep Privacy en 

Informatiebeveiliging operationeel, deze komt elke 

maand bijeen, stelt en verdeelt de prioriteiten 

rondom Privacy en Informatiebeveiliging issues.

Rol van de Functionaris 
Gegevensbescherming (FG)

De FG heeft allereerst een informerende en adviserende 

rol binnen HpA. De FG moet toezien op de naleving 

van de Verordening en andere nationale of Europese 

regelgeving met

betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens 

en op het door HpA vastgestelde beleid voor de 

bescherming van persoonsgegevens. bewustmaken en 

opleiden van het bij de verwerking betrokken personeel. 

Naast de FG heeft HpA gekozen voor een interne Privacy 

Officer (PO). Deze PO verzamelt alle vragen rondom 

privacy en beantwoordt deze in samenspraak met de FG. 

Tevens ondersteunt zij de werkgroep. De FG verzamelt 

ten behoeve van het toezicht informatie binnen HpA om 

verwerkingsactiviteiten te identificeren, te analyseren en 

te beoordelen. De FG is tevens de schakel tussen HpA 

en de Autoriteit Persoonsgegevens. De FG wordt door 

HpA doeltreffend ondersteund in de uitvoering van haar 

taken.  

Rechten van betrokkenen

Bij HpA worden diverse persoonsgegevens verwerkt. Dit 

is noodzakelijk voor het leveren van zorg.
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Raad van toezicht 

2018 was een ingrijpend jaar voor HpA. De situatie die 

leidde tot een verscherpt toezicht en het vertrek van de 

bestuurder heeft iedereen  in de organisatie: triagisten, 

huisartsen en medewerkers van de ondersteunende 

diensten, maar ook de leden van de Raad geraakt.

 

HpA had de enorme opdracht om zowel de kwaliteit van 

zorg op korte termijn te verbeteren als de relaties met 

de overige zorgaanbieders een nieuwe en duurzame 

inhoud te geven om haar positie in het zorgnetwerk in 

Amsterdam te behouden en versterken.

 

De Raad van Toezicht heeft grote waardering voor de 

energie de medewerkers hebben gevonden om met de 

interim bestuurder alles op alles te zetten om de koers 

richting een snelle verbetering van de prestaties in te 

zetten met als prachtig resultaat de opheffing van het 

verscherpt toezicht. Ook de herpositionering in de regio 

is met succes ingezet. 

De Raad realiseert zich dat deze processen nog niet 

afgerond zijn en ook in 2019 veel van de medewerkers en 

huisartsen zal vragen.  

 

Wij bewonderen de veerkracht van de mensen van HpA 

en willen alle medewerkers en huisartsen bedanken 

voor hun enorme inzet in het afgelopen jaar.
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Vergadering van aangesloten huisartsen

DE VvAH is in 2018 twee keer bijeen geweest. Op de 

agenda prijkten o.a. de onderwerpen: jaarrekening, 

meerjarenbeleidplan, uitgangspunten voor het 

huisartsenrooster 2018, verplichtstelling UZI- pas en de 

reglementen voor huisartsen en waarnemers.

De anonieme klacht uit 2017 bij de inspectie had ook 

in 2018 verstrekkende gevolgen. Voor de inspectie in 

augustus 2018 een reden om HpA onder verscherpt 

toezicht te stellen. Dit hakte er bij de huisartsen 

(waarnemend en praktijk houdend) fors in. Het 

vervangen van de directeur door een ad interim 

directeur tekende in welk zwaar weer HpA zich bevond. 

De a.i. directeur heeft van begin af aan de VvAH 

betrokken bij besluiten en richting kiezen. Er is de hoop 

dat de VvAH in de toekomst meer invloed zal hebben op 

het reilen en zeilen op de posten.  De uitdaging in 2019 

zal onverminderd gericht zijn op het stimuleren van de 

huisartsen (waarnemend en praktijk houdend) 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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De Commissie van Advies is viermaal bijeen geweest in 2018. De besproken onderwerpen waren:

Maand

Werkdruk artsen tijdens diensten

Kennismaking interim-bestuurder, ontwikkelingen binnen HpA. Gegeven de 
ontwikkelingen in HpA is de vergadering waarin de adviesagenda zou worden 
besproken, geannuleerd.

Werkdruk artsen tijdens diensten

De HAP in beweging, verkenning voor een visie op de inrichting van de eerstelijns 
spoedzorg in Amsterdam

Januari

Maart

Mei

November

Commissie van advies 

De Commissie van Advies (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 CvA bestaat uit een aantal aangesloten huisartsen, 

een waarnemer en deskundigen buiten de kring van 

huisartsen. De commissieleden worden benoemd voor 

een periode van drie jaar, met mogelijke herbenoeming 

tot maximaal 6 jaar.
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Aantal vergadering

Aantal instemmingsverzoeken

Scholing OR

Aantal adviesaanvragen

Cijfers

Totaal

20

6

2

1

2

0

1,5 dag

 Waarvan met bestuurder

 Waarvan met de IGJ

 Waarvan met de Raad van Toezicht
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Ondernemingsraad

Evaluatie NAW pilot, verscherpt toezicht IGJ, 

toetsingscriteria voor de evaluatie van de pilot 

samenvoegen diensten, het verkrijgen van informatie 

m.b.t. de financiële situatie HPA en inzicht in inhuur 

extern personeel, aanpak cultuurproblemen waren de 

belangrijkste aandachtspunten in de gesprekken met de 

bestuurder.

Door verandering van baan nam een aantal OR leden 

gedurende het jaar afscheid. Met nog maar drie OR 

leden in de ondernemingsraad werd het jaar afgesloten.
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De middelen 

Bij de financiering van huisartsenposten in 2018 is 

de differentiatie van het budget naar basisbedrag, 

plattelands- en zorgconsumptiemodule, zoals tot en met 

2017 van kracht was, losgelaten. Voor alle HDS’en geldt 

een bedrag per inwoner van € 19,09. Tevens geldt een 

maximum van 110% ad € 20,99 per inwoner.

De maximale bijdrage per inwoner in de regio 

Amsterdam bedroeg in 2018 € 18,26 (884.906 

inwoners). De Stichting is met Zilveren Kruis, CZ en de 

Nederlandse Zorgautoriteit een budget van € 16.160.746 

overeengekomen.

Het boekjaar 2018 is afgesloten met een negatief 

resultaat van € 123.700 (2017: negatief resultaat € 

480.900). Ten opzichte van een sluitende begroting zijn 

de opbrengsten in 2018 € 187.200 hoger dan begroot. 

Daarentegen zijn de bedrijfslasten (inclusief rentebaten 

en overige baten) € 310.800 eveneens hoger dan vooraf 

werd aangenomen. 
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Personalia per 31 december 2018

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 G. Welling 
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 a.i.
Directiesecretaresse

Bestuurssecretaris, 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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Locatiemanagement
Mevrouw L. Arends
Mevrouw H. Duits

Medisch management
De heer J.B. Berghuis
De heer A.N.M. van Grunsven
De heer E.C. Kanters
Mevrouw E.R.A. Kuijt
De heer J.M. Kruyswijk

Teamleiders
Mevrouw A.R. Kartopawiro
Mevrouw E. Vroege
Mevrouw M. van Dijk
Mevrouw A. van der Walle
Mevrouw D. Albouazzati
Mevrouw M.E. Wesenhagen

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 G. Welling 
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

PTO-Overleg
De heer G. Welling
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

Manager Posten
Locatiemanager a.i.

Medisch Manager
Medisch Manager
Medisch Manager
Medisch Manager
Medisch Manager

Teamleider
Teamleider
Teamleider
Teamleider
Teamleider
Teamleider

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
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Mevrouw J.M. Kruyswijk
Mevrouw H. Duits
Mevrouw M.E.J.A. L’Ortye

Ondernemingsraad
Mevrouw A. Hollander
Mevrouw V.I. Umans – Mohan
Mevrouw C. Kuijer
Mevrouw I. Doyer-Minderhoud
Mevrouw Z. Kunst - Veerenbergh

Comissie van Advies
De heer C.E.J. van der Post
De heer T. Brouwer
Mevrouw I. Jonker
Mevrouw J.C. Kagenaar
Mevrouw J.C.P. Langeslag
De heer J.H. Thiel
De heer W.Ch. Völke
De heer M. Vonk

Vergadering van Aangesloten Huisartsen
De heer H.W. van der Neut
Mevrouw S. Boidin
Alle aangesloten huisartsen 

Calamiteitencommissie
De heer A. Medema
Mevrouw L. Cremers
Mevrouw M. Kunst
Mevrouw S. Wisman
Mevrouw A. van der Walle
Mevrouw D. van Loo
Mevrouw M. Roskam
Mevrouw S.V. Ceder
Mevrouw M.E.J.A. L’Ortye
Mevrouw L. Paauwe

VIM Commissie 
De heer M. Kruyswijk
Mevrouw M. Kunst
Mevrouw M. Bakker
De heer A. Bax
Mevrouw M.J.A. Piers
Mevrouw L.F. Hiemstra
Mevrouw C.E.M. Claessen

Medisch Manager
Coördinerend Locatiemanager a.i.
Senior Medewerker Kwaliteit

Voorzitter
Vice Voorzitter

Voorzitter

Voorzitter
Vice Voorzitter

Voorzitter

Lid tot 1 november 2018
Lid vanaf 1 november 2018

Secretaris
Secretaris

Voorzitter tot 1 november 2018
Voorzitter vanaf 1 november 2018

Secretaris
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Naam Nevenfuncties

De heer W.P. Rijksen
(bestuurder tot 13 augustus 2018)

De heer G.P.Welling
(bestuurder a.i. vanaf 13 augustus 2018)

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

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  

Welling advies, mediation en management
Voorzitter raad van toezicht stichting LuciVer Wijchen
Lid raad van toezicht SGU Utrecht
Lid bestuur SSFH
Lid gewest bestuur PvdA Brabant

huisarts, niet practiserend

Partner Arteria Consulting
Lid bestuur Planetree Nederland
Member Board of Directors  Planetree Inc. (V.S.)
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Maria Dommer
Lid bestuur NVTZ

Bestuurssecretaris Altra specialistische jeugdhulp en speciaal 
onderwijs
Consulent NVVE

wnm burgemeester Stadskanaal 
lid bestuur wetenschappelijk instituut CDA

Directeur a.i. Zorggroep SEZ
Vice-voorzitter raad van toezicht GGZ-NHN
Voorzitter raad van toezicht Rijncoepel

Huisarts
Lid Raad van Toezicht Star-SHL
Lid bestuur Nederlandse Reanimatie Raad
Lid Verenigingsraad Nederlands Huisartsengenootschap
Voorzitter bestuur SpoedHAG

Nevenfuncties HpA
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16 Organogram

Manager
posten

TL post
2

MM
post 2

TL post
1

MM
post 1

Bestuur

RvT

Opleiding
Praktijk begeleiding

Facilitait B:
ICT, HR, P&O

Coördinator Facilitair

VvHA

CvA
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TL post
x

MM
post x

Assistent manager
Planner

Management
assistant

MT

MM Overleg

Communicatie

Kwaliteit

Bestuurssecretaris,
Planning huisartsen

secretariaat

Medezeggenschap aan bestuur

Management team

Medisch Manager Overleg

Hiërarchise lijn
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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
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