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Voorwoord directie HOOG
Voor u ligt het tweede jaarverslag van Huisartsenorganisatie Oost-Gelderland (HOOG). Onze organisatie is
voortgekomen uit een fusie tussen Archiatros (facilitaire dienstverlening vanaf 2003), de Zorggroepen van
Apeldoorn (2008), Oost-Achterhoek (2007) en Zutphen (2007) en de Huisartsenposten Apeldoorn, OostAchterhoek en Zutphen van de SDHS (2001).
De huisartsen in de regio’s Apeldoorn, Oost-Achterhoek en Zutphen hebben zich georganiseerd in drie regionale
Huisartsencoöperaties. In de regio’s zijn alle activiteiten van de huisartsenzorg gebundeld, waardoor de
huisartsen als groep beter aanspreekbaar zijn voor patiëntenorganisaties, ketenpartners, zorgverzekeraars en
gemeenten. De drie coöperaties zijn vervolgens aandeelhouder van HOOG, waardoor de huisartsen gezamenlijk
beleid kunnen ontwikkelen ten aanzien van zorg, kwaliteit, innovatie, ICT, deskundigheidsbevordering en
belangenbehartiging. Dit alles zorgt ervoor dat huisartsen- en eerstelijnspraktijken door de oprichting van
HOOG nog beter kunnen worden ondersteund en gefaciliteerd.
In dit voorwoord willen we in het kort ingaan op de thema’s die kleur hebben gegeven aan 2016.
De professionalisering van de organisatie (verder vormgeven en inrichten van de organisatie) heeft
veel aandacht gevraagd. Op de eerste plaats de verhuizing vanuit onze kantoren in Arnhem
en Beekbergen naar één locatie, namelijk in Apeldoorn aan de Laan van Westenenk.
Voor HOOG een belangrijke mijlpaal om vanuit één locatie de huisartsenpraktijken,
lokale eerstelijnsorganisaties en regio-organisaties te kunnen ondersteunen. Vanaf
december 2016 is op dezelfde locatie ook het regiokantoor van de LHV gehuisvest.
We verwachten daardoor de samenwerking tussen onze huisartsenorganisaties
verder te kunnen versterken.
De huisartsenzorg is voor een groot aantal uitdagingen geplaatst. Dit betekent
voor HOOG een hernieuwde focus op noodzaak en nut van slimme vernieuwingen
en strakke maatregelen in de bedrijfsvoering om zodoende de regio’s optimaal te
kunnen blijven faciliteren. Zo zijn er voorbereidingen getroffen voor de implementatie
van een ERP-systeem (een integrale ICT-ondersteuning op het gebied van financiën,
HRM, CRM, projecten, contractbeheer en scholing- en deskundigheidsbevordering).
Een dergelijk grootschalig ICT-project vraagt veel van onze medewerkers. Als directie
beseffen we dit heel goed. We hebben veel waardering voor de enorme inzet en bedanken
alle medewerkers daarvoor.
In dit jaarverslag wordt vanuit de regio’s verslag gedaan over een aantal projecten en ontwikkelingen, zowel
zorginhoudelijk als qua organisatie van de zorg. Projecten zoals een patiëntenportaal, zorg aan kwetsbare
ouderen, populatiegerichte zorg, dermatologie en jeugdzorg in de huisartsenpraktijk leveren een bijdrage aan
het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, de samenwerking met onze ketenpartners en het betaalbaar
houden van de zorg.
Het jaar 2016 was in veel opzichten een bewogen jaar. Op oudejaarsdag is na een kortdurende ziekte, onze
voorzitter van de Raad van Commissarissen, prof. Dinny de Bakker overleden. Een enorm verlies voor HOOG
en de eerstelijnszorg in Nederland. Dinny heeft de afgelopen 30 jaar door onderzoek bij het NIVEL en zijn
betrokkenheid in het zorgveld een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering en ontwikkeling
van de eerstelijnszorg. We verliezen in hem een zeer gewaardeerde voorzitter van onze RvC. Tot slot het
vertrek van onze collega-directeur, Joost van Niekerk. Joost heeft ruim vijf jaar voor de regio’s gewerkt als
medisch directeur. Eerst vanuit Archiatros, later vanuit HOOG. Door zijn grote kennis van zaken en zijn enorme
bevlogenheid heeft Joost een belangrijk fundament gelegd. Wij zijn hem hiervoor heel dankbaar.
We gaan in 2017 door op de ingeslagen weg om zo onze ambitie te realiseren en flexibel en wendbaar te
blijven voor veranderingen/uitdagingen in de zorg.
Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit om uw reactie met ons te delen.
Namens de Directie van HOOG,
Jeroen Frequin, Lex Maussart en Margreet Zeelen
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Organogram HOOG

RvC

Coöperatie
Huisartsen Regio
Apeldoorn u.a.

Coöperatie
Huisartsenzorg OostAchterhoek u.a.

Coöperatie
Huisartsen Regio
Zutphen u.a.

HUISARTSENORGANISATIE OOST-GELDERLAND B.V.

Huisartsenzorg Regio
Apeldoorn B.V.

HAP B.V.

Ketenzorg BV’s

Huisartsenzorg
Oost-Achterhoek B.V.

HAP B.V.

Ketenzorg BV’s
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Huisartsenzorg
Regio Zutphen B.V.

HAP B.V.

Ketenzorg BV’s

OR

Jaarverslag RvC
De Raad van Commissarissen (RvC) vergaderde in het jaar 2016 twee maal samen met de directie van
HOOG en drie keer met zowel de RvB als de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van HOOG. In
het tweede jaar van HOOG is de aandacht van de RvC vooral uitgegaan naar het verder vorm en inhoud
geven van de nieuwe organisatie.
In dit verband zijn besluiten genomen over:
• Het directiereglement
• Het reglement voor de RvC
• De aandeelhoudersovereenkomst HOOG
• De verplaatsing van de centrale diensten van HOOG van Arnhem en Beekbergen naar Apeldoorn
• Het instellen van een financiële commissie van de RvC
• Het instellen van een commissie kwaliteit en veiligheid van de RvC
Meer beleidsinhoudelijke onderwerpen betroffen:
• Het vaststellen van het treasurystatuut
• Het vaststellen van de beleidsvisie HOOG 2016 -2020
• De gevolgen van de WNT-2 per 1-1-2016 voor de beloningsstructuur
• Het opstellen van profiel voor een 4e lid van de RvC met een juridische achtergrond
• De invoering van een nieuw CRM systeem
• Het formuleren van het risicobeleid
• De noodzaak van een informatieprotocol.
Verder is aandacht gegeven aan:
• Ontwikkelingen in de bekostiging en de infrastructuur van de eerstelijnsgezondheidszorg
• Een mogelijk experiment met populatie gerelateerde bekostiging
• De gevolgen van de invoering van de WKKGZ per 1 januari 2017
• Ontwikkelingen op gebied van het personeel op cruciale functies
• Noodzakelijke maatregelen op het gebied van governance.
Als financiële onderwerpen stonden op de agenda:
• Het vaststellen van de geconsolideerde jaarrekening HOOG 2015
• De halfjaarcijfers HOOG
• Het goedkeuren van de begroting HOOG 2017
De RvC heeft in 2016 één keer overleg gevoerd met de Ondernemingsraad van HOOG. Hierbij kwamen
onder andere aan de orde de ervaringen met de nieuwe structuur van HOOG en de toegankelijkheid van
de RvC voor de werknemers van HOOG.
De gebeurtenis die het jaar 2016 voor de RvC blijvend zal kenmerken, is het overlijden van de voorzitter
van de RvC, Dinny de Bakker op 31 december. Dinny, die de vergadering in oktober nog als voorzitter
leidde, is na een kortdurende ziekte overleden. Achter de bescheiden en charmante uitstraling van Dinny
ging een scherp analytisch vermogen, een enorme kennis van de eerstelijnsgezondheidszorg en veel
humor schuil. Wij zijn hem heel dankbaar voor zijn bijdragen aan de ontwikkeling van HOOG en zullen
hem blijvend missen.
Namens de Raad van Commissarissen van HOOG,
Erwin Snijders
Han Mulder
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Jaarverslag OR
Binnen de OR zijn er enkele personele wijzigingen geweest. Carin Bensdorp is gestopt als voorzitter en
Mark Verlaan heeft eind 2016 zijn taak als secretaris overdragen aan Gerry Lodders. Johan Meulman is
toegetreden als nieuwe voorzitter van de OR.
Eerste half jaar
In de eerste helft van het jaar heeft de nadruk gelegen op de toekomstvisie en het meerjarenprogramma
van HOOG. Met de directie heeft de OR hierover van gedachten gewisseld. De komende jaren zal gekeken
worden naar de uitvoering van de aan de toekomstvisie ontleende beleidsvoornemens en zorginnovaties.
Tweede half jaar
In de tweede helft van het jaar zijn een keur aan onderwerpen de revue gepasseerd.
Te noemen zijn: het OR-reglement, de geheimhoudingsverklaring, de klokkenluidersregeling, de procedure
beeldschermwerk, flexibel werken, de inrichting van HOOG en de vertrouwenspersoon.
Stap voorwaarts
De OR heeft positief geadviseerd ten aanzien de verhuizing van de medewerkers van het kantoor Arnhem
en Beekbergen naar het duurzame pand in Apeldoorn eind augustus 2016. Doorslaggevend was vooral de
kwalitatieve stap voorwaarts in de huisvesting als wel het centreren van alle onderdelen. Integratie was
ook wenselijk op ICT gebied. Ook hier heeft de OR positief geadviseerd. Er zijn hoge verwachtingen van
het nieuwe systeem.
Positief advies OR aanstelling nieuwe directeur
Voor de regio Oost-Achterhoek (HZOA) is Jeroen Frequin aangetreden als nieuwe directeur. Op zijn
voordracht heeft de OR positief geadviseerd. Inmiddels loopt de samenwerking goed, hetgeen wij in
2017 hopen voort te zetten.
Contact met medewerkers
Via een nieuwsbrief heeft de OR de medewerkers gevraagd naar tops en tips.
Uit een eerste reactie bleek al dat er meer zichtbaarheid en bereikbaarheid van de OR gewenst is. De OR
heeft hier direct actie op ondernomen, door een eigen mailadres aan te laten maken.
Dit mailadres is or@hoogzorg.nl.
Vooruitblik
Vanuit de Raad van Commissarissen is het thema Governance Code aangedragen.
Daarnaast bespreekt de OR met de directie thema’s als werkgeluk en duurzame inzetbaarheid. Blijvend
is de inzet voor een effectieve en efficiënte manier van samenwerken. Ook beseft de OR dat zij alert mag
zijn op ontwikkelingen richting populatiebekostiging, zelfmanagement van patiënten en de uitbouw van
de ondersteuning naar huisartsen, alsmede op de ontwikkelingen bij zorgpartners, zoals zorgverzekeraars,
overheden, LHV en omliggende regionale collega’s.
Namens de Ondernemingsraad van HOOG,
Johan Meulman, voorzitter
Gerry Lodders, secretaris
Miranda Giesbertsen
Linda Timmermans
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Regionale cijfers
COÖPERATIE HUISARTSEN
REGIO APELDOORN U.A.
Aantal leden coöperatie

112

Huisartsenpost
Aantal aangesloten huisartsen
Aantal consulten
Aantal visites
Aantal telefonische consulten
Aantal zelfverwijzers

100
25.494
4.594
25.766
3063

COÖPERATIE HUISARTSEN
REGIO ZUTPHEN U.A.
Aantal leden coöperatie

65

Huisartsenpost
Aantal aangesloten huisartsen
Aantal consulten
Aantal visites
Aantal telefonische consulten
Aantal zelfverwijzers

53
14.634
2.877
10.864
2102

Zorggroepen/ketenzorgstraten
Aantal deelnemende huisartsen
Diabetes 51
COPD
38
CVRM
26

T

Zorggroepen/ketenzorgstraten
Aantal deelnemende huisartsen
Diabetes 90
COPD
64
CVRM
86

APELDOORN

ZUTPHEN

OOST-ACHTERHOEK

T

COÖPERATIE HUISARTSENZORG
OOST-ACHTERHOEK U.A.
Aantal leden coöperatie

58

Huisartsenpost
Aantal aangesloten huisartsen
Aantal consulten
Aantal visites
Aantal telefonische consulten
Aantal zelfverwijzers

50
15.676
3.064
11.178
890

Zorggroepen/ketenzorgstraten
Aantal deelnemende huisartsen
Diabetes 48
COPD
39
CVRM
45
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Personele cijfers
31-12-2016
De medewerkers in dienst bij HOOG zijn onder te verdelen in:
Medewerkers werkzaam
op faciliterend kantoor
		

49 personen
Werkzaam voor HRM, financiën, ICT en kwaliteit,
Beleid en Organisatie, Ketenzorgstraat of GEZ

Medewerkers werkzaam
op de Huisartsenposten
86 personen
		
Werkzaam als directeur, triagist, secretaresse, locatiemanager of kwaliteitsfunctionaris
Medewerkers werkzaam
binnen een huisartsenpraktijk
144 personen
		
Werkzaam als doktersassistent, praktijkondersteuner,
HAGRO-manager en HIDHA.
Totaal aantal medewerkers in loondienst:
		

01 januari 2016
268 medewerkers
31 december 2016 279 medewerkers

ZIEKTEVERZUIM

LEEFTIJDSOPBOUW
GROEP KANTOOR EN HUISARTSENPOSTEN

Binnen HOOG kennen wij twee
personeelsgroepen;
1. Kantoor en HAP personeel

< 25jr: 5,71%

2. Personeel werkzaam op huisartsenpraktijken

25-35jr: 15,71%

Meldingsfrequentie
Kantoor en HAP personeel

0,89

Personeel huisartsenpraktijken

0,95

35-45jr: 22,86%
45-55jr: 45%

Verzuimpercentage
Kantoor en HAP personeel

4,7 %

Personeel huisartsenpraktijken

5,6 %

Verzuimpercentage excl. langdurig zieken
Kantoor en HAP personeel

1,25 %

Personeel huisartsenpraktijken

0,82 %

>55jr: 10,71%

LEEFTIJDSOPBOUW
GROEP PERSONEEL WERKZAAM OP
HUISARTSENPRAKTIJKEN

< 25jr: 2,05%

LEEFTIJDSOPBOUW
HOOG heeft een gevarieerde leeftijds-

25-35jr: 12,33%

opbouw waarbij de groep tussen de 45 en
55 jaar het grootst is. HOOG streeft naar

35-45jr: 23,29%

meer diversiteit in de leeftijdsopbouw.

45-55jr: 36,99%

De cirkeldiagrammen hiernaast tonen de
percentages naar leeftijd.

>55jr: 25,34%
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Klachten, incidenten
en calamiteiten
Alle Huisartsenposten handelen hun eigen klachten, incidenten en calamiteiten af.
Voor patiënten is het ook mogelijk om een klacht inzake een behandeling op de huisartsenpost in te
dienen bij Klachtencommissie Huisartsen Stedendriehoek.						
							
AANTAL INWONERS REGIO APELDOORN: 199.313
Aantal klachten Apeldoorn

Aantal incidenten Apeldoorn

Aantal calamiteiten Apeldoorn

2015

2016

2015

2016

2015

2016

28

34

27

44
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KLACHT
Wanneer de patiënt of familielid of
naaste van de patiënt niet tevreden
is over de geleverde zorg (in de
ruimste zin van het woord), bestaat
de mogelijkheid om een klacht in te
dienen. Dit dient altijd schriftelijk te
gebeuren bij de zorgaanbieder.

INCIDENT
Een niet-beoogde of onverwachte
gebeurtenis, die betrekking heeft
op de kwaliteit van de zorg en heeft
geleid, had kunnen leiden of zou
kunnen leiden tot schade bij de
patiënt.

CALAMITEIT
Een niet-beoogde of onverwachte
gebeurtenis, die betrekking heeft
op de kwaliteit van de zorg en die
tot de dood van een patiënt of een
ernstig schadelijk gevolg voor een
patiënt heeft geleid.

Zorgaanbieders zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en daarom wettelijk verplicht calamiteiten te melden
bij de inspectie. Zij moeten ook regelen dat er onderzoek wordt gedaan en dat de juiste verbetermaatregelen worden
genomen om herhaling in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

VERBETERMAATREGELEN: 							
Inzake klachten
• Feedback aan betrokken triagisten en huisartsen
• Communicatie van leerpunten op werkoverleg en nieuwsbrief huisartsen
										
Inzake incidenten
•	Afspraken met ketenpartners voor structureel overleg waarin afspraken gemaakt worden en
casussen worden besproken
• Aanpassing in protocollen naar aanleiding van nieuwe afspraken met ketenpartners
• Aanpassing in NTS
• Aanpassing in CallManager
• Kindersaturatiemeter aangeschaft
• Werkgroep ingesteld die verbetering overdrachtsmomenten onderzoekt
												
Inzake calamiteiten									
• Casussen ter info in nieuwsbrief
• Structureel overleg HAP – Ambu
• Samenwerking met specialisten van het Gelre geoptimaliseerd
• Scholing ABCD-check voor triagisten en huisartsen
• Overdrachtsmomenten voor regiearts en EVA: werkoverleg, nieuwsbrief, protocol aangepast
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Klachten, incidenten
en calamiteiten
Alle Huisartsenposten handelen hun eigen klachten, incidenten en calamiteiten af.
Voor patiënten is het ook mogelijk om een klacht inzake een behandeling op de Huisartsenpost in
te dienen bij Klachtencommissie Huisartsen Stedendriehoek.						
							
AANTAL INWONERS OOST-ACHTERHOEK: 116.975
Aantal klachten Oost-Achterhoek

Aantal incidenten Oost-Achterhoek

Aantal calamiteiten Oost-Achterhoek

2015

2016

2015

2016

2015

2016

9

12

46

61

3

3

KLACHT
Wanneer de patiënt of familielid of
naaste van de patiënt niet tevreden
is over de geleverde zorg (in de
ruimste zin van het woord), bestaat
de mogelijkheid om een klacht in te
dienen. Dit dient altijd schriftelijk te
gebeuren bij de zorgaanbieder.

INCIDENT
Een niet-beoogde of onverwachte
gebeurtenis, die betrekking heeft
op de kwaliteit van de zorg en heeft
geleid, had kunnen leiden of zou
kunnen leiden tot schade bij de
patiënt.

CALAMITEIT
Een niet-beoogde of onverwachte
gebeurtenis, die betrekking heeft
op de kwaliteit van de zorg en die
tot de dood van een patiënt of een
ernstig schadelijk gevolg voor een
patiënt heeft geleid.

Zorgaanbieders zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en daarom wettelijk verplicht calamiteiten te melden
bij de inspectie. Zij moeten ook regelen dat er onderzoek wordt gedaan en dat de juiste verbetermaatregelen worden
genomen om herhaling in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

VERBETERMAATREGELEN: 							
Inzake klachten
•	Triage: meer expliciet vragen of de hulpvraag van de patiënt voldoende beantwoord is, specifieke vragen stellen om
klachten en ernst helder te krijgen en bij ongerustheid patiënt eerder uitnodigen;
• Huisarts: bij mogelijke TIA-klachten verder onderzoek laten doen;
•	Organisatie: indien consultplanning uitloopt, patiënten in de wachtkamer informeren.
•	Informatievoorziening: intolerantie zowel in het dossier van de huisarts als die van de apotheek vermelden.
								
Inzake incidenten										
•	
Verbetertraject voorraadbeheer					
• Diverse ICT problemen, waardoor naar ICT ondersteuning wordt gekeken
•	Evaluatie met Zutphen betreft afspraken Ruurlo
										
Inzake calamiteiten										
•	Er zijn geen duidelijke afspraken of een overlegmodel beschikbaar voor het overleg tussen huisarts en triagist. Dit wordt
i.s.m. de portefeuillehouder kwaliteit & veiligheid uitgewerkt.
•	Afspraken tussen de huisartsenpost en de diverse thuiszorgorganisaties dienen helder en eenduidig te zijn.
• Ingangsklachten cardiale klachten bij vrouwen
Dit onderwerp staat tijdens de SPAN-dagen in het voorjaar 2017 gepland. Ook dient dit opgenomen te worden in de
nascholingen van huisartsen.
•	Het bespreekbaar maken van niet reanimeren / niet behandelen van een patiënt. Hoe wordt dit vervolgens bij het
ziekenhuis en HAP bekend gemaakt?
•	Het ontwikkelen van een gezamenlijke intervisie voor huisartsen als triagisten, zodat iedereen van calamiteiten en
casussen kan leren.

10

Klachten, incidenten
en calamiteiten
Alle Huisartsenposten van HOOG handelen hun eigen klachten, incidenten en calamiteiten af.
Voor patiënten is het ook mogelijk om een klacht inzake een behandeling op de Huisartsenpost in
te dienen bij Klachtencommissie Huisartsen Stedendriehoek.						
							
AANTAL INWONERS REGIO ZUTPHEN: 114.594
Aantal klachten Zutphen

Aantal incidenten Zutphen

Aantal calamiteiten Zutphen

2015

2016

2015

2016

2015

2016

16

22

29

50

3

4

KLACHT
Wanneer de patiënt of familielid of
naaste van de patiënt niet tevreden
is over de geleverde zorg (in de
ruimste zin van het woord), bestaat
de mogelijkheid om een klacht in te
dienen. Dit dient altijd schriftelijk te
gebeuren bij de zorgaanbieder.

INCIDENT
Een niet-beoogde of onverwachte
gebeurtenis, die betrekking heeft
op de kwaliteit van de zorg en heeft
geleid, had kunnen leiden of zou
kunnen leiden tot schade bij de
patiënt.

CALAMITEIT
Een niet-beoogde of onverwachte
gebeurtenis, die betrekking heeft
op de kwaliteit van de zorg en die
tot de dood van een patiënt of een
ernstig schadelijk gevolg voor een
patiënt heeft geleid.

Zorgaanbieders zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en daarom wettelijk verplicht calamiteiten te melden
bij de inspectie. Zij moeten ook regelen dat er onderzoek wordt gedaan en dat de juiste verbetermaatregelen worden
genomen om herhaling in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

VERBETERMAATREGELEN:
Inzake klachten
•	Bij herhaald contact toestandsbeeld opnieuw uitvragen en patiënt opnieuw beoordelen
•	Belang van goed uitleggen van voorgesteld beleid of behandeling
•	Feedback aan betrokken huisartsen en triagistes
Inzake incidenten										
•	Aandacht vragen bij ketenpartner voor het opvolgen van samen overeengekomen werkafspraken
•	Aanscherpen samenwerkingsafspraken met ketenpartners
•	Aanscherpen werkwijzen ten aanzien van seksuele intimidatie en agressie
											
Inzake calamiteiten											
• Werkwijze einde dienst aangepast, zodat de continuïteit van zorg beter geborgd wordt
• Afspraken gemaakt omtrent het vooraf informeren van de HRZu bij wijzigingen ten aanzien van de bereikbaarheid
•	Afspraken vastgelegd om bij klachten na een specialistische ingreep, patiënt in te sturen naar specialist in
plaats van huisartsenzorg te bieden
•	Afspraak gemaakt over de noodzaak om relevante informatie over de medische situatie van de patiënt
vooraf te delen met de Huisartsenpost
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Streefnormen
WACHTTIJDEN AAN DE TELEFOON

Streefnorm: bij gebruik spoedtoets wordt de telefoon altijd zo snel mogelijk aangenomen.
Gemiddeld per jaar in 98% van de gevallen krijgt de beller binnen 30 seconden een triagist aan de lijn.
Zonder spoed gemiddeld per jaar bij 75% van de gevallen krijgt de beller binnen 2 minuten een persoon aan de lijn.
Zonder spoed gemiddeld per jaar bij 98% van de gevallen krijgt de beller binnen 10 minuten een persoon aan de lijn.
Apeldoorn

Oost-Achterhoek

Zutphen

gemiddelde wachttijd spoedlijn

6 sec

8,5 sec

14 sec

% spoedtelefoontjes binnen 30 sec beantwoord

99,5%

98,7%

98,1%

gemiddelde wachttijd reguliere telefoonlijn

220 sec

60 sec

62 sec

% binnen 2 minuten beantwoord

72,0%

77,5%

77,9%

% binnen 10 minuten beantwoord

96,4%

98,0%

98,3%

AUTORISATIETIJD
Streefnorm: de zelfstandig door de triage-assistent afgehandelde contacten worden zo snel mogelijk,
liefst binnen één uur door de huisarts geautoriseerd (90% binnen één uur, 98 % binnen twee uur).
Apeldoorn

Oost-Achterhoek

Zutphen

Percentage zelfstandig afgehandelde telefoontjes
94,4%
binnen één uur geautoriseerd

82,5%

87,5%

Percentage zelfstandig afgehandelde telefoontjes
98,9%
binnen twee uur geautoriseerd

96,0%

97,1%

Gemiddelde duur tot autorisatie

39 minuten

33 minuten

18 minuten

AANRIJDTIJDEN
Streefnorm: bij U0 en U1 zorgvragen (levensbedreigende spoed) waarbij een huisarts wordt ingezet is
de huisarts gemiddeld per jaar in 90% van de gevallen binnen 20 minuten bij de patiënt aanwezig en in
98% van de gevallen binnen 30 minuten. De aanrijdtijd is de tijd tussen het moment van het aannemen
van de telefoon op de huisartsenpost en het moment dat de zorgverlener arriveert bij de patiënt.		
Streefnorm: bij U2 zorgvragen (spoed) waarvoor een visite door een huisarts wordt afgesproken is de
huisarts gemiddeld per jaar in 90% van de gevallen binnen 1 uur bij de patiënt aanwezig en in 98% van de
gevallen binnen 2 uur. De tijden worden gemeten vanaf het moment van aannemen van de telefoon op de
huisartsenpost tot het moment van aankomst bij de patiënt.
Apeldoorn

Oost-Achterhoek

Zutphen

Aantal visites U1

44

37

33

% U1 visites binnen 20 minuten aanwezig

64,2%

45,0%

60,0%

% U1 visites binnen 30 minuten aanwezig

77,8%

90,0%

81,8%

% U2 visites binnen 60 minuten aanwezig

88,2%

93,0%

92,5%
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De Balans 2016
GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(NA VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING)
in hele euro's

31-12-2016

31-12-2015

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

677.446
44.243

721.689

637.722
42.170

679.892

Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overlopende activa
Liquide middelen

2.407.689
2.452.225
464.870
8.724.813

TOTAAL ACTIVA

14.049.598

3.407.040
2.005.736
414.108
7.182.419

14.771.287

13.009.302
13.689.195

PASSIVA
GROEPSVERMOGEN
Aandelenkapitaal
Bestemmingsreserve
Overige reserve

30
211.613
5.379.921

5.591.565

30
225.194
5.080.367

5.305.591

Reserve aanvaardbare kosten

740.293

825.219

Te verrekenen in tarieven

676.349

911.306

Voorzieningen

330.428

343.127

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Schulden aan groepsmaatschappijen
Overlopende passiva

3.300.326
684.383
3.447.943

TOTAAL PASSIVA

7.432.652

14.771.287
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2.631.886
1.070.952
2.601.113

6.303.951

13.689.195

Resultatenrekening 2016
GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING JAAR 2016
in hele euro's
Opbrengsten

Primaire opbrengsten
Overige opbrengsten

Jaar 2016
20.525.348
6.472.042

Som der opbrengsten
Personeelskosten
Kosten zorgverleners
Afschrijvingskosten
Projectkosten
Overige bedrijfskosten

Jaar 2015
18.339.425
6.677.227

26.997.390
10.108.791
12.248.059
149.168
423.114
3.545.990

Som der bedrijfslasten

25.016.652
9.103.757
10.100.225
128.021
156.164
3.551.350

26.475.122

23.039.516

522.268

1.977.136

1.766
-22.868
-21.102

26.177
-5.731
20.446

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening vóór belastingen

501.166

1.997.582

Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening

100.187

328.039

400.979

1.669.543

92.250

462.169

308.729

1.207.374

Financiële baten
Financiële lasten
Financiële baten en lasten

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening na belastingen
Te verrekenen in tarieven / onttrekking RAK
Resultaat na belastingen en verrekening
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Nieuw servicegericht
telefoonsysteem werpt
vruchten af
Door de introductie van het nieuwe telefoonsysteem heeft de Huisartsenpost regio Apeldoorn de wachttijden voor
patiënten drastisch teruggedrongen. De huisartsenpost, die als eerste in Nederland met dit systeem werkt, hoopt
hiermee in de toekomst aan de landelijke bereikbaarheidsnorm te kunnen voldoen. Het nieuwe telefoonsysteem is
gericht op de patiënt en levert meer kwaliteit als het gaat om bereikbaarheid, flexibiliteit en klantvriendelijkheid. In
plaats van enkel wachten aan de telefoon, kunnen patiënten via het keuzemenu ook voor terugbellen kiezen zonder
dat hun wachttijd wordt verlengd.
Wachten of laten terugbellen
Het systeem is in januari 2016 ingevoerd. Om patiënten te stimuleren om voor terugbellen te kiezen is in mei 2016
de wachttekst aangepast met de vermelding dat de terugbeltijd ongeveer overeenkomt met de wachttijd en dat de
kosten voor de patiënt beperkt blijven bij terugbellen. Sinds die tijd kiezen patiënten vaker voor terugbellen dan voor
het wachten aan de telefoon (zie grafiek 1). Patiënten die kiezen voor terugbellen, krijgen ook de tekst te horen dat
als de situatie verslechtert, er direct contact met de huisartsenpost moet worden opgenomen en ze dan voor de
optie ‘spoed’ kunnen kiezen. Het nieuwe telefoonsysteem heeft zijn uitwerking niet gemist. De streefnormen voor
wachttijden aan de telefoon zijn drastisch verbeterd.
GRAFIEK 1
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Voordelen patiënt en triagist
Patiënten geven regelmatig aan bij de triagisten dat zij het waarderen dat ze teruggebeld worden en niet aan de lijn
hoeven te wachten. Het gesprek met de patiënt start hierdoor positief. Ook voor de triagist is het minder stressvol
wanneer het druk is, omdat de patiënten die voor terugbellen kiezen, weten wanneer ze teruggebeld worden.
Daarnaast rinkelt de telefoon alleen wanneer er een spoedlijn binnenkomt. Dit geeft rust in het callcenter.
Management
Voor de organisatie is het mogelijk om in te spelen op piekmomenten door het aanpassen van het aantal triagisten.
Managementinformatie is eenvoudig uit het systeem te halen.
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Praktijkscan Apeldoorn
Veel huisartsen geven aan een hoge werkdruk te ervaren. Dit komt mede door de vele extra activiteiten
die naast het behandelen van patiënten nodig zijn om een huisartsenpraktijk te beheren.

Omdat het coöperatiebestuur de aangesloten huisartsen graag een helpende hand wil bieden, is het
idee van een praktijkscan ontstaan waardoor de knelpunten binnen de praktijk naar voren komen. In
een pilot zijn enkele huisartsen geïnterviewd om zodoende de meest voorkomende knelpunten boven
tafel te krijgen. Daarbij is breed gekeken: personeel, facilitair, samenwerking, zorgverzekeraar, ICT en
financiën.
Hierna is een uitgebreide enquête opgesteld (de praktijkscan) die is afgenomen bij de aangesloten
huisartsen van Coöperatie HRA. Uit de ontvangen gegevens blijkt dat de huisartsen graag ondersteuning
wensen op het gebied van:
• ICT (HIS/KIS)
• Personeelszaken
(onverwacht/kortdurend ziekteverzuim)
• Zorgverzekeraar
	(hulp bij contractonderhandeling met zorg-verzekeraar)
In samenspraak met HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland is een plan van aanpak gemaakt,
waarmee in 2017 de huisartsen kunnen worden ontlast.
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Invoering van nieuw
kwaliteitsmanagementsysteem
Van werkroosters tot medische protocollen, van voortgangsrapportages over incidenten en klachten
tot verslaglegging van jaargesprekken met medewerkers.

De Huisartsenpost Regio Apeldoorn (HAP) heeft in 2016 een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem
ingericht en voor iedereen binnen de HAP toegankelijk gemaakt. Huisartsen, triagisten, directie,
locatiemanagers, secretariaat en de kwaliteitsfunctionaris van de HAP maken voor de meest
uiteenlopende doelen gebruik van dit centrale platform. Alle communicatie, actielijsten, processen en
rapportages zijn in één oogopslag zichtbaar op het dashboard.
Direct toegang
Het is niet langer nodig om diverse keren in te
loggen in de verschillende softwaresystemen,
zoals;
• het HAP-werkrooster, Webhisportaal en de
NHG triagewijzer.
• de medische protocollen. Iedere huisarts
kan ook vanuit de eigen praktijk terecht op het
centrale platform.
• informatie over de commissie waar men
deel van uitmaakt en die communiceert over
bijvoorbeeld een calamiteit, incident of klacht.
Nieuwsberichten
Vanuit het platform kan een nieuwsbericht
worden verstuurd, waarbij de keuze kan worden
gemaakt voor een bericht naar één persoon,
een groep of aan alle medewerkers binnen de
huisartsenpost.

Privacy
Natuurlijk voldoet de software aan de geldende
Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg
(Wkkgz). Alle informatie die privacygevoelig is,
zoals bij een klacht of calamiteit, kan veilig worden
verstuurd naar de personen die betrokken zijn bij
het onderzoek.
Managementinformatie
Al met al biedt het centrale platform een goede
basis om de managementprocessen te volgen
en controleren (PDCA cyclus). De voortgang
op het vlak van processen zoals Veilig Incident
Melden, klachten en calamiteiten wordt geborgd.
Daarnaast is er de opvolging en controle van de
verbeteracties die voortkomen uit de processen.
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POH-GGZ Jeugd
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Gemeenten hebben op hun
eigen wijze de toegang tot jeugdhulp geregeld. Daarnaast is de zelfstandige verwijsfunctie van de
huisarts, jeugdarts en kinderarts naar jeugdhulp gebleven en verankerd in de Jeugdwet.
Het kan voorkomen dat zowel huisarts als
gemeente (of de gemeentelijke toegangsteams)
betrokken zijn bij hetzelfde gezin. Dit plaatst
gemeenten en huisartsen voor dilemma’s t.a.v.
regievoering, informatie-uitwisseling, afstemming
van de in te zetten zorg et cetera. Om hier
een antwoord op te kunnen geven, hebben
de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre
en Winterswijk gesprekken gevoerd met de
HuisartsenZorg Oost-Achterhoek (HZOA). Zowel
gemeenten als huisartsen vinden het zinvol om
een pilot te starten om de zorg aan jeugdigen
van 0 tot 18 jaar met psychosociale problematiek
te verbeteren. Beide partijen denken dat de
inzet van een Praktijk Ondersteuner Huisarts
Geestelijke GezondheidsZorg Jeugd (POH-jGGZ)
een goed antwoord kan zijn op de dilemma’s
zoals hierboven beschreven. De keus voor
een POH-jGGZ is mede gebaseerd op de zeer
positieve resultaten met de inzet van een POHGGZ volwassenen en gelijksoortige projecten in
Nederland.

De pilot is in het voorjaar van 2016 gestart en
loopt tot en met het eerste kwartaal van 2018.
Vier huisartsenpraktijken en vier praktijkondersteuners nemen deel.
Via interviews met betrokken partijen en de
registratie worden de volgende onderwerpen
gemonitord:
•	het aantal niet doorverwezen/zelf
behandelde/begeleide kinderen;
•	het aantal doorverwijzingen naar
GBGGZ (generalistische GGZ) en SGGZ
(specialistische GGZ);
•	het aantal verwijzingen naar andere vormen
van zorg/ondersteuning;
• aantal malen screening zonder vervolg;
•	(mate van) inzet van ondersteuningsteam/
wijkteam.
De werkgroep, met van elke gemeente één
beleidsmedewerker, twee huisartsen en
HZOA nemen alle stappen om de pilot te
realiseren. Het is een enthousiaste groep,
die al diverse relevante ervaringen
heeft opgedaan. Belangrijke vragen
die aan de orde komen hebben
betrekking op het profiel en
takenpakket van de functionaris
en de (toekomstige) relatie tussen
huisarts, gemeente en de functionaris. De werkgroep wordt ondersteund door ProScoop.
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“Good te Passe”
Populatiegerichte zorg
In Oost-Achterhoek staan we als het gaat om de gezondheid van inwoners voor een grote uitdaging.
De regio krimpt en vergrijst. Aan de andere kant wordt de zorgvraag steeds complexer en neemt
het aantal professionals in de zorg af, waardoor de beschikbaarheid van goede zorg afneemt. De
infrastructuur is beperkt en vergt lange reistijden. Doordat het aantal zorgorganisaties beperkt is in
schaal, zijn ze kwetsbaar op het gebied van noodzakelijke investeringen voor technologische en digitale
ontwikkeling. Daarbij vragen de kwaliteitseisen vanuit de overheid, inspectie en beroepsverenigingen
om steeds meer specifieke deskundigheid in elke organisatie.
De zorgorganisaties in de Oost-Achterhoek voelen een sterke verantwoordelijkheid voor de
beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg in de regio. Daarom hebben de belangrijkste spelers in
de zorg in de Oost-Achterhoek te weten: GGNet, Huisartsenzorg Oost-Achterhoek (HZOA), het
Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB), Sensire, Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK),
Careaz en zorgverzekeraar Menzis, in 2016 de handen ineen geslagen en zich verenigd in het
ambitieuze en langjarige programma “GOOD TE PASSE”.

De doelstellingen van het populatiegerichte zorg programma zijn:
•	Verbeteren van de gezondheid en het
ervaren van de kwaliteit van leven van de
inwoners in de Oost-Achterhoek;

‘Good te Passe’
is een uitdrukking die in
de Achterhoek wordt
gebruikt om aan te geven
dat je je goed voelt
(dat je lekker
in je vel zit)

•	Beperken van
zorgkostenstijging in de OostAchterhoek;
het is een
gegeven dat de
vraag naar zorg en
daarmee de zorgkosten
de komende jaren flink zullen
stijgen. Het streven is om deze stijging
minder hard te laten verlopen;

•	Waarborgen en verbeteren van de
toegankelijkheid van kwalitatief goede zorg,
op de juiste plek, op het juiste moment,
door de juiste zorgverlener;
•	Borgen van de beschikbaarheid van
professionals in de zorg door het realiseren
van een aantrekkelijk werkklimaat;

•	Reduceren van de administratieve lasten
voor alle zorgorganisaties.
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Interventies
De betrokken organisaties zullen de komende jaren op basis van zorgvragen en zorgbehoeften,
inzichten van zorgprofessionals en data-analyses, diverse zorginterventies opstarten. De
besparingen die worden gerealiseerd middels deze interventies, worden opnieuw gebruikt om de
zorg in de regio verder te verbeteren. Dit betekent dat de organisaties toewerken naar preventie,
gezondheidsbevordering en de regie hierover in de regio Oost-Achterhoek.
Obstakels
De obstakels die de samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid in de weg staan, zijn veelal
de financiële schotten. Deze kunnen alleen worden weggenomen door de zorg ook daadwerkelijk
op een andere manier te organiseren en te financieren. Een essentieel onderdeel van Good te
Passe is daarom dat de betrokken organisaties samen een andere methodiek ontwikkelen om
de zorg te organiseren en te financieren. Het uitgangspunt is dat de schotten in de uitvoering en
financiering tussen de betrokken organisaties zoveel mogelijk worden weggenomen, om ruimte
te creëren voor zorginnovatie.
Populatiegerichte zorg
Om samenwerking en zorgvernieuwing te stimuleren zal een alternatieve manier van financieren
moeten worden ontwikkeld, die is gebaseerd op het gedachtegoed van ‘Populatiegerichte zorg’.
De fundamentele gedachte hierachter is dat de zorgaanbieders een gezamenlijke (financiële)
verantwoordelijkheid dragen voor de gezondheid en de zorg van een bepaalde populatie, in
dit geval de inwoners van de Oost-Achterhoek. In plaats van jaarlijkse contractering met de
zorgverzekeraar, zullen meerjarige afspraken worden gemaakt (5 tot 10 jaar). De doelstelling is
om per 1 januari 2018 de zorg in de regio volgens deze methodiek te financieren.
Betrokkenheid inwoners
De betrokkenheid van de inwoners in de regio Oost-Achterhoek is essentieel.
Daarom worden er klankbordgroepen opgericht die bij het proces worden betrokken en
geraadpleegd.

Enkele cijfers
62 % van de inwoners uit de Achterhoek is chronisch ziek en heeft gedurende
langere tijd regelmatig contact met zorgaanbieders. Landelijk is dit 60 %
(Bron: CBS, 2012)
29.893	inwoners uit de Oost-Achterhoek maakten in 2015 gebruik van de zorg
van twee verschillende zorgaanbieders (Bron: declaraties Menzis)
2.543	inwoners uit de Oost-Achterhoek maakte in 2015 gebruik van de zorg van
drie verschillende zorgaanbieders (Bron: declaraties Menzis)
70 %

 an de inwoners uit de Oost-Achterhoek in de leeftijd van 65+ had in
v
2015 twee of meer behandeltrajecten in het ziekenhuis (Bron: SKB)

20

Van de spreekkamer
naar de telefoon
Werken als triagist
Het werken als doktersassistent (triagist) was jarenlang alleen een vrouwelijk beroep, echter
ook mannen hebben dit interessante vak in beeld gekregen. Op de huisartsenpost heeft een
triagist een belangrijke rol. De triagist bepaalt met hoeveel spoed een patiënt onderzocht en
behandeld dient te worden en de wijze waarop de hulpvraag beantwoord kan worden. Dit kan
telefonisch of fysiek (op de HAP of de huisarts gaat naar de patiënt). Hiervoor maken triagisten
gebruik van protocollen conform de NTS (Nederlanse Triage Standaard).
Onlangs is op HAP Oost-Achterhoek Wieke Klein Gebbink aan de slag gegaan als triagist. Hij is
in opleiding tot huisarts en kan zijn opgedane kennis goed gebruiken bij het triëren. Op verzoek
heeft hij een stukje geschreven over zijn ervaring op de huisartsenpost van Oost-Achterhoek.

Het verhaal van...
denken en het zogenoemde urgentie denken,
wende dit redelijk snel. Echter het feit dat je
een inschatting van de toestand van een patiënt
moet maken zonder dat je die persoon ziet en
soms zelfs zonder dat je diegene aan de telefoon
hebt, maakt het werk toch een stuk complexer
dan de snelle klinische blik die je normaliter in de
spreekkamer onbewust al veel informatie geeft.

Toen vorig jaar de vacature voor een nieuwe
doktersassistent bij de huisartsenpost voorbij
kwam, twijfelde ik geen moment. Met de
ambitie om een goede huisarts te worden in
mijn geboortestreek en met de wetenschap dat
medestudenten elders in het land triagewerk op
een huisartsenpost verrichten, leek mij dit de
perfecte bijbaan naast de studie geneeskunde
waar ik de doordeweekse dagen mee vul. Een
baantje waarbij je je medische kennis kunt
toepassen en uitbreiden, je het huisartsenvak
vanaf de assistentenkant kunt bekijken en
contact kunt leggen met je mogelijk toekomstige
collega’s. In het halve jaar dat ik nu als triagist op
de post zit, is het werk een mooie aanvulling op
de studie en met gemiddeld één dienst per week
goed te combineren.

Het antwoord op de veelgestelde vraag of ik het
als man wel vol kan houden tussen al die vrouwen
is eenduidig: ik had me geen warmer bad voor
kunnen stellen, ondanks dat ik het kippenhok af
en toe wel iets moet bedaren.
Wieke klein Gebbink

Ondanks dat het aanvankelijk nog lastig was
om te schakelen tussen het diagnosegericht
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SOH-opleiding
Een Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) is een speciaal opgeleide triagist die de logistiek van het
(eigen) spreekuur waarborgt door semi-spoedeisende patiënten de aandacht te geven die ze nodig
hebben. Van allergische reacties tot brandwonden, vaak is snel duidelijk of een spoedbehandeling
nodig is en hoeft de huisarts er niet noodzakelijkerwijs bij te komen. De SOH kan zelfstandig klein
letsel en veel voorkomende klachten afhandelen of doorverwijzen indien nodig. Dit biedt de huisarts
rust in zijn dagelijkse spreekuur of tijdens de dienst op de HAP waardoor hij of zij meer tijd heeft voor
complexere problematiek.
In 2016 zijn er 12 triagisten op de HAP met de
opleiding gestart tot SOH.

Na afronding van het praktijkdeel, ontvangt de
cursist het definitieve SOH-certificaat, dat twee
jaar geldig is.

De cursus bestaat uit twee delen: een theoretisch
deel van 4 dagen en een stageperiode van 3 tot 6
maanden.Tijdens de stageperiode staan praktische
handelingen en het toepassen van zelfstandige
medische handelingen centraal. In deze periode
moeten alle genoemde ingangsklachten en
vaardigheden minimaal driemaal zelfstandig
uitgevoerd worden en afgetekend door de
aanwezige huisarts. De volledig ingevulde
en getekende vaardighedenlijst wordt hierna
opgestuurd naar de examencommissie, waarna
met goed resultaat dit deel wordt afgesloten met
een praktijkcertificaat.

Inmiddels wordt in het weekend de spreekuurondersteuner ingezet. De opleiding biedt medewerkers de kans om zichzelf verder te ontwikkelen
en het werk afwisselend en aantrekkelijk te
houden. De eerste ervaringen zijn positief, waardoor in 2017 de overige triagisten ook worden
opgeleid.
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Ouderenzorg
In Nederland neemt het aantal ouderen toe. In 2040 zullen er 4,6 miljoen 65-plussers zijn.
Door de vergrijzing worden steeds meer mensen vroeg of laat afhankelijk van zorg. De overheid
wil de kwaliteit van de zorg voor ouderen verbeteren, bijvoorbeeld door beter toezicht te houden op
zorginstellingen en de bouw van goed toegankelijke woningen te stimuleren. Zo kunnen ouderen
langer zelfstandig blijven wonen.
Leegloop en vergrijzing
De populatie van de Oost-Achterhoek daalt van 130.000 inwoners naar 124.000 inwoners in 2023.
Het aantal mensen tussen 0-65 jaar neemt tot 2023 af naar 67%.
Het aantal 65+’ers ligt in de Oost-Achterhoek 17% hoger dan het landelijke gemiddelde
en neemt tot 2023 toe tot 33%.
Het aantal kwetsbare 65+’ers in de regio Oost-Achterhoek ligt 15% hoger dan het landelijke
gemiddelde. De regio heeft een bovengemiddeld aantal chronisch zieken (62%).
Tevens daalt het aantal beschikbare mantelzorgers.

Kwetsbare ouderen in de regio Oost- Achterhoek zijn burgers in de Oost-Achterhoek
in hun derde en vierde levensfase (def. CSO).

Om de zorg toegankelijk en goed betaalbaar te houden, heeft de overheid hervormingen doorgevoerd.
• Van kwetsbare ouderen wordt gevraagd dat ze langer thuis blijven wonen.
• Medische zorg aan ouderen verschuift van specialisten naar huisartsen.
• Van de mantelzorgers wordt meer hulp en ondersteuning verwacht.
• Verzorging en verpleging bij langdurige ziekte, voorheen uit de AWBZ gefinancierd, komt nu
voor een groot deel uit de ziektekostenverzekering en de WMO.
• De gemeente is verantwoordelijk geworden voor huishoudelijke hulp.
• Wijkverpleegkundigen vormen de verbinding tussen mantelzorgers en medische zorg.
• Om tot goede zorg te komen en om deze ook te kunnen blijven aanbieden zullen al deze
bovengenoemde partijen goed moeten samenwerken zodat er een geïntegreerde aanpak
rond de zorg voor kwetsbare ouderen ontstaat.
Bovenstaande ontwikkelingen vereisen een efficiënte organisatie van de zorg en goede samenwerking
tussen de verschillende partners. Daarom hebben de huisartsen van HZOA in 2016 samen met
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betrokkenen van het project ‘Nog Beter Oost-Achterhoek’ en de ROS ProScoop een zorgconcept,
het ‘Functioneel Model’, ontwikkeld. Dit model moet bijdragen aan de ontwikkeling van het netwerk
van zorgverleners rond een huisartsenpraktijk, zodat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk veilig thuis
kunnen blijven wonen en de hulp krijgen die ze nodig hebben. Zo is door de deelnemende huisartsen
een Trazag lijst afgenomen bij de ‘kwetsbare ouderen’ binnen de praktijk en heeft er een MDO en
Polyfarmacie overleg plaatsgevonden.

Onnodige opname van kwetsbare oudere in ziekenhuis
We maken dagelijks mee dat bij gebrek aan alternatief een kwetsbare oudere een plaats krijgt in het
ziekenhuis. Voor de patiënt zelf betekent dit dat hij onnodig aan allerlei ziekenhuisrisico’s blootgesteld
wordt, zoals infectiegevaar, verlies spiermassa, hospitalisatie.
De vraag is dan ook : ‘Hoe voorkomen we dat een kwetsbare oudere – die geen indicatie heeft voor
medisch specialistische zorg in het ziekenhuis – in een ziekenhuisbed belandt bij gebrek aan passende
zorg thuis of elders?’
Binnen het project Nog Beter Oost-Achterhoek en samen met het MCC (Medisch Coördinerend
Centrum) wordt o.a. onderzocht;
•	Wat de omvang is van de groep kwetsbare ouderen die in 2015 en 2016 na presentatie op de
SEH/HAP tot een vermijdbare ziekenhuisopname heeft geleid;
• Wat de aard van de zorgvraag en de opnamereden is geweest;
•	Welke gezamenlijke interventies we kunnen inzetten om niet noodzakelijke opnames voor deze
doelgroep in de toekomst te voorkomen;
• Wat de betekenis van een eerstelijns verblijf is bij dit vraagstuk;
•	Of de inzet van wijkverpleegkundigen op de HAP of SEH (zoals een pilot in Amsterdam) haalbaar
is voor de regio Oost-Achterhoek en kan resulteren in minder onnodige ziekenhuisopnames.

Er is in 2016 een mooie start gemaakt met het functioneel model ouderenzorg.
In 2017 zal met groot enthousiasme en doorzettingsvermogen van de huisartsen
en andere medewerkers van HZOA gewerkt worden aan de efficiënte
organisatie van de zorg rondom ouderen, met een zeer nauwe en
goede samenwerking tussen de diverse partners.

Isabelle Remmers,
manager huisartsenzorg OA
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Commissie SOEP
Bij de huisartsen in de regio Zutphen leeft de sterke wens om gezamenlijk over te gaan op
één gemeenschappelijk Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Daarom hebben zij in 2016 de
Commissie SOEP (Samen Op 1 Elektronisch Platform) opgericht. Op dit moment zijn er nog vijf
verschillende HIS-sen in gebruik en de huisartsen ervaren hierdoor dagelijks problemen.
De meest gehoorde wens is dat er in de dienst
vanuit de HAP beter inzage is in het dossier
van de patient. Door de diverse systemen blijkt
inzage, ondanks een hoog opt-in voor inzage via
het LSP, niet goed mogelijk.

Een derde veel gehoorde wens is dat huisartsen
voor ketenzorg niet meer afhankelijk willen
zijn van het Keteninformatiesysteem (KIS),
dat door velen als gebruiksonvriendelijk wordt
beschouwd, en dat nog steeds veel dubbel werk
genereert.
Deze drie wensen, naast uiteraard nog vele
andere, zouden vervuld kunnen worden als
een belangrijk obstakel wordt weggenomen.
Dit kan door de verschillende HIS’en in de
regio te vervangen door één regionaal HIS.
De commissie (die bestaat uit een afvaardiging
van elke huisartsengroep) doorloopt een
gedegen onderzoekstraject. Naast onder
andere interviews met collega-huisartsen
die verschillende systemen gebruiken is een
Programma van Eisen opgesteld, dat door
de ledenvergadering is goedgekeurd. In het
voorjaar 2017 bezoekt de commissie drie
verschillende regio’s om “live” te kunnen
ervaren hoe het aldaar gebruikte HIS met
de mogelijke koppelingen werkt. Uiteraard
is regionale afstemming binnen HOOG erg
belangrijk, en vindt er tevens overleg plaats
met apothekers in de regio en met het Gelre
Ziekenhuis.

Een tweede veel gehoorde wens is dat er
betere uitwisseling rond medicatievoorschriften
mogelijk is. Omdat de verschillende HIS-sen,
Ziekenhuissystemen (ZIS)-sen en eerstelijnsapotheken elektronisch niet goed met elkaar
kunnen communiceren, is medicatieveiligheid
nog steeds een groot probleem.

De commissie SOEP verwacht in de zomer van
2017 de ledenvergadering te kunnen adviseren
over het te prefereren HIS.
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Huisartsenzorg aan
asielzoekers
De toestroom van vluchtelingen naar Nederland betekent ook dat er huisartsenzorg voor
hen geregeld moet worden. Omdat er geen
huisartsenpraktijk in Zutphen gevonden kon
worden om deze zorg te leveren, werd door het
Gezondheids Centrum Asielzoekers (GCA) aan
de Huisartsenorganisatie Regio Zutphen (HRZu)
gevraagd om deze zorg te organiseren voor
het AZC in Zutphen. In eerste instantie zou dit
voor twee locaties gelden: een Proces Opvang
Locatie (POL) in Warnsveld en het Asielzoekers
Centrum (AZC) in Zutphen. Doordat er landelijk
een minder grote instroom van vluchtelingen
kwam dan in eerste instantie werd gedacht, is
de POL in Warnsveld nooit gestart, ondanks
alle voorbereidingen en geplande spreekuren.

dagelijks spreekuren in het AZC gedaan. Een
groot aantal praktijkhouders van Zutphen en
Warnsveld hebben de verantwoordelijkheid
op zich genomen om de bereikbaarheid voor
spoedzorg buiten deze spreekuurtijden op
zich te nemen. Zij zijn bereikbaar via één
vast telefoonnummer in die situaties dat er
toch nog spoedzorg nodig is overdag. Buiten
kantooruren kan een beroep gedaan worden
op de huisartsenpost in Zutphen.
Door al deze inspanningen staat er een
huisartsenteam klaar voor de vluchtelingen
van het AZC en is kwaliteit en continuïteit van
zorg gewaarborgd. Waren er in het begin vooral
aanloopproblemen en onduidelijkheid over de
instroom en de personele bezetting vanuit GCA,
eind 2016 is de situatie gestabiliseerd met een
stabiele instroom en een permanente bezetting.
In 2017 wordt deze zorg gecontinueerd en
wachten we de ontwikkelingen ten aanzien van
instroom en contractering af.

Vanaf juli 2016 stroomde het AZC geleidelijk
aan vol tot de geplande 750 vluchtelingen.
Met een vast team van twee huisartsen en
een aantal vaste waarnemers, met wie de
HRZu een contract had afgesloten, worden er
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24/7 zorg voor
kwetsbare ouderen
In de regio Zutphen bestaat een grote behoefte
aan passende zorg voor kwetsbare ouderen.
Door het gewijzigde overheidsbeleid en de
toegenomen vergrijzing wonen meer oudere
mensen thuis dan voorheen. Teveel ouderen
worden onnodig in het ziekenhuis opgenomen,
omdat er in de thuissituatie geen passende
oplossing geboden kan worden voor de zorg
die nodig is.
Met verschillende samenwerkingspartners
(o.a. Gelre ziekenhuis, Sensire, Stichting
Zorgcombinatie Marga Klompé, Sutfene,
Attent Zorg) is er een project gestart waarin
gezamenlijk gekeken wordt hoe we het beste
kunnen aansluiten bij de zorgvraag van de
oudere patient. Het uitgangspunt is dat we
zorg willen bieden waarin de patiënt in zijn
eigen woonplaats verblijft en zijn eigen huisarts

de regie voert met betrekking tot de zorg. Eén
en ander heeft geresulteerd in een pilot, die in
februari 2017 gestart is. In deze pilot hebben
de deelnemende organisaties een aantal
crisisbedden voor de pilot beschikbaar gesteld,
waarbij de patiënt op elk moment van de dag/
nacht opgenomen kan worden, in principe
voor een korte tijd om te bekijken hoe met
aanvullende zorg de patiënt weer terug naar huis
kan. Via het gezamenlijke capaciteitsinstrument
POINT zijn de beschikbare bedden voor alle
huisartsen inzichtelijk gemaakt, evenals de
telefoonnummers die daarbij horen. Daarnaast
wordt samengewerkt om te kijken hoe het
aantal beschikbare ELV (eerstelijnsverblijf)
bedden in de regio uitgebreid kan worden en
de afspraken over de zorg, die daarbij hoort,
het beste gemaakt kunnen worden.
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ADRESSEN
HOOG

HRA

HZOA

HRZu

Laan van Westenenk 737a

Albert Schweitzerlaan 31

Beatrixpark 1

Den Elterweg 79

7334 DL Apeldoorn

7334 DZ Apeldoorn

7101 BN Winterswijk

7207 AE Zutphen

tel 085 – 536 3100

tel 055 – 529 4900

Tel 0543 – 547800

Tel 0575 – 538 660

www.hoogzorg.nl

www.huisartsenregioapeldoorn.nl

www.hzoa.nl

www.hrzu.nl
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