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Geachte lezer, 

 

Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van verandering en verbetering. 

In 2018 is een nieuwe organisatiestructuur in de steigers gezet, die in 2019 uitgerold moet 

worden. Een team per locatie van postcoördinator en medisch manager vormt het 

herkenbare aanspreekpunt voor de triagisten, doktersassistenten en huisartsen waar zij met 

alle vragen terecht kunnen en dat zorg draagt voor een soepele dagelijkse gang van zaken 

op de betreffende locatie. Samen met het bureau staat er een organisatie die is voorbereid 

op de toekomstige uitdagingen.  

Deze zijn er genoeg. Er is hard gewerkt aan het voldoen aan de verschillende 

branchenormen, waarbij de IGJ over onze schouders meegekeken heeft. Na een dip 

halverwege het jaar zijn het tijdig opnemen van de spoedlijn en tijdig autoriseren door de 

regiearts van telefonische contacten van de triagisten duidelijk verbeterd. De aanrijtijden van 

de visiteauto’s blijven onder de maat; dat is overigens deels te wijten aan een 

registratieprobleem. In 2019 vindt een grondige analyse plaats en moet daar verbetering 

komen.  

Het ziekteverzuim is gedaald. Opvallend is de terugloop in de frequentie van ziekmelden. Dit 

is mede te danken aan het op orde zijn van de formatie en aan de verbeterde sfeer op de 

werkvloer en dat is weer het gevolg van de positieve inzet van onze triagisten en 

doktersassistentes. 

Het aantal klachten is licht toegenomen, maar blijft met minder dan een klacht op 1000 

contacten laag. Het aantal door de SHR afgehandelde klachten blijft onverminderd hoog, net 

als vorig jaar zijn uiteindelijk slechts drie klachten na bemiddelingspoging doorgezet naar de 

SKGE c.q. VvAA. Het aantal VIM-meldingen is gelukkig toegenomen. Gelukkig, omdat het 

aantal meldingen in het verleden veel lager was dan redelijkerwijs verwacht mocht worden. 

De meldingsbereidheid is blijkbaar toegenomen, waarschijnlijk ten gevolge van het feit dat 

zichtbaarder wordt wat er met de melding wordt gedaan. In 2018 hebben zich geen 

calamiteiten voorgedaan. 

Er is de afgelopen jaren veel tijd gestoken in het meepraten en meedenken over de nieuwe 

spoedpost in het LUMC. De tekeningen waren geaccordeerd, de plannen waren 

goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Groot was onze verbazing toen wij van het LUMC 

bericht kregen dat de verbouwplannen on hold waren gezet en dat alsnog gekeken werd 

naar de inpassing van de spoedpost op de begane grond. Dit heeft geleid tot een 

heroriëntatie op de spoedzorg, waarvan in 2019 de resultaten zichtbaar moeten worden.  

Terugkijkend mogen we terugkijken op een succesvol jaar en vooruitkijken naar de vele 

uitdagingen die ons te wachten staan. Namens het bestuur wil ik alle huisartsen, 

waarnemers, triagisten, doktersassistenten, chauffeurs, bureaumedewerkers en de directeur 

danken voor hun inzet. Op naar 2019! 

 

Ruud Gebel, voorzitter Raad van Bestuur SHR 
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Hoofdstuk 1          Organisatie SHR 
 

Organisatie en doelstelling 
De Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) is in 2004 ontstaan en 
heeft zich ten doel gesteld om acute huisartsgeneeskundige zorg in avond, nacht en 
weekeind (ANW zorg) te bieden in de regio Alphen, Leiden en Voorschoten. De 
huisartsenposten van de SHR vormen de eerste schakel in de acute keten. 
De zorg wordt geleverd vanuit twee spoedposten (Leiden en Leiderdorp) en één 
huisartsenpost (Alphen aan den Rijn). Alle telefonische meldingen uit de regio komen binnen 
in het telefonische triagecentrum in Leiderdorp. Deze meldingen worden door gediplomeerd 
triagisten beoordeeld. Via een telefonisch consult, een consult op de post of een visite aan 
huis ontvangt de patiënt de noodzakelijke zorg.  

 

Organogram  
De organisatiestructuur van de SHR ziet er eind 2018 als volgt uit:  

Di

rectie 

OR

RvT

RvB

Directie

Medisch manager Manager 

Triagisten, 

doktersassistenten

Verpleegkundig 

specialisten 

Centraal bureau 

HAR

Klachtenfunctionaris 
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Raad van Toezicht  
De samenstelling van de Raad van Toezicht bestaat in het verslagjaar 2018 uit:   

• De heer B.A.J. (Boi) Jongejan. (Voorzitter) De heer Jongejan is arts en 
directeur/bestuurder van het Koninklijke Oranje Kruis. Tevens is hij lid van het 
Bestuur van het Nationaal Rampenfonds en vice-voorzitter van het Carnegie 
Heldenfonds. De heer Jongejan treedt op 31-12-2018 af als Voorzitter van de Raad 
van Toezicht en draagt het voorzitterschap over aan de heer Jans.  

• De heer M.J.A. (Mark) Jans is per 1-1-2017 lid van de Raad van Toezicht. Hij is 
bestuurskundige, compliance- en governance specialist en docent organisatiekunde 
en governance managementvaardigheden bij de Hogeschool TIO University of 
applied sciences. Tevens is hij consultant en eigenaar van een 
organisatieadviesbureau op het gebied van bedrijfsbegeleiding, governance en 
overnames. Hij is lid van de Raad van Toezicht bij het Koninklijke Oranje Kruis, lid 
van de Raad van Advies bij een groot verzekeringsintermediair, lid van de Raad van 
Advies bij een internationaal bedrijf in offshore en partner in een tweetal 
webwinkelconcepten. 

• Mevrouw M. (Micky) Cohen de Lara is directeur van de Nederlandse Vereniging voor 
Heelkunde. Zij is naast jurist ook organisatieadviseur en mediator. Zij is afgetreden 
op 1 juni 2018; 

• Mevrouw dr. Mr. K. Manuel is per 1 september 2018 de opvolger van mevrouw  
Cohen de Lara. Mevrouw Manuel is vanaf 1999 werkzaam bij verschillende 
organisaties in de non-profitsector op het terrein van HRM & Organisatieontwikkeling. 
Van 2010 tot 2013 was zij Hoofd Personeel bij het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport en vanaf 2016 is mevrouw Manuel directeur HRM bij Magentazorg in 
Heerhugowaard e.o. Sinds 2013 is zij ook als lector verbonden aan het NCOI. Verder 
is zij  lid van de Raad van Toezicht van de Amarant Groep in Tilburg e.o. en van de 
Kessler Stichting in Den Haag.   

• De heer A. (Alexander) van Marle is per 1 september 2018 Lid Raad van Toezicht.  
De heer van Marle werkt sinds 1 oktober 2011 als Traumachirurg in het Vlietland 
Ziekenhuis in Schiedam wat na de fusie met het SFG in Rotterdam het Franciscus 
Gasthuis & Vlietland is geworden. De heer van Marle is na de fusie gestart als 
vicevoorzitter van de medische staf en sinds 1 juni 2017 is hij voorzitter. Begin 2019 
beëindigt de heer van Marle dit voorzitterschap.  

 

Raad van Bestuur en directie 
Eind 2018 telt de Raad van Bestuur van de SHR vijf leden. In het bestuur van de stichting 
hebben in2018 de volgende personen zitting: 

 

• De heer R.S. (Ruud) Gebel, huisarts, voorzitter 
Nevenfuncties: 

� Lid Adviesraad Huisartsenzorg PharmaPartners 
� Lid bestuur Vrienden van Oudshoorn. 

 

• De heer M.D.V.  (Marco) Kocken, extern bestuurslid, penningmeester 
� Hoofd HRM, hoofd Algemene Zaken en PR/ Marketing bij LMC Voortgezet 

Onderwijs Rotterdam. 
 

• De heer C.G. (Cees) Verhage, extern bestuurslid 
Nevenfuncties: 

� Lid Raad van Commissarissen Beter in de Bommelerwaard, Zaltbommel; 
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� Lid Raad van Commissarissen InfinitCare Data 
� Adviseur CEO I-SEC Nederland BV, Schiphol- Oost; 
� Voorzitter ANBI Stichting Vrienden van St. Jacob, Utrecht; 
� Voorzitter ANBI Stichting Nos Respos, Augy sur Aubois, Frankrijk 

 

• De heer H. (Harco) Alkema, huisarts, vicevoorzitter 
� Praktijkhouder en huisartsopleider 

 

• De heer R. (Rob) Michielsens, huisarts, vicevoorzitter 
� Praktijkhouder en huisartsopleider 
� Senior docent afdeling PHEG LUMC 

 

Rooster van aftreden 

Ruud Gebel 01-01-2020 Voorzitter Niet benoembaar 
Harco Alkema 01-06-2021 Vice-voorzitter Benoembaar 
Marco Kocken 01-01-2020 Lid Niet benoembaar 
Rob Michielsens 01-01-2023 Lid Benoembaar 
Cees Verhage 01-01-2020 Lid Niet benoembaar 
 
In overleg met de Raad van Toezicht is afgesproken om het bestuurslidmaatschap van de 
heren Gebel, Kocken en Verhage te verlengen tot uiterlijk 26-01-2020 om de bestuurlijke 
continuïteit te borgen, mede vanwege hun portefeuillehouderschap voor financiën, 
nieuwbouw en realisatie spoedposten HAP – SEH  in het Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp en 
LUMC Leiden en de voorgenomen intensivering van de samenwerking met de DDDB.  
De positie van algemeen directeur is in 2018 bekleedt door mevrouw I.K. (Immie) 
Boomgaardt. Zij is tevens directeur van de huisartsenpost Duin en Bollen. In 2018 zijn twee 
medisch managers geworven. In 2018 is deze functie niet ingevuld. In het eerste kwartaal 
van 2019 zijn twee medisch managers aangesteld. De medisch manager is verantwoordelijk 
voor de medisch inhoudelijke zaken, de kwaliteit en contact met huisartsen van de locaties. 

Huisartsenraad en ondernemingsraad 
Huisartsenraad (HAR) en de Ondernemingsraad (OR) voorzien de organisatie gevraagd en 
ongevraagd van advies en hebben op diverse onderwerpen instemmingsrecht. De 
portefeuillehouders vanuit de Raad van Bestuur en Directie nemen op uitnodiging van de 
HAR deel aan het overleg van de Huisartsenraad. De Ondernemingsraad heeft in 2018 drie 
maal met de Raad van Bestuur en éénmaal met de Raad van Toezicht vergaderd.  De 
Huisartsenraad heeft in 2018 éénmaal met de Raad van Toezicht vergaderd. 

Voorzitter HAR in 2018: 
Roeland van Velzen  

 
Samenstelling OR in 2018: 
kiesgroep bureaupersoneel (1 zetel): 
-Aida van der Werf tot 1 mei 2018 
-Susanne Bakker vanaf 1 mei 2018  
kiesgroep doktersassistenten/triagisten/verpleegkundig specialisten/physician assistants (4 
zetels): 
- Ellen van der Heide, voorzitter 
- Anneke van Polanen, vice voorzitter 
- Anneke Brug 
- Marion De Boer 
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Verzorgingsgebied 
Per 31 december 2018 bestrijkt het geografisch verzorgingsgebied van de SHR de 
gemeenten Alphen aan den Rijn (minus Boskoop), Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, 
Nieuwkoop, Rijnwoude, Stompwijk, Zoeterwoude en Voorschoten. De SHR levert haar 
diensten aan de 325.000 inwoners in dit verzorgingsgebied. De SHR voldoet hiermee aan de 
norm waarin minimaal 90% van de inwoners van het werkgebied binnen 30 minuten een 
huisartsenpost bereiken. 

 

Dienstverlening en medewerkers 
De SHR verleent haar diensten in de vorm van telefonische consulten, consulten en visites 
vanuit de spoedpost in het LUMC te Leiden, de spoedpost in het Alrijne Ziekenhuis te 
Leiderdorp en de huisartsenpost in het Alrijne Ziekenhuis te Alphen aan den Rijn. Eind 2018 
waren 75 medewerkers in loondienst. Het aantal aangesloten huisartsen bedroeg 150 (147 
normpraktijken). De Dienstdokters heeft in 2018 de achterwachtdiensten ingevuld, tijdens de 
nachten en de doordeweekse avonddiensten behalve eerste kerstavond en tweede 
kerstavond.   
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Hoofdstuk 2          Missie, visie en beleid 
 

Missie 
De missie van de SHR is het verlenen van excellente huisartsgeneeskundige spoedzorg aan 
patiënten van de bij haar aangesloten huisartsen en passanten. 

Visie 
De huisarts levert met de  medewerkers van de eigen praktijk en van de spoedpost c.q. 
huisartsenpost in samenwerking met de ziekenhuizen en andere zorgverleners in het 
verzorgingsgebied 7x24 uur spoedzorg en vormt voor alle patiënten die spoedeisende hulp 
vragen het eerste aanspreekpunt. De SHR vervult een faciliterende rol. 

 
De SHR volgt de visie van InEen op de huisartsgeneeskundige spoedzorg:  
 

• De vraag van de patiënt is leidend; 

• De ANW-zorg is onderdeel van een continuüm van reguliere huisartsgeneeskunde en 
huisartsengeneeskundige spoedzorg;  

• Inzet en betrokkenheid van huisartsen is voor de kwaliteit van de zorg in de 
huisartsenpost cruciaal; 

• De huisartsenpost is een vitale schakel in een aaneengesloten keten van spoedzorg 
in de regio; 

• Er wordt afgestemd en samengewerkt vanuit een heldere afbakening tussen eerste 
lijn en tweede lijn en wederzijdse afspraken met ketenpartners in de acute zorg; 

• De deskundigheid, de infrastructuur en de faciliteiten van de huisartsenpost zijn 
breder inzetbaar voor de huisartsen dan alleen gedurende de ANW-zorg; 

• De ontwikkeling van de functie van huisartsenposten binnen de acute zorg is 
regionaal maatwerk, interactie tussen aanbieders en financiers bepalen mede de 
ontwikkelruimte en (landelijke) kaders voor kwaliteit en financiering. 

 
 

Meerjarenbeleidsplan 
Het landschap van de huisartsenzorg en huisartsenposten is sterk in beweging. 
Brancheorganisaties en huisartsengroepen oriënteren zich op de houdbaarheid van de 
huidige vorm van huisartsgeneeskundige spoedzorg in de avond-, nacht- en weekenduren 
(ANW-uren).  

 
De SHR heeft samen met de DDDB de volgende strategische keuzen gemaakt voor het 
meerjarenperspectief, te weten dat de huisartsgeneeskundige spoedzorg:  

• bestemd is voor de inwoners van een herkenbare sub-regio: acute huisartsenzorg, goed 
bereikbaar en geleverd door lokaal bekende huisartsen;  

• gediend is bij naadloze samenwerking in de keten van de acute zorg; 

• poortwachter is voor de tweede lijn; 

• goed gefaciliteerd is door de huisartsenpostenorganisatie; 

• ingebed is in een regionaal netwerk van acute zorg met patiëntgerichte afspraken over 
continuïteit van de huisartsenzorg. 

 
De organisaties borgen de kwaliteit, patiëntveiligheid en toegankelijkheid van de 
huisartsgeneeskundige spoedzorg in de ANW-uren door continuering van vier 
huisartsenposten in de regio Zuid-Holland Noord waarvan twee lokale huisartsenposten in de 
locatie Voorhout en Alphen aan den Rijn en twee spoedposten in het LUMC en het Alrijne. 
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Ziekenhuis Leiderdorp 
De organisaties borgen de kwaliteit en de betaalbaarheid van de facilitering van de 
huisartsgeneeskundige spoedzorg door: 
 

• het samenvoegen van de ondersteunende en facilitaire diensten van de huisartsenposten 
in één backoffice in 2018; 

• de dienstverlening aan de aangesloten huisartsen te verbreden. 
 

Resultaten jaarplan 2018 
Plan van aanpak opgesteld t.b.v. herstructurering organisatiestructuur huisartsenposten. 

• Uniforme taak- en rolbeschrijvingen medewerkers primair proces in concept gereed. 
Personele invulling en implementatie vindt plaats in Q1 2019. 

• Planning en control cyclus is operationeel. 

• Externe adviseur aangesteld t.a.v. het inrichten van een regionale onderzoekscommissie 
incidenten en calamiteiten. 

• Voorbereiden van de implementatie van workflow management om een optimale 
(geautomatiseerde) planning van patiëntenstromen te realiseren. 

• Taken en verantwoordelijkheden medisch managers en hun samenwerking met 
lijnmanagement zijn geborgd. 

• Harmoniseren van backoffice processen. Inventarisatie van invulling van taken en 
verantwoordelijkheden van medewerkers in de backoffice is afgerond. In Q1 2019 vindt 
de implementatie hiervan plaats.  

• Werven van triagisten via nieuwe kanalen en beroepsgroepen. 

• Actualisatie crisisplan DDDB en SHR. 

• Privacyreglement op basis van de AVG aangepast. 

• Bureau geselecteerd om in Q1 2019 een ervaringenonderzoek onder patiënten, 
huisartsen en medewerkers te laten uitvoeren. 

 
 

Samenwerking SHR en DDDB 
In februari 2017 hebben de SHR en de DDDB in het document ‘SHR en DDDB bundelen 
krachten richting de toekomst’, geschreven als onderligger voor integratie van de backoffice 
van beide organisaties. Het oorspronkelijke doel was dit plan in 2017 geheel af te ronden. 
Echter voortschrijdend inzicht heeft geleid tot een verschuiving van acties totdat de nieuwe 
gezamenlijke directeur benoemd was. In 2018 heeft de integratie verder zijn beslag 
gekregen zoals in voorgaande paragraaf reeds beschreven.  
De SHR en de DDDB hebben met deze aanpak uitvoering gegeven aan de wens en de 
noodzaak om elkaar te versterken waar nodig voor patiënten, medewerkers en stakeholders. 
De SHR en de DDDB werken op deze wijze gezamenlijk aan de kwaliteit en toegankelijkheid 
van de vier huisartsenposten in de regio Zuid-Holland Noord en aan de continuïteit en 
betaalbaarheid van maatschappelijk gewaardeerde voorzieningen.  
Eind 2018 is er een plan voorgelegd aan de HAR om te komen tot een bestuurlijke fusie met 
de DDDB. In 2019 zal dit verder besproken worden.  
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Hoofdstuk 3          Personeel 
 

Inleiding 
Personeelsbeleid is een onderdeel van het organisatiebeleid en is gericht op het scheppen 
van optimale condities voor het effectief en efficiënt functioneren van de (toekomstige) 
werknemers.  

 
Binnen het personeelsbeleid is de aandacht gericht op: 

• het zorgen voor goede arbeidsomstandigheden; 

• het zorgen voor en het stimuleren van een positieve bedrijfscultuur; 

• het zorgen voor betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie en organisatiebeleid; 

• het bijscholen, faciliteren in registratieverplichting en ontwikkelen van individuele 
kwaliteiten en competenties door training en scholing; 

• het begeleiden van ziekte en verzuim;  

• het evalueren en beoordelen van het functioneren. 
 
De Cao Huisartsenzorg is van toepassing op alle werknemers, met uitzondering van 
directieleden, huisartsen, huisartsen in opleiding en stagiaires. Daarnaast wordt er conform 
en binnen de wettelijke regelingen en kaders gehandeld en conform de normen en 
regelingen/eisen die zijn vastgesteld door de brancheorganisatie. 
 

Formatie 
Eind 2018 zag het personeelsbestand in loondienst er als volgt uit bij de SHR: 

 
Dienstverbanden  Leeftijdsopbouw 
Afdeling Aantal Fte Gem. 

dienstjaren 
 0 t/m 

24
25 t/m 

34
35 t/m 

44
45 t/m 

54
55 t/m 

64 65+

Triagisten 44 20,76 7,1  

5 21 6 28 15 4 DA’s 15 5,02 2,9*  

VS/PA 4 0,26 2,8  

Kantoor 16 8,51 7,1  
      

Totaal 79 34,55 6,0  

* de functie DA is eind 2016 ingevoerd. Het gemiddelde komt van een aantal DA’s die vanaf dat 
moment in dienst zijn getreden en een aantal triagisten die langer in dienst waren en naar de functie 
Da zijn overgestapt. 
 

In- en uitstroom/verloop 

 2018 2017 

Instroom medewerkers 26 29 

% instroom t.o.v. aantal medewerkers 32,9% 38,6% 

Uitstroom medewerkers 22 28 

% uitstroom t.o.v. aantal medewerkers 27,8% 37,3% 

Netto verloop +4 +1 

Netto verlooppercentage +5,01% +1,3% 

 



Jaarverslag 2018 Pagina 11 

 

Werving en selectie  
Sinds de inzet van medisch studenten en de functie doktersassistent loopt het 
personeelstekort fors terug en zijn de dienstroosters goed gevuld. In het laatste kwartaal van 
2018 is de inhuur van ZZP professionals fors afgenomen. 

 
De SHR is in het laatste kwartaal 2018 gestart met een wijziging van de interne 
organisatiestructuur. De functie teammanager is komen te vervallen. In plaats daarvan 
worden er vanuit de eigen geleding postcoördinatoren aangesteld. Een manager wordt in- en 
extern geworven. Met deze wijziging van managementlaag is er een consequentere en 
gespreide aansturing op de werkvloer aanwezig. De manager zal een meer beleidsmatige rol 
krijgen. Er zijn daarnaast twee medisch managers aangesteld die samen met de 
postcoördinatoren de coördinatie van de huisartsenpostlocaties voor hun rekening nemen. 
 

Beoordelings-/jaargesprekken 
Met de triagisten wordt door de teammanagers jaarlijks een functionerings- en een 
beoordelingsgesprek gevoerd. Hierbij worden zowel het dagelijkse functioneren van de 
triagist als de competenties en triagegesprekken beoordeeld conform het bij de SHR 
geimplementeerde personeelsbeleid en de voorschriften die door branchevereniging InEen 
zijn opgesteld. De medisch manager voert jaarlijks een jaargesprek met de verpleegkundig 
specialisten / physician assistants. De algemeen directeur voert de jaargesprekken met 
medewerkers van het centraal bureau conform de Cao Huisartsenzorg in het laatste kwartaal 
van het jaar. 

 
Arbeidsomstandigheden 
 

Ziekteverzuim 
De Wet Verbetering Poortwachter is leidend waar het gaat om begeleiding van het 
ziekteverzuim. Arbodienst Arboconcern is ondersteunend aan het verzuimproces bij de SHR. 
De SHR heeft het afgelopen jaar nog meer focus aangebracht op verzuim reducerende 
maatregelen en dit begint zijn vruchten af te werpen. Het korte, middellange en lange 
verzuim en de ziekmeldingsfrequentie blijven afnemen ten opzichte van voorgaande jaren. 
Het extra lange verzuim is gestegen. Dit is het gevolg van een aantal verzuimdossiers die 
bijna de 104 weken arbeidsongeschiktheid bereikt.  

 
Vanaf 1 januari 2019 is de SHR overgestapt van ziekengeldverzekering Nationale 
Nederlanden naar Nedasco. Vanwege de afname van het korte en middellange 
ziekteverzuim is er voor gekozen de eigen risico termijn te verlengen van 10 naar 30 dagen. 
 

Verzuimcijfers van 2015 tot en met 2018  

Verzuim 2018 2017 2016 2015 

Totaal (excl. zwangerschapsverlof) 9,35% 10,31% 9,14% 8,23% 

Totaal (incl. zwangerschapsverlof) 11,15% 11,38% 10,41% 9,36% 

Kort verzuim (1-7 dagen) 0,91% 0,98% 1,25% 0,79% 

Middellang verzuim 8-42 dagen) 0,92% 0,73% 0,99% 0,80% 

Lang verzuim (43-365 dagen) 1,57% 3,85% 4,88% 4,22% 

Extra lang verzuim (langer dan 365 dagen) 5,95% 4,74% 2,02% 2,42% 

Ziekmeldingsfrequentie* 1,3 1,74 1,77 1,26 

* De ziekmeldingsfrequentie geeft inzicht in de mate waarin meldingen van ziekteverzuim binnen een 
groep werknemers voorkomen over een periode.  
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Sociaal Medisch Team (SMT) 
Om de aanpak van het ziekteverzuim te optimaliseren vinden er periodiek Sociaal Medisch 
Team bijeenkomsten plaats. Het SMT bestaat uit de bedrijfsarts en een casemanager van 
ArboConcern, de personeelsfunctionaris, de manager(s) en in geval van zorgwekkend 
verzuim ook de directeur.  

 

Vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon is in 2018 niet geraadpleegd. 

 

Klokkenluidersregeling 
In 2018 is er geen melding gedaan bij de vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling. 

 

Bedrijfsopvangteam (BOT) 
Het bedrijfsopvangteam (BOT) heeft  bij 7 meldingen ondersteuning geboden in 2018. Alle 
BOT-leden hebben de opfristraining gevolgd.  

 

Arbobeleid en arbeidsomstandigheden 
De SHR voert een arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid) gericht op het realiseren van 
optimale arbeidsomstandigheden voor het personeel. Het arbobeleid is gericht op 
waarborging van de veiligheid en gezondheid van medewerkers en op het voorkomen en 
beheersen van psychosociale arbeidsbelasting. De doelstellingen van het arbobeleid worden 
in samenhang met de organisatiedoelen vastgesteld. In 2018 is één van de doelstellingen 
geweest het uitwerken van beleid rondom duurzame inzetbaarheid. De werkgroep duurzame 
inzetbaarheid is hierin begeleid door werkgeversvereniging AWVN, heeft de eerste 
conclusies gedeeld met het bestuur en het bestuur om een doelstelling verzocht. De 
geformuleerde doelstelling dekte de lading van duurzame inzetbaarheid niet en de 
werkgroep kon niet verder met de uitwerking. In 2019 zal het sociaal fonds Cao 
Huisartsenzorg (SSFH) een programma duurzame inzetbaarheid ‘fluitend naar het werk’ 
lanceren. Besloten is om hier in het nieuwe jaar op in te haken. 

 

Arbogroep  
Eind 2018 is de Arbogroep nieuw leven ingeblazen, dit keer in gezamenlijkheid met de 
DDDB. De Arbogroep adviseert en ondersteunt de werkgever bij (de vormgeving van) de 
arbeidsomstandigheden en het arbeidsomstandighedenbeleid. 

 

Preventiemedewerker 
Vanwege het vertrek van de preventiemedewerker is er, in overleg met de OR, besloten om 
de taken te verdelen: de huisartsenpostlocaties bij de teammanagers en de kantoorlocatie bij 
de personeelsfunctionaris. Er wordt in de tussentijd een nieuwe preventiemedewerker 
geworven. 

 

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 
De RI&E, aangevuld met een Plan van Aanpak, wordt periodiek bijgesteld in de 
bijeenkomsten van de Arbogroep. De preventiemedewerkers houden de actiepunten en de 
daarbij behorende termijn in de gaten. 
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BHV 
Periodiek, conform Arbowetgeving, wordt de BHV training voor alle triagisten en het 
secretariaat georganiseerd. De SHR heeft hiermee voldoende opgeleide BHV-ers in geval 
van een calamiteit. De SHR heeft de BHV- en ontruimingstrainingen vanaf 2018 
ondergebracht bij de opleider die het SEH Alrijne personeel training geeft. Op deze manier 
sluit de training goed aan en kan er op termijn gezamenlijk worden getraind. Besloten is dat 
werknemers met een arbeidsovereenkomst voor meer dan 26 uur per week (primair proces) 
BHV-er zijn. Zij volgen een uitgebreidere training dan de overige werknemers die als 
ontruimer worden opgeleid. Zowel de BHV- als de ontruimingstrainingen hebben 
plaatsgevonden in het vierde kwartaal. 

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
De SHR is een professionele zorginstelling en stelt alles in het werk waar het gaat om veilig, 
zorgvuldig en verantwoord werken: er is immers contact met cliënten(gegevens) en 
personeel(sgegevens). In het kader van veiligheid en risicomanagement past het opvragen 
van de VOG aan nieuwe medewerkers in de NEN7510 certificering (risicomanagement). 

 

Medewerkerstevredenheid 
Het medewerkerstevredenheidsonderzoek zou in het vierde kwartaal 2018 worden 
uitgevoerd. Omdat er met een ander onderzoeksbureau samengewerkt gaat worden is er, in 
overleg met de OR, besloten het onderzoek te verplaatsen naar het eerste kwartaal 2019. Dit 
in verband met voorbereidingen die getroffen moeten worden. 

 
Deskundigheidsbevordering 
 

Scholing werknemers 
De organisatie ziet het als haar verantwoordelijkheid om medewerkers adequaat toe te 
rusten op het uitoefenen van hun functie/taak, ongeacht de werkzaamheden die zij 
verrichten. Er wordt hiermee gezorgd voor medewerkers die bevoegd en bekwaam zijn. Een 
belangrijk instrument om de competentie van medewerkers te meten zijn de functionerings- 
en beoordelingsgesprekken die minimaal jaarlijks met alle medewerkers worden gevoerd. 
Aan de hand van deze gesprekken  wordt besproken wat de behoefte aan bij- en nascholing 
is. 

 

Scholingscommissie/scholingsplan 
De Scholingscommissie bestond uit twee teammanagers, de medisch directeur, de 
kwaliteitsfunctionaris, de personeelsfunctionaris en twee triagisten. In 2018 is er een 
wijziging in de samenstelling van de commissie aangebracht: de kwaliteitsfunctionaris en 
twee triagisten zijn uit de commissie. In plaats daarvan zijn de beleidsmedewerker, medisch 
managers SHR en DDDB en de meewerkend teamleider DDDB toegevoegd. Hiermee is er 
een gezamenlijke Scholingscommissie gevormd die jaarlijks een scholingsplan voor beide 
organisaties opstelt. 

 

Hercertificering/diplomering Triagediploma  triagisten 
Aan triagisten die bij een huisartsenpost werkzaam zijn wordt de eis gesteld dat zij binnen 
twee jaar na indiensttreding gediplomeerd triagist zijn. Het Triagediploma is vijf jaar geldig en 
daarna moet het diploma opnieuw geregistreerd worden. Om voor diplomering in aanmerking 
te komen moet er voldaan zijn aan eisen op het gebied van werkervaringsuren, voldoende 
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beoordelingen voor vastgestelde competenties en triagegespreksbeoordelingen. Om voor 
herregistratie in aanmerking te komen moet er voldaan zijn aan eisen op het gebied van 
werkervaringsuren en accreditatiepunten voor scholing. In 2018 is er personeelsbeleid 
vastgesteld waarin de eisen worden beschreven voor de functies die binnen het primaire 
proces geborgd zijn. 

 
In 2018 hebben 3 triagisten het Triagediploma binnen de termijn behaald en zijn er 11 
triagisten in opleiding (25%). Er zijn geen triagisten hergeregistreerd.  
 

Scholing Huisartsen 
De SHR-huisartsen volgen bij- en nascholingen in de acute zorg om zo ook de kwaliteit van 
de dienstverlening op de huisartsenpost op peil te houden.  

 
Een van de trainingen die in dat kader wordt georganiseerd is de training voor regieartsen. 
Deze training heeft de SHR verplicht gesteld voor huisartsen die als regiearts diensten willen 
doen. De reden hiervoor is dat de SHR een hoge kwaliteit van dienstverlening wil leveren en 
hiermee de uniformiteit van regievoering tijdens de diensten enigszins gewaarborgd kan 
worden. In 2018 heeft de basistraining regiearts plaatsgevonden. Er heeft geen 
herhalingstraining voor de regieartsen plaatsgevonden. Deze staat voor 2019 in de planning.  
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Hoofdstuk 4          Kwaliteit van dienstverlening 
 
Kwaliteitsmanagement is het doorlopend verbeteren van interne processen. Regelmatig 
wordt getoetst of het systeem nog doeltreffend is of dat er verbeteringen nodig zijn. VIM, 
klachten, calamiteiten of interne audits zijn meldingen om zwakke plekken in het 
kwaliteitsmanagementsysteem op te sporen. Aan de hand van deze meldingen kan beleid 
worden gewijzigd of geheel aangepast.  
Door het in gebruik nemen van het digitale kwaliteitsmanagementsysteem Q-link/Q-base is 
een adequaat beheer van protocollen/werkinstructies te borgen en worden 
kwaliteitsregistraties vastgelegd.  
 

Interne audits 
Interne audits worden uitgevoerd om zwakke plekken in het kwaliteitsmanagementsysteem 
op te sporen. Een audit richt zich op het verloop van een proces; de auditor loopt het hele 
proces steekproefsgewijs na en toetst of de dagelijkse praktijk op de werkvloer nog 
overeenkomt met de procesbeschrijvingen. In 2018 zijn 5 interne audits uitgevoerd, die 
gericht waren op de taakomschrijving van de volgende functies: chauffeur, verpleegkundig 
specialist, oudste van dienst, doktersassistent en medisch student. De aanbevelingen voor 
verbeterpunten zijn opgenomen in het verbetermaatregelenoverzicht en acties uitgezet door 
het (medisch) management. 

 

Risicoanalyses 
In 2018 zijn twee risicoanalyses verricht over het primair proces ‘visite rijden’ en 
‘samenwerking tijdens de nachtdienst SHR en de DDDB’.  Een risicoanalyse is bedoeld om 
een proces te onderzoeken op mogelijke fouten. Wat kan er allemaal misgaan? En hoe kun 
je de kans dat dit echt gebeurt zo klein mogelijk maken?  Uitvoeren van een risicoanalyse 
helpt zorgverleners om kritisch naar de eigen werkwijze te kijken. Daarbij stimuleert deze 
analyse het bewustzijn van patiëntveiligheid en het begrip tussen de verschillende 
zorgverleners die bij het proces betrokken zijn. Patiëntveiligheid is leidend. Het gaat om het 
voorkomen van schade aan patiënten en om deze schade zoveel mogelijk te beperken door 
de interventie van triagist en/of huisarts. Uit de risicoanalyse naar het proces ‘visite rijden’ 
zijn de volgende risico’s benoemd: de basisoorzaken van het niet halen van aanrijdtijden, 
onduidelijkheid in verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden voor agendaplanning, 
afhandelen visites, en de rol van de regiearts. De aanbevelingen over het stroomlijnen van 
het proces en benoemen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in verschillende 
proces onderdelen zijn gedaan aan het managementteam. In 2019 worden de 
verbetermaatregelen geïmplementeerd en op hun effectiviteit geëvalueerd. In 
gezamenlijkheid is door zorgverleners uit verschillende disciplines van de SHR en de DDDB 
eind 2018 een risicoanalyse uitgevoerd naar de mogelijke missers die op kunnen treden bij 
verschillende scenario’s t.a.v. samenwerking in de nacht. Deze analyse heeft een helder 
beeld gegeven welk scenario de minste gevolgen heeft op het gebied van patiëntveiligheid. 
In 2019 wordt een voorstel van de herstructurering van de nachtdiensten voorgelegd aan de 
besluitvormende organen van de SHR en de DDDB. 

 
Cliëntenberaad  
Hoewel SHR als huisartsenpost op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen (WMCZ) niet de verplichtingen kent om medezeggenschap van patiënten 
formeel te regelen is toch besloten om samen met Zorgbelang te starten met een 
cliëntenberaad om op deze wijze ervaring op te doen met feedback en reflectie vanuit 
patiëntperspectief. Het cliëntenberaad heeft als doel ervaringen van patiënten over te 
brengen aan de directie en nader te benoemen thema’s gevraagd en ongevraagd van 
commentaar te voorzien.  
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In 2018 bestond het cliëntenberaad uit vier leden en kwam driemaal bijeen onder 
voorzitterschap mevrouw Marjan van Maanen en later van de heer Huub Hoogendijk 
(Zorgbelang). Tijdens de bijeenkomsten zijn onder andere de volgende onderwerpen 
besproken:  de samenwerking met DDDB, de spoedpost in Alrijne Leiderdorp, het LUMC en 
de nieuwe SHR website. Vanuit de SHR nam de directeur deel aan het overleg. De leden 
van het cliëntenberaad hebben ook gesproken met de Raad van Toezicht. De doelstelling en 
toekomstvisie zijn hierbij aan de orde geweest.  
 

Klachten 
Aantal klachten in vergelijking met vorige jaren en percentage van het totaal aantal 
verrichtingen (zowel gedeclareerd als niet gedeclareerd) 

 
Jaar Aantal verrichtingen Aantal klachten Klachten op 

verrichtingen 
percentage 

2018 84.410 82 1 op 1029 0,097 

2017 81.898 72 1 op 1137 0,088 

2016 76.034 67 1 op 1134 0,088 

2015 75.443 56 1 op 1347 0,074 

Inhoud klachten 

Uitgangspunt bij het registreren van de klachten is: 

• Een klacht is geregistreerd onder één rubriek en kan niet ondergebracht worden in 
meerdere rubrieken. Het belangrijkste aspect van de klacht is gehanteerd voor deze 
indeling. Bij het uitvoeren van de klachtbehandeling zijn wel alle aspecten 
meegenomen. 

• Sommige rubrieken zijn In Q-base anders ingedeeld of gespecificeerd ten opzichte 
van de indeling in andere jaren. Waar mogelijk is het vergelijkbare cijfer van vorig jaar  
ingevuld. Uitgegaan wordt van de indeling in Q-base. 

  
Klachten 2018  2017 2016 2015 

Behandeling 

• missen breuk 

• missen hartfalen, cva/tia 

• missen blinde darm 

• missen andere diagnose 

• onjuiste behandeling/acties 

• onjuiste medicatie 

• Overig 

 
1 
4 
3 
6 
17 
5 
 
 

 
6 
3 
1 
10 
0 
10 

 
4 
2 
3 
11 
3 
 
5 

 
3 
1 
2 
3 
- 
 
28 

Bejegening door arts 9 8 3 8 

Bejegening door triagist 3 2 0 7 

Triage 

• verkeerde urgentiebepaling 

• niet eens met soort consult 

• geen consult gepland 

• verkeerde informatie gegeven 

• Overig 

 
3 
2 
5 
2 
3 

 
2 
 
4 
 
1 

 
1 
 
1 
5 
4 

 
5 
1 
- 
- 
- 

Organisatie 

• samenwerking met ketenpartner 

• faciliteiten op de post 

• 0900 nummer 

• overige 

 
1 
4 
5 
1 

 
6 
 
6 

 
 
1 
5 

 
 
- 
1 

Bereikbaarheid/wachttijden 

• telefoon 

• wachtkamer 

 
 
5 

 
3 
3 

 
1 
2 

 
4 
3 
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• visite 1 1 

Financiële zaken 

• onjuiste rekening 

• onduidelijke rekening 

• overig 

 
1 
1 
 

 
 
 
6 

 
3 
 
1 

 

Doorverwezen naar SKGE/VvAA* 3*te 3 3 2 
Totaal aantal 82 72 67 56 
Stopgezet 10 1 7 5 

 
*Deze klachten zijn voor doorverwijzing bemiddeld door klachtenfunctionaris 

 

Toelichting bij klachten  
Het aantal klachten is enigszins gestegen, ook percentueel vergeleken met 2018. Het gaat 
ook dit jaar weer om minimale aantallen ten opzichte van het aantal verrichtingen. Het aantal 
gestopte klachten is eveneens toegenomen. Klachten werden vooral stopgezet door 
klachtenfunctionaris als betrokkenen niet meer reageerden op mails of telefoon. Een enkele 
keer trok de klager de klacht in, bijvoorbeeld als de patiënt op wie de klacht betrekking had 
toch geen toestemming verleende. Van de 72 doorgezette klachten waren 55 klagers 
tevreden (76%) en zeven  klagers waren ontevreden. Van de acht klagers die gedeeltelijk 
tevreden waren, zijn er 2 doorverwezen naar de SKGE (Stichting Klachten en Geschillen 
Eerstelijnszorg. Naar wij nu weten is één geschil daadwerkelijk ingediend bij de SKGE en 
afgewezen. Voor een claim naar de arts zijn 2 klagers na bemiddeling naar de VVvA 
doorgezet.  

 
Verbeteringen die in gang zijn gezet naar aanleiding van de klachten zijn: 

• vervanging van 0900- nummer in een 088-nummer vanwege de hoge kosten voor 
patiënten die hulp nodig hebben en soms lang in de wacht staan; 

• aandacht voor patiënten in de wachtkamer, zowel vanuit het oogpunt van voorkomen 
van incidenten als informatie over wachttijden. Dit door evaluatie van 
doktersassistenten/triagisten op dit aspect en locatie doktersassistenten dichtbij de 
wachtkamer; 

• vindbaarheid van noodnummer tandartsen tijdens NAW aangepast; 

• onderwerp drugs in scholing van triagisten opgenomen; 

• afspraak met apotheek over ’s nachts faxen is bevestigd; 

• herkenbaarheid van medewerkers en artsen op de post is verbeterd door het dragen 
van werkkleding.  

 
De volgende punten moeten nog worden uitgewerkt en worden opgepakt in 2019: 

• bij elk contact voorstellen van arts en medewerker aan de patiënt; 

• duidelijke communicatie van arts met patiënt door geen absolute uitspraken over 
klachten te doen als dit niet mogelijk is, bv over breuk, genezing brandwond; 

• geen verwachtingen wekken bij triage voor behandeling mogelijk gebroken tenen. 
 
De beoordeling van de triagegesprekken bij klachten geeft aan dat het coachen van 
triagisten op ABCD-veiligheid en andere aspecten van NTS nog steeds belangrijk is. 
 

Veilig Incidenten Melden (VIM) 
Het indienen van een VIM (melding van een fout of bijna- fout door een eigen medewerker, 
waarnemer of huisarts) heeft als doel het bespreken van mogelijke verbeterpunten binnen de 
eigen organisatie om daarmee de patiëntveiligheid te verbeteren. 
 
In het jaar 2018 zijn 57 VIM ’s (in 2017 waren dit 30 meldingen) ingediend. De meldingen 
werden verricht via het digitale kwaliteitsregistratiesysteem Q-base.  
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Tabel 1. Aantal VIM  per categorie/per HAP locatie 
 
Categorie HAP LD HAP Leiden HAP Alphen 

Bereikbaarheid/bezetting post 1 - - 

Communicatie 2 - 2 

Visiteauto/chauffeur - - 1 

Medicatie en voorraadbeheer 5 1 1 

Medische zorg 9 3 2 

Overdrachtsaandacht patiënten - - 2 

Privacy - - - 

Registratie patiënt- contactgegevens 2 - 2 

Samenwerking ketenpartners* 13 - 1 

Triage/urgentiebepaling 3 - 2 

Veilig werken - - 1 

Verantwoordelijkheden/bevoegdheden 1 - 1 

Overig 1 - 1 

    
Totaal 37 4 16 

 

Tabel 2. Basisoorzaken per VIM vanaf Q2 
 
Basisoorzaken totaal Opmerking: 

 

Organisatie: ontbreken van protocollen 
en richtlijnen 

4 Opiatencontrole 
Controleren patiënt gegevens 
Steriliseren van instrumenten  
Overdragen van pt tijdens opleiden 
nieuwe medewerkers (traject Aldicare) 

Organisatie: taken, 
verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 

2 Samenwerken op de HAP 
Uitvoeren van taken op HAP 

Communicatie 
 

3 Communicatie over medicatie  
Patiënt  naar onjuiste locatie verwezen  

Menselijk handelen: geen controle 1 Checken visiteadres  

Menselijk handelen: onvoldoende 
deskundigheid 

5 Triage niet volgens NTS 
Geen rekening gehouden met de 
situationele factoren  
Werking apparatuur HAP 
Steriliseren van instrumenten 

Menselijk handelen: niet naleven van 
richtlijnen en procedures 

7 Interne overdracht visite 
Bepalen urgentie 
Beheren van agenda’s in Topicus 
Invoeren patiëntgegevens 

Technisch: software 1 Medicatieoverzicht in Topicus 

Keten*:  
RAP-ELV 
 
RAVMH 
Thuiszorg 
Ipse de Bruggen 
Alrijne Ziekenhuis 
 
GZZ/crisisdienst 
Apotheek 
Politie  

 

 
2 
 
3 
1 
1 
2 
 
2 
1 
1 

 
bereikbaarheid 
 
vervoer 
inzet 
samenwerking 
werkafspraken tijdens ANW-uren met 
specialisten en ziekenhuis 
bereikbaarheid/ patiëntgegevens 
onjuist recept  
niet goed op hoogte van situatie t.a.v. 
logistieke en bemensingsituatie op de 
HAP 

Overig 3 Geen VIM 
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De aanbevelingen en verbetermaatregelen worden opgenomen in een separaat overzicht 
verbetermaatregelen en borging. Het doel is terugkerende patronen in de basisoorzaken 
inzichtelijk te maken. De impact van het probleem (de basisoorzaak) wordt bepaald en op 
basis daarvan vindt prioritering van de verbetermaatregelen plaats.   
 
De aanbevelingen van de VIM-commissie zijn besproken met de directie en de 
teammanagers. De opvolging wordt vanaf Q4 gemonitord en geborgd volgens een vast 
stramien zoals vastgelegd in het kwaliteitsbeleid.  

Van MIP naar VIM 
In Q4 is de MIP omgevormd tot een VIM commissie. De samenstelling van de commissie is 
gewijzigd. Vanaf Q4 is de teammanager geen lid meer van de commissie. Bij de beoordeling 
van een melding wordt het proces én de situatie beoordeeld. Het gaat uitdrukkelijk niet over 
het functioneren van de melder. De triagist en huisartsleden worden betrokken bij het actief 
beoordelen (bepalen basisoorzaken) van een incident.  

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: 

o De samenstelling van de commissie is gewijzigd en de leden van de commissie krijgen 
een andere (actievere) rol; 

o De melding blijft binnen de commissie en er wordt anoniem gerapporteerd; 
o Een melding is alleen door commissieleden te herleiden naar de melder; 
o Er wordt gebruik gemaakt van hoor- en- wederhoor; 
o De melder wordt op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het onderzoek en de te 

nemen verbetermaatregelen; 
o Verbetermaatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van zorg 

organisatie breed worden gecommuniceerd via nieuwsbrief en werkoverleg. 
 

De wijzigingen rondom van MIP naar VIM zijn protocollair vastgelegd en via de nieuwsbrief 
en werkoverleg zijn huisartsen en medewerkers op de hoogte gesteld van de nieuwe 
werkwijze.  

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

 
In 2018 zijn geen calamiteiten door de SHR gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd (IGJ). Er is 1 ernstige incident onderzocht door de VIM commissie. 
 

Branchenormen 
Belangrijke indicatoren voor de beoordeling van onze prestaties op het gebied van 
kwaliteitsbeleid zijn de branchenormen vanuit InEen. Deze normen bieden een aantal 
concrete uitkomstmaten die zowel voor huisartsenposten zelf als voor stakeholders 
informatie geven over de individuele prestaties van huisartsenposten en waar 
huisartsenposten op aangesproken willen worden. Het meten van de scores op deze 
uitkomstmaten geeft inzicht in de kwaliteit van de huisartsenposten. 

 
In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven: 

Uit de resultaten blijkt dat de aanname van de spoedlijn in de loop van het jaar sterk 
verbeterd is. De norm van de aanrijdtijden zijn licht verbeterd in vergelijking met 2017. In het 
vierde kwartaal is een prospectieve risicoanalyse verricht naar het totale proces van visites 
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rijden. De aanrijtijden bij visites verdienen extra aandacht en onderzoek, zowel bij U1 als U2. 
In samenwerking met een teammanager, medisch manager en de postcoördinator van 
Meditaxi zal in het eerste kwartaal 2019 aandacht worden besteed aan de oorzaken van de 
overschreden aanrijtijden. De uitkomsten worden in het MT overleg besproken en 
verbetermaatregelen opgesteld. 

 

 

 

 
 
  

Normen 2018 
Q1 Q2 Q3 Q4 

Gem. 
2018 

Gem. 
2017 

Telefonische bereikbaarheid:                                                                                      
spoedlijn 98% < 30 seconden                                                    

zonder spoed 75% < 2 minuten                                                                          
Totaal 98% < 10 minuten 

93% 
62% 
91% 

91% 
67% 
93% 

96% 
69% 
94% 

98% 
72% 
95% 

95% 
70% 
93% 

89% 
67% 
93% 

Aanrijtijden: 
U1 spoedritten: 95%   < 20 min. ter plaatse 
U1 spoedritten: 100% < 30 min. ter plaatse 

 
U2 spoedritten: 90%   < 60 min. ter plaatse 

 
U2 spoedritten: 98%   < 120 min. ter plaatse 

 
 
 
 

 
78% 

 
86% 

 
83% 

(n=854) 
97% 

 
 
 

70% 
 

89% 
 

83% 
(n=736) 

97% 
 
 
 

 
67% 

 
83% 

 
82% 

(n=725) 
97% 

 
 
 

62%* 
 

90% 
 

84% 
(n=836) 

98% 
 
 
 

 
 
 
 

73% 
(n=82) 
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Autorisatietijden:                                                                                                           
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94% 
99% 

92% 
97% 
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Hoofdstuk 5          Samenwerking in de keten 
 

 

Spoedpost  Alrijne Ziekenhuis locatie Leiderdorp 
Het triagecentrum is gesitueerd in de kamers van de polikliniek heelkunde. Tot het moment 
dat de SHR bij het LUMC kan gaan beschikken over een nieuw telefonisch triagecentrum is 
deze overgangssituatie niet optimaal en wordt naar oplossingen gezocht om de 
werkbaarheid voor zowel de triagisten als medewerkers van de afdeling Heelkunde te 
vergroten. 
 

 

Spoedpost LUMC Leiden 
In 2017 is er akkoord gegeven op het vlekkenplan en is men verder gegaan met de inrichting 
en de in gebruik name van de verschillende ruimtes. Het streven is om begin 2020 het 
nieuwe triagecentrum in gebruik te nemen. Eind 2018 zijn de bouwplannen op de pauze 
stand gezet. In 2019 wordt op bestuurlijk niveau de samenwerking op de spoedpost en de 
visie op de acute zorg in de regio besproken.  

 

RAVHM 

Met de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden (RAVHM) vindt  regelmatig 
overleg plaats. In 2016 zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd in een 
samenwerkingsconvenant (maart 2016) De overdracht blijft een voortdurend punt van 
aandacht. In 2018 is het convenant tussen de huisartsenposten in de regio en de RAVMH 
geëvalueerd.   

 

GGZ 
Vanaf 20 februari 2017 is de crisisdienst van Rivierduinen buiten kantooruren rechtstreeks 
bereikbaar via de Meldkamer Crisisdienst buiten kantooruren.  Voor een aanmelding bij de 
Meldkamer dient er sprake te zijn van een (vermoeden van) een psychiatrische stoornis en 
van een acute hulpvraag/crisissituatie. Een somatische oorzaak moet zijn uitgesloten.  
 

 

Samenwerking VVT-organisaties 
In 2018 hebben de VVT-organisaties in de regio Zuid-Holland Noord een virtueel 
coördinatiepunt voor de eerstelijnsverblijfbedden en de crisisbedden Wlz ingericht. Van 2 
januari t/m 1 juli was er een regionaal aanmeldpunt (RAP-ZHN) 7 dagen per week, 24 uur 
per dag bereikbaar. Na 1 juli was dit aanmeldpunt niet meer bereikbaarheid tijdens ANW 
uren vanwege te weinig vraag.   
 
Een aantal keren per jaar vindt overleg plaats over de onderlinge samenwerking en 
mogelijkheden om de onplanbare zorg beter op elkaar af te stemmen. Gezamenlijke triage  
(zie coördinatiepunt) is een voorbeeld van deze uitwerking 
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Zelfverwijzers 
Zelfverwijzers zijn patiënten die zich zonder voorafgaand telefonisch overleg melden bij een 
van de posten. In de afgelopen jaren is het aantal zelfverwijzers door diverse maatregelen 
afgenomen. De daling van het aantal zelfverwijzer zet door. 

 

  

2018 2017 2016 

Totaal/jaar Gem/mnd Totaal/jaar Gem/mnd Totaal/jaar Gem/mnd 

LUMC 2239 187 1.713 143 2.068 174 

Rijnland 1786 148 2.147 179 1.534 128 

Alphen 1231 103 1.483 135 979 82 

Totaal   5.343 457 4.581 384 

Tabel. Aantal zelfverwijzers per locatie 
 
 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 
In 2018 heeft de IGJ het toezicht op de SHR aangehouden. Daar waren een aantal redenen 
voor, de spoedlijn werd onvoldoende snel opgenomen, het integrale kwaliteitsbeleid van de 
SHR was voor de inspectie onvoldoende zichtbaar en de calamiteiten rapportage was 
onvoldoende. In 2019 vinden vervolg gesprekken plaats. Het verslag zal openbaar gemaakt 
worden. De SHR heeft een aantal structurele verbeterpunten doorgevoerd in 2018 en in 
2019 zal dit verder zijn beslag krijgen.  

 

Zorgcoördinatie in de regio 
In 2018 zijn verkennende gesprekken gevoerd tussen RAVHM, SHR, DDDB, GGZ, VVT 
instellingen over een gezamenlijke coördinatie in de regio tijdens ANW uren.  De eerste 
verkenning lijkt positief en in 2019 zal hier meer vorm aangegeven worden.    
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Hoofdstuk 6           Automatisering 
 
Begin 2018 is er besloten om door te gaan met de huidige ICT leverancier; RAM 
Infotechnology, voorheen ook wel bekend als CarePartners. (CarePartners is overgenomen 
door RAM Infotechnology). Voor de kantoor omgeving is er besloten om deze met oog op de 
nauwe samenwerking met de DDDB  in zijn geheel samen te voegen zodat het 
samenwerken nog makkelijker gaat. RAM Infotechnology heeft hiervoor een voorstel gedaan 
om over te stappen naar hun eCumulus platform. In 2018 zijn hier verschillende gesprekken 
over gevoerd en is er begonnen met de voorbereiding. Tijdens deze voorbereiding is 
gebleken dat de geboden oplossing toch niet helemaal past. Eind 2018 heeft RAM 
Infotechnology de opdracht gekregen om een voorstel te maken op basis van Microsoft 365 
waardoor er een moderne en flexibele werkplek ontstaat.  

 

Telefonie 
Voor de telefonie maakt de SHR gebruik van het vCare platform van vTel. In 2018 heeft vTel 
een upgrade uitgebracht voor de Operator webapplicatie. Begin december 2018 is de SHR 
overgestapt naar deze nieuwe versie. Doormiddel van deze webapplicatie kunnen de 
triagisten zich beschikbaar stellen voor de juiste telefonische wachtrijen. Deze nieuwe versie 
heeft meer mogelijkheden en geeft een beter inzicht in de wachtrijen, spoedgesprekken en 
ingelogde collega’s. Hierdoor heeft de triagist een beter beeld van de telefonische drukte op 
de post. Ook heeft deze nieuwe versie extra uitbreidmogelijkheden voor in de toekomst, 
denk aan een call back mogelijkheid.  
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Hoofdstuk 7          Financieel beleid en productie 
 

Productie  

Onderstaande tabel laat zien dat er een lichte daling waarneembaar is in onze productie voor 
de verrichtingen consulten en visite. Telefonische consulten laat een forse stijging zien. 

 

PRODUCTIE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Consulten 39.507 39.109 40.388 41.689 42.476 41.872 

Visites 6.454 6.280 6.432 6.002 6.058 5.994 

Telefonische 

consulten 
24.892 24.276 24.702 26.099 29.914 32.799 

Totaal 70.853 69.665 71.522 73.790 78.448 80.665 

% verschil t.o.v. 2013 

  

-1,68% 0,94% 4,15% 10,72% 13,85% 

% verschil t.o.v. 2014 

  

2,67% 5,92% 12,61% 15,79% 

% verschil t.o.v. 2015 

  

3,17% 9,68% 12,78% 

% verschil t.o.v. 2016 
  

6,31% 9,32% 

% verschil t.o.v. 2017   2,83% 

 

Tabel: Overzicht productie sinds 2014 

 

 
Samenvatting van de resultaten 2018 

 
Financieringssaldo 
In de jaarrekening 2018 zijn in het financieringssaldo de nacalculaties vastgesteld door de 
NZa tot en met boekjaar 2017. De nacalculatie 2017 is vastgesteld na de vaststelling van de 
jaarrekening over boekjaar 2017. 

 
 

Nacalculatie 2017 
De toevoeging aan de RAK voor 2018 bedraagt € 217.866 op basis van de nacalculatie van 
de NZa. Dit bedrag is verwerkt in de jaarrekening, waardoor de stand van de RAK ultimo 
2018 € 645.717 bedraagt. Een bedrag van negatief € 127.028 over boekjaar 2017 zal in 
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2019 (t+2) in de tarieven worden verwerkt. Dit bedrag is opgenomen onder de post “te 
verrekenen resultaat via NZa-tarieven” in de jaarrekening. 

 

Resultaat 2018 
Het resultaat over boekjaar 2018 is in de jaarrekening toegevoegd aan de post onverdeeld 
resultaat. Het resultaat volgens de concept jaarrekening bedraagt € 132.447 negatief. Voor 
2018 is het budget gesteld op € 6.828.359. Op basis van de concept cijfers 2018 betekent dit 
naar verwachting globaal de volgende nacalculatie, waarbij de door de NZa gehanteerde 
nacalculatiesystematiek is gevolgd.  

 

Opbrengsten 
De gedeclareerde opbrengsten bedragen over boekjaar 2018 op basis van de concept cijfers 
€ 6.818.758. Volgens de nacalculatie over boekjaar 2016 diende er een bedrag van € 671 in 
t+2 (2018) te worden verrekend. Dit bedrag heeft geen noemenswaardig effect op de 
nacalculatie van boekjaar 2018. De totale opbrengsten exclusief toeslag nacalculatie 2016 
bedragen dus € 6.818.758 -/- € 671 -/- € 26.299 niet geïnde verrichtingen 2018 = € 
6.791.788. De overige opbrengsten zullen op basis van de concept cijfers circa € 64.000 
bedragen. Dit bedrag betreft de post verrekening infrastructurele kosten en overige 
bedrijfsopbrengsten. De totale opbrengsten worden hiermee gesteld op circa € 6.856.000. 

 


