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1. Voorwoord

Met veel plezier hebben we voor u het kwaliteitsjaarverslag van 2018 van de Regionale Huisartsenpost
Drechtsteden (RHD) gemaakt. Het helpen van huisartsen bij het doen van hun werk - het leveren van
huisartsgeneeskundige spoedzorg zorg aan patiënten -, dát is waar we ook in 2018 voor stonden.
Natuurlijk staat de patiënt daarbij centraal!
Het jaar 2018 stond in het teken van het herijken en actualiseren van onze ambities en speerpunten
voor de periode 2019-2022. Voor de komende beleidsperiode zijn de volgende speerpunten
gedefinieerd:
- samenwerking ketenpartners in de spoedzorg professionaliseren;
- arbeidsmarktproblematiek het hoofd bieden;
- innovatie door digitalisering;
- coördineren werklast;
- het faciliteren van 24-uurs spoedzorg.
Zo zijn de RHD en het ASz, na eerdere oriënterende gesprekken, in 2018 verder gegaan met het
verkennen van de mogelijkheden van een gezamenlijke Spoedeisende Medische Dienst. Nieuwe
vormen van samenwerking worden gezocht om in de keten van acute zorg de patiëntenzorg beter te
coördineren. De belangrijkste reden daarvoor is het leveren van betere patiëntenzorg, maar ook
werkdruk en organisatorische, logistieke en doelmatigheidsmotieven spelen een rol.
Het regionaal aanpakken van arbeidsmarktproblematiek verdiende ook de aandacht. In 2018 is er
samen met Da Vinci college een samenwerkingsconvenant gesloten over een gezamenlijke aanpak van
het tekort aan stageplaatsen voor doktersassistenten. De RHD biedt als erkend leerbedrijf
stageplaatsen aan.
In 2017 is de RHD gestart met de NPA certificering voor huisartsenposten. Als eerste huisartsenpost in
Nederland werd de ‘NPA-Certificering Huisartsenpost’ succesvol afgerond. In 2018 was de RHD de
eerste huisartsenpost in Nederland die de her-certificering zonder belemmerende normafwijkingen
heeft behaald. In de audit is de patiënt journey geïntroduceerd. Het doel was om aan de hand van
casuïstiek met de betrokken huisartsen, triagisten en baliemedewerkers het hele hulpverleningsproces
op de huisartsenpost te doorlopen als onderdeel van de audit.
We kijken er naar uit om, samen met de ketenpartners, optimale spoedzorg te kunnen blijven bieden,
nu en in de toekomst.
Hartelijk dank aan alle medewerkers, huisartsen en zorgpartners voor hun inzet in 2018. Wij blijven
hard werken aan het verankeren van onze zorgvisie in de regio en zien de toekomst met vertrouwen
tegemoet.
Henk Stout
Bestuurder
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2. Profiel van de organisatie
De Regionale Huisartsenpost Drechtsteden B.V. (RHD) is een Huisartsen Diensten Structuur (HDS) die
de dienstwaarneming in avond-, nacht- en weekenduren (ANW-uren) voor de aangesloten huisartsen
in de regio’s Drechtsteden en West-Alblasserwaard organiseert. De RHD en de aangesloten huisartsen
zijn verantwoordelijk voor het leveren van de acute huisartsgeneeskundige spoedzorg in ANW-uren.
Bijna alle huisartsen uit de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Groot-Ammers, Hendrik-IdoAmbacht, Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht, Streefkerk en Zwijndrecht zijn
aangesloten bij de Regionale Huisartsenpost Drechtsteden. De regio van de RHD omvat 21 hagro’s.
Ook is er een groep vaste waarnemers en hidha’s, die allen een waarneemcontract met de RHD hebben
gesloten.
De RHD heeft één centrale locatie te Dordrecht en deelt met de Spoedeisende Hulp (SEH) van het
Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz), locatie Dordtwijk, een gemeenschappelijke hal, met een eigen
entree en wachtruimte.

2.1 Structuur en governance
Coöperatie
De Raad van Bestuur (RvB) vertegenwoordigt de coöperatie en voert directie over de werkmaatschappijen. Het bestuur en de directie vormen een zogenaamde personele unie. De RvB bestaat uit een
algemeen bestuurder, tevens voorzitter en geen lid van de coöperatie, en een medisch bestuurder, die
tezamen een collegiaal bestuur vormen. De algemene bestuurder is verantwoordelijk voor alle
bedrijfsmatige, organisatorische en financiële processen van de zorggroepen. De medisch bestuurder
is verantwoordelijk voor de aansturing van de zorginhoudelijke processen en de resultaten daarvan,
zowel voor de huisartsenpost RHD als de zorggroep ZGWA. De RvB legt jaarlijks verantwoording af
aan de algemene ledenvergadering (ALV).
De coöperatie kent een driehoofdige, onafhankelijke Raad van Toezicht (RvT). De RvT heeft tot taak
integraal toezicht te houden op het besturen door de RvB en op de algemene gang van zaken in de
zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming. Zij staat de RvB met raad en daad terzijde. De
RvT verricht de werkgeversrol voor de RvB.
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De coöperatie kent een Raad van Afgevaardigden (RvA). De RvA bestaat uit minimaal drie en
maximaal negen leden van de coöperatie. Op dit moment heeft de RvA vijf leden die door de
algemene ledenvergadering (ALV) zijn benoemd. De RvA kan de RvB gevraagd en ongevraagd
voorzien van advies. De RvB behoeft omtrent ingrijpende besluiten met betrekking tot de toekomst
van de coöperatie de goedkeuring van de RvA.
De ALV van de coöperatie wordt gevormd door de leden van de coöperatie. Het lidmaatschap staat
open voor vrijgevestigde, geregistreerde huisartsen die een praktijk uitoefenen in de regio. De ALV is
belast met besluiten die het voortbestaan en de organisatie van de coöperatie betreffen. De RvB legt
verantwoording af aan de ALV.
Huisartsenpost
In de operationele bedrijfsvoering van de RHD steunt de RvB op het managementteam.
Een belangrijk onderdeel van de structuur van de RHD is de betrokkenheid van huisartsen.
Aangesloten huisartsen worden ingezet in verscheidene commissies, en op diverse
aandachtsgebieden. Daarbij kan worden gedacht aan de calamiteitencommissie, de expertteams en
de beleidscommissie. Daarnaast is er een huisarts aan de RHD verbonden als aandachtsfunctionaris
kindermishandeling en huiselijk geweld, en functioneert een huisarts als opleidingscoördinator op de
post voor artsen die in opleiding tot huisarts zijn. Ook zijn twee huisartsen betrokken bij het
ontwikkelen van een scholingsprogramma voor huisartsen en triagisten.
Voor 2019 is er een verandering in de besturing van de coöperatie. Er zal een Medisch Board worden
aangesteld. Ook wordt er een medisch manager aangesteld, die zorgdraagt voor de dagelijkse
besturing van het primaire proces bij de huisartsenpost. Zowel de medisch manager als de medisch
directeur zal bij voorkeur worden gezocht binnen de groep huisartsen van de regio.
2.2 Organogram Coöperatieve Huisartsenvereniging West-Alblasserwaard & Omstreken U.A.
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2.3 Strategisch beleidsplan 2019-2022
Elk jaar evalueren we ons beleidsplan. Dit jaar kwamen we tot de conclusie dat voor het beleidsplan
dat in 2015 is opgesteld een herijking noodzakelijk was. In de kern geeft het beleidsplan nog richting
aan ons handelen en zijn de ambities nog actueel. De oorspronkelijke speerpunten zijn echter aan een
revisie toe. We zijn ervan overtuigd hiermee een goede basis te leggen voor ons handelen in de
komende periode. We hebben gemerkt dat het beleidsplan een leidraad is voor alle medewerkers bij
het maken van beleidskeuzes en operationele keuzes in het dagelijks werk. We kijken ernaar uit om
samen met de ketenpartners optimale spoedzorg te kunnen blijven bieden, nu en in de toekomst.
Voor het volledige beleidsplan wordt u verwezen naar de website van de RHD.
Door de verregaande samenwerking met Zorggroep ZGWA ontwikkelen de diensten van de RHD zich
in het bredere perspectief van de georganiseerde huisartsenzorg in de regio die staat voor ‘De juiste
zorg op de juiste plek’. De essentie hiervan is: het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van
zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere vormen van zorg zoals
eHealth). Om de juiste zorg te kunnen blijven leveren ontwikkelen de diensten zich langs de
focusgebieden 1) patiëntgerichte zorg op basis van gezondheidsdata en 2) werklastvermindering van
huisartsen en triagisten door taakherschikking en digitale transformatie.
In overleg met de aangesloten huisartsen en de leden van de CWA zal gestalte worden gegeven aan
innovaties binnen de dienstverlening van de RHD. Het is voor de RHD geen doel op zich om op alle
ontwikkelingen in de markt of innovaties in de dienstverlening in te spelen. Wel is het van belang dat
er een gezond fundament ligt van waaruit gewerkt wordt en dat het gevoerde beleid voldoende
flexibiliteit biedt om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen waar nodig. Op die manier is de
RHD voorbereid op de toekomst en worden innovaties met vertrouwen tegemoet gezien.
De ambities van de RHD zijn:
• Het leveren van kwalitatief hoogwaardige huisartskundige spoedzorg;
• Het optimaal faciliteren van de dienstverlening vóór en dóór huisartsen;
• Integrale samenwerking ketenpartners;
• Werken vanuit een professionele stabiele werkorganisatie.
Het MT heeft in meerdere bijeenkomsten onder begeleiding van een externe deskundige de impact
van de geschetste in- en externe ontwikkelingen op de organisatie besproken en op basis hiervan
gezamenlijk speerpunten gedefinieerd voor de komende beleidsperiode.
Speerpunt 1: samenwerking ketenpartners in de spoedzorg professionaliseren;
Speerpunt 2: arbeidsmarktproblematiek het hoofd bieden;
Speerpunt 3: innovatie door digitalisering;
Speerpunt 4: coördineren werklast;
Speerpunt 5: het faciliteren van 24-uurs spoedzorg.
Uit de speerpunten zijn verschillende projecten geformuleerd,. Deze projecten worden in een tijdslijn
uitgezet.
2.4 Verzorgingsgebied
Het verzorgingsgebied van de RHD wordt gevormd
door de plaatsen: Alblasserdam, Dordrecht,
Groot-Ammers, Hendrik-Ido-Ambacht, Kinderdijk,
Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht,
Streefkerk en Zwijndrecht. Het betreft een
uitgestrekte regio met één stedelijke kern.
Het verzorgingsgebied telt, ca 285.000 inwoners.
De RHD verleent zorg aan patiënten die bij de 120
aangesloten huisartsen zijn ingeschreven en tevens
aan patiënten die in het gebied van de huisartsenpost verblijven.
Met de aangrenzende huisartsenposten in Gorinchem en Rotterdam zijn afspraken gemaakt over de
geneeskundige hulpverlening aan patiënten in de grensgebieden.
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2.5 Ketenpartners
In het verslagjaar heeft er weer regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de RHD en de
belangrijkste ketenpartners van de RHD, en zijn er werkafspraken gerealiseerd met haar
belangrijkste ketenpartners, te weten: de Spoedeisende hulpafdeling van het ASZ, de
Dienstapotheek Drechtsteden, de Regionale Ambulance Voorziening (vanaf hier RAV genoemd),
thuiszorgorganisatie Aafje, de Meldkamer ZHZ en Yulius crisisdienst GGZ.
De RHD werkt ook samen met landelijke partijen zoals LHV en InEen om de eerstelijns
huisartsgeneeskundige spoedzorg zo goed mogelijk in gezamenlijkheid te organiseren.
Met de SEH heeft een gezamenlijke rampenoefening plaats gevonden. In 2016 werd deze voor de
eerste maal gehouden, in 2017 en 2018 is dat gecontinueerd.
Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ); netwerk in de acute zorg heeft afspraken gemaakt om de
SEH en RHD tijdelijk ontzien (bij grote drukte)
Andere ketenpartners van de RHD zijn:
GHOR
GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. Het coördineren van de
geneeskundige hulp bij rampen of ongevallen is één van de meest "in het oog springende" taken van
de GHOR. In samenwerking met de GHOR is het Huisartsen Rampen Opvang Plan (HaROP)
opgesteld. Het HaROP waarborgt de continuïteit van de huisartsenzorg bij een regionale calamiteit
of crisis, zoals een infectieziekte uitbraak of een flitsramp. Door samen met de SEH een gezamenlijke
rampenoefening te houden is er een werkplan ontstaan HaROP / ZIROP.
Zorgverzekeraars VGZ en CZ
VGZ en CZ zijn samen de preferente zorgverzekeraars in het adherentiegebied van de RHD.
2.6 Vervoer
Het vervoer van de huisartsen tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten wordt verzorgd door
Meditaxi BV te Schiphol. Het bedrijf is gespecialiseerd in het vervoer en de assistentie van de
visiterende huisartsen, is ISO-9001 gecertificeerd en is in het bezit van het keurmerk Taxi.
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3. Beleid
3.1 Kwaliteitsbeleid
Ook in 2018 werd weer volop gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van het
kwaliteitsmanagementsysteem, met als doel om werkprocessen beter te kunnen beheersen,
documenten te kunnen beheren en om de kwaliteit van de door de RHD geleverde zorg op
systematische wijze (bij) te kunnen borgen en, waar nodig, te verbeteren. In 2017 is een nieuw
telefoonsysteem geïntroduceerd om het kwaliteitsmanagementsysteem met behulp van moderne IT
systemen beter te ondersteunen. In 2018 is er ook een nieuw business intelligence systeem in gebruik
genomen, in dit dashboard komen alle koppelingen van de gebruikte systemen bij elkaar. Dat zorgt
voor een goed up to date overzicht die dagelijks gebruikt kan worden voor sturing. Door de sterk
toegenomen registratie wordt concrete stuurinformatie verkregen die relevant is voor de kwaliteit
van de organisatie en het primaire proces.
3.2 NPA certificaat
In 2017 heeft de RHD deelgenomen aan de NPA certificering voor huisartsenposten, als eerste
huisartsenpost in Nederland hebben wij de “NPA-Certificering Huisartsenpost” succesvol afgerond.
Voor 2018 stond wederom een certificeringsronde op de agenda. Tijdens de audit zijn geen
normafwijkingen vastgesteld en zijn 5 opmerkingen ten aanzien van mogelijke en/of noodzakelijke
verbeteringen gemaakt. De opmerkingen zullen als verbeteracties worden ingezet voor 2019. De
audit in 2018 was ook een audit waarbij de patiënt journey is geïntroduceerd, dit is een nieuwe
manier om te auditeren. Doel van de patiënt journey was om aan de hand van casuïstiek met de
betrokken huisartsen, triagisten en baliemedewerkers het hele hulpverleningsproces te doorlopen
om op die manier ongewenste afwijkingen op te sporen.
Uit het auditrapport: “Opvallend was de positieve wijze van samenwerken en feedback tussen
huisarts en triagist.” en:“Het viel op hoe adequaat de balie assistentes reageerden.” Positieve
feedback voor ons team.
Uit de audit is enerzijds het vermogen gebleken van het managementsysteem om aan de eisen en
verwachtingen te voldoen en is anderzijds naar voren gekomen dat het proces van interne toetsing
voldoende effectief is. Derhalve is er een gerechtvaardigd vertrouwen dat de huisartsenpost
verantwoorde huisartsgeneeskundige zorg verleent.
De RHD was de eerste huisartsenpost in Nederland die de her-certificering zonder belemmerende
normafwijkingen heeft behaald.

3.3 Interne audits
In juni en september 2018 werden een interne audits gehouden op de RHD, waarbij de volgende
onderwerpen werden geaudit:
1. Interne meldingsprocedure: Veilig Incidenten melden;
2. Financiële administratie;
3. HR aanname personeelsbeleid;
4. Locatie manager, samenwerking ketenpartner;
5. Medische middelen, medicatie, plus assistente;
6. VIM commisie;
7. Klachten functionaris, WKKGZ.
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De keuze voor deze onderwerpen is conform de planning Interne Audits 2016-2019.
Deze audits werden voorbereid en uitgevoerd door de kwaliteitsfunctionaris bij de P&O functionaris, een
triagiste, office manager, financieel medewerker , plus assistente en bij de klachtenfunctionaris.
Op basis van deze audits werd het volgende geconstateerd:
VIM commissie:
1. Werkinstructie maken voor inkomende VIM’s en prioritering in deze
2. Verbetering in overzicht ingezette verbeteracties naar aanleiding advies VIM-commissie
Financiële administratie:
1. Documenten die besproken zijn blijken up to date en smart omschreven, geen aanvullingen vanuit
kwaliteit oogpunt.
2. Wenselijk zou flow chart zijn ten bate van contant kasverkeer.
HR, aanname personeelsbeleid
1. De standaard vragenlijst-referentie check ontwikkelen en toevoegen aan personeelsdossier.
Locatie manager:
1. Wenselijk zouden vaste agendapunten zijn tijdens overleg met ketenpartners.
Medische middelen, medicatie:
1. Bevoorradingslijst inzichtelijk maken voor alle triagisten.
Medische middelen, sterilisatie:
1. Geen aanvullingen.
Klachtenfunctionaris:
1. Geen aanvullingen op bestaande situatie.
3.4 Kindermishandeling, kindcheck, huiselijk geweld en ouderengeweld
Sinds 2016 zijn er functionarissen signalering zorg actief binnen de RHD, in 2018 is er een extra triagiste
betrokken bij het team. Er zijn 112 meldingen behandeld voor signalering zorg. Vorig jaar waren dat er 56.
De signalering en de bereidheid tot melden bij signalen van zorg neemt steeds meer toe.
In samenwerking met Veilig Thuis heeft er 1 x per kwartaal een casuïstiek bespreking met een
vertrouwensarts plaatsgevonden. In dit overleg werd de casuïstiek van het achterliggende kwartaal
nogmaals doorgesproken. De eigen huisarts wordt ook ingelicht van de uiting van zorg over eigen patiënt.
Naast dit overleg is er bij noodzaak ook direct contact gelegd met Veilig Thuis.
Onze functionarissen Signalering Zorg zijn lid van de LVAK, en we mogen derhalve het keurmerk
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling voeren.
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4. Patiënttevredenheid
4.1 Inleiding
In mei 2016 werd door onderzoekers van IQ healthcare een onderzoek uitgevoerd onder de
patiënten van de RHD, met als doel na te gaan hoe zij dachten over de dienstverlening van de RHD.
Het meetinstrument dat daarvoor gebruikt werd is de CQ-index. De CQ-index staat voor Consumer
Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren
van patiëntervaringen in de zorg. De CQ-index is uitgegroeid tot de landelijke standaard voor het
meten van patiëntervaringen in de zorgsector. In dit onderzoek worden ervaringen van patiënten
met de RHD in kaart gebracht en vergeleken met de resultaten van 26 andere patiëntervaringsonderzoeken in Nederland.
4.2 Onderzoekspopulatie
Van alle vragenlijsten is 35,3% (N=212) teruggestuurd. De voor analyse bruikbare respons is 32,0%
(N=192). Voor het merendeel van de consultpatiënten kwam het gekregen type contact overeen met
de verwachtingen die ze hadden voordat ze contact opnamen met de RHD (86,2%). Van de
visitepatiënten verwachtte 69,6% ook een bezoek aan huis en van de patiënten die een telefonisch
consult kregen, verwachtte 66,7% dit ook te krijgen. Voor 84,4% uit de telefonische consultgroep,
78,9% uit de consultgroep en 100,0% van de patiënten uit de visitegroep kwam de gekregen hulp
overeen met de verwachtingen. De meest genoemde motieven van patiënten om contact op te
nemen met de huisartsenpost waren ‘pijnklachten’, ‘met spoed een huisarts nodig hebben’ en
‘ongerustheid’.
4.3 Ervaringen met de triagist
Patiënten hadden goede ervaringen met de bejegening door de triagist: ze vonden dat ze op een
respectvolle manier werden benaderd (94,3%). Het professioneel handelen van de triagist werd
eveneens positief ervaren. Patiënten gaven aan begrijpelijke uitleg te hebben gekregen (94,9%) en
vertrouwen in de deskundigheid van de triagist te hebben (90,2%).
De triagist vroeg aan 66,5% van de patiënten of het advies of de afspraken begrepen waren.
Patiënten die alléén een telefonisch consult van de triagist kregen, voelden zich significant vaker
dan op andere huisartsenposten geholpen door het advies (88,6%) en gaven ook aan dat het advies
daadwerkelijk geholpen had (92,5%) Patiënten gaven de triagist gemiddeld een 7,9 als rapportcijfer
(andere huisartsenposten 8,0).
4.4 Ervaringen met de hulpverlener
Patiënten van de RHD hadden ook goede ervaringen met de bejegening door de hulpverlener:
95,4% gaf aan op een respectvolle manier te zijn behandeld. Wat het professioneel handelen
betreft, gaven patiënten aan dat de hulpverlener begrijpelijke uitleg gaf (92,3%) en dat ze
vertrouwen hadden in de deskundigheid van de hulpverlener (95,4%). Ook gaven patiënten aan zich
geholpen te voelen (90,0%) en daadwerkelijk geholpen te zijn met de behandeling of het advies van
de hulpverlener(83,2%).
Volgens de patiënten sloot de informatie van de hulpverlener aan bij hun hulpvraag(93,2%). De
hulpverlener gaf informatie over verschillende behandelingsmogelijkheden(74,7%) en patiënten
konden mee beslissen over de voorgestelde behandeling of hulp (64,3%). De hulpverlener gaf
patiënten die geneesmiddelen voorgeschreven kregen informatie over die medicatie (73,8%), maar
minder vaak informatie over mogelijke bijwerkingen (36,6%).
Van de patiënten die doorverwezen werden, gaf 94,9% aan dat zij, naar hun mening, naar de juiste
zorgverlener waren doorverwezen. De hulpverlener kreeg gemiddeld een 7,8 als rapportcijfer
(andere huisartsenposten 8,0).
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4.5 Organisatorische aspecten
Van de patiënten die met de auto naar de huisartsenpost kwamen, gaf 90,3% aan geen grote
problemen te hebben ervaren met het parkeren. Van de patiënten had 87,4% geen problemen met
de privacy aan de balie en 73,8% vond de wachttijden op de huisartsenpost acceptabel. Het ophalen
van medicatie bij de dienstapotheek was voor de meeste patiënten geen probleem
(93,4%).Patiënten beoordeelden de organisatie met een gemiddelde van 7,5 (andere
huisartsenposten 7,8).
Wanneer een bekende van de patiënt dezelfde gezondheidsklachten zou hebben, dan zou 94,7%
aanraden contact op te nemen met de RHD. Een deel van de patiënten (21,7%) gaf aan informatie op
internet te hebben gezocht over hun gezondheidsklachten vóórdat ze contact opnamen met de
huisartsenpost. Bij 45,0% heeft dit hun besluit om contact met de huisartsenpost te zoeken,
beïnvloed.
Indien hiertoe de mogelijkheid bestond, zou 28,3% van de patiënten gebruik maken van een e‐
consult. Van de patiënten gaf 45,3% aan na het contact met de huisartsenpost nog opnieuw contact
te hebben gehad met een hulpverlener voor hetzelfde probleem. Patiënten namen wederom
contact op met een hulpverlener omdat hun klachten bleven bestaan of verergerden (54,7%) of
omdat de hulpverlener van de huisartsenpost dit had geadviseerd (45,3%).
4.6 Conclusie
Over het algemeen hadden patiënten van de RHD positieve ervaringen met de dienstverlening van
de huisartsenpost. Het is belangrijk dat deze punten behouden blijven. Voor 2017 en 2018 zijn de
punten die verbeterd kunnen worden opgenomen in het beleidsplan. Voor 2019 zal worden
onderzocht naar een nieuwe manier van patiënt tevredenheidsonderzoeken uit te kunnen zetten,
zodat een cyclische meting mogelijk is gericht op verbeteringen die zijn doorgevoerd in de
organisatie.
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5. VIM, keten-en agresssiemeldingen,
calamiteiten, aansprakelijkheidsstelingen
en klachten
5.1 Ketenmeldingen en agressiemeldingen
De ketenmeldingen en agressiemeldingen worden ook via een VIM-melding gemeld, maar deze
worden door de klachtenfunctionaris opgepakt. In 2018 zijn er 32 ketenmeldingen gemeld en 14
agressiemeldingen. Bij de meeste agressiemeldingen zijn de agressors aangesproken op hun
gedrag. De ketenmeldingen betreffen diverse ketenpartners. Sommige meldingen worden
besproken in reguliere overleggen die we met de betreffende ketenpartner hebben, andere
meldingen met de verantwoordelijke teamleiders in de betreffende organisatie.Het doel van de
ketenmeldingen is de samenwerking met de betreffende partner te verbeteren en open te staan
voor elkaars ideeën en werkwijze. Protocollen die betrekking hebben op de samenwerking met een
ketenpartner zijn gemaakt of aangepast.
Het doel van de ketenmeldingen is de samenwerking met de betreffende partner te verbeteren en
open te staan voor elkaars ideeën en werkwijze. Protocollen die betrekking hebben op de
samenwerking met een ketenpartner zijn gemaakt of aangepast.
5.2 Calamiteiten
In 2018 heeft de commissie zich een oordeel gevormd over acht mogelijke calamiteiten. Bij zes van
deze gebeurtenissen was er volgens de commissie geen sprake van een calamiteit. Twee
gebeurtenissen voldeden volgens de commissie wel aan de definitie “calamiteit”. Bij deze twee casus
werd een volledige prisma analyse uitgevoerd. De commissie gebruikt de volgende definitie voor
een 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 de patiënt of
cliënt heeft geleid.Bij alle acht onderzoeken werden de betrokken triagist , huisartsen , families en
andere betrokken hulpverleners gesproken. Ook werden de opnamen van de telefoongesprekken
beluisterd. Bij het merendeel van de casus was er sprake van een niet goed inschatten van de ABCDE
; die werd vaak ten onrechte als veilig beoordeeld . Daardoor kwam de noodzakelijke ( spoed) hulp
te laat. Slechts in twee van de onderzochte gebeurtenissen leidde dit tot een calamiteit . Bij de
andere gebeurtenissen was de kwaliteit van de zorg niet in het geding of was er geen sprake van een
“onverwacht” overlijden.
De commissie heeft naast het analyseren van de ( mogelijke) calamiteiten ook de opdracht om
adviezen en verbeterpunten te melden bij de directie . Vooral het belang van het steeds opnieuw
trainen van de ABCDE heeft de commissie benadrukt . Ook heeft de commissie enkele
organisatorische adviezen gegeven om de kwaliteit van de zorg op de huisartsenpost verder te
verbeteren.
5.3 Klachten
Een klacht wordt in behandeling genomen als een schriftelijke klacht is ontvangen of als deze
digitaal is ingediend via het klachtenformulier op de website van de RHD. In een aantal situaties
hebben wel gesprekken met klagers plaatsgevonden, maar heeft dit niet geleid tot het indienen van
een schriftelijke klacht. Ook is een enkele maal de benodigde machtiging niet ontvangen. In deze
situaties is de klacht niet als klacht meegeteld. Voor de behandeling van klachten die niet door
bemiddeling kunnen worden opgelost is de huisartsenpost aangesloten bij de SKGE ( Stichting
Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg) . De klager heeft daarbij altijd zelf de keuze voor het traject.
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In 2018 zijn er 3 klachtenfunctionarissen werkzaam geweest voor de RHD. Het jaar heeft onder
andere in het teken gestaan van afstemming van de werkzaamheden en op uniforme werkwijze
registreren van de klachten. In 2018 zijn 98 klachten binnengekomen. Daarvan zijn er 10 niet
behandeld door een klachtenfunctionaris van de RHD, bij 9 daarvan omdat de klager geen
machtiging gaf voor inzage in het dossier. 1 is opvragen van een medisch dossier en daardoor zijn er
87 behandelde klachten in 2018. 54 klagers waren tevreden met het resultaat. 14 ontevreden en van
de rest is het niet bekend hoe tevreden ze waren. Totaal zijn er 110 deelklachten geregistreerd. Het
grootste deel betreft medisch handelen (45) gevolgd door 33 bejegeningsklachten.
Er waren totaal 7 bereikbaarheidsklachten waarvan 6 in het eerste half jaar van 2018. De
griepepidemie in die periode kan daar oorzaak van zijn, maar de daling kan ook komen door een
veranderde wijze van triage bij drukte die gestart is in de loop van het jaar. 12 klachten zijn onder
overige geregistreerd en passen niet in 1 van de andere categorieën. Er is geen trend te bespeuren in
deze categorie.
deelklachten

aantal

medisch handelen
bejegening
bereikbaarheid
overig
opvragen medisch dossier
onbekend

45
33
7
12
1
12

totaal aantal deelklachten

110

Het resultaat van de klachtenafhandeling is grotendeels bewustwording bij individuele artsen en
triagisten en hervonden vertrouwen in de organisatie door patiënten. Door klachten is de
informatieverstrekking over mogelijke botbreuken verbeterd, is het belang van de abcd-methode
duidelijker en training heeft plaatsgevonden. Het protocol over schouwen is aangepast en er is meer
bekend over het opvragen van protocollen in Corpio. “De gedragscode social media” is aangescherpt
mede door input uit een klacht en vanwege nieuwe wetgeving. Het belang van het bevragen van
het landelijk patiënten dossier en het belang van bepalen van bepaalde bloedspiegels is uitgelegd.
Er is gewerkt aan een betere samenwerking met de SEH en meer aandacht gekomen voor de
hulpvraag van mantelzorgers.
Naast klachten zijn er in 2018 ook 7 complimenten gestuurd naar de RHD. De betrokken
medewerkers hebben de complimenten persoonlijk ontvangen.
5.4 VIM-commissie
De VIM-commissie kijkt organisatie breed naar patronen, die mogelijk om actie vragen. Deze
werkwijze draagt bij aan de open cultuur die bij een lerende organisatie hoort.De Vim-commissie
heeft in dit jaar 34 VIM- meldingen gekregen. Daarvan zijn 5 meldingen niet in behandeling
genomen en teruggegeven aan de melder. Vier meldingen omdat het hier ging om functioneren van
collega’s. Eén melding is beoordeeld als calamiteit en ook terug aan de melder gegeven met het
dringende advies om deze casus als calamiteit te melden. Er was een testmelding. De overige
meldingen zijn geanalyseerd door de VIM-commissie. Daar zijn basisoorzaken in de volgende
categorieën uitgekomen:
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Categorie:
Menselijke verificatie
Menselijk bewaken
Menselijk redeneren
Menselijk kwalificaties
Organisatorisch extern
Organisatorisch kennis
Organisatorisch cultuur
Organisatorisch protocollen
Technisch extern
Technisch ontwerp
Patiënt gerelateerd

Aantal VIM :
4
9
5
3
1
1
1
5
3
4
1

Uit deze basisoorzaken zijn twaalf verbeteracties gekomen wat tot nu toe heeft geresulteerd in de
volgende daadwerkelijke verbeteringen:
1. Er is een programma genaamd 'Esculine' gekoppeld aan Callmanager. Met dit programma
kan inzichtelijk worden gemaakt hoeveel patiënten door huisartsen worden beoordeeld. Ook het
functioneren van assistentes kan hiermee gemonitord worden. Hierdoor kunnen huisartsen en
assistentes makkelijker op hun gedrag aangesproken worden bij moeizaam verlopende diensten.
2. Er is een nieuwe overzichtelijke anafylactische noodbak gekomen met een duidelijke
kaart erin waarop staat wat er in hoort te zitten. Zo kan de bak accuraat aangevuld worden. Dat
voorkomt misgrijpen in acute situaties. De bak is overzichtelijk wat in acute situaties tijd scheelt.
3. Er is een protocol afwijkende laboratoriumuitslagen gemaakt. Hierin staat wat de juiste
procedure is bij afwijkende lab-uitslagen die na 17:00 uur aan de HAP worden doorgegeven.
Hiermee wordt voorkomen dat er niets met afwijkende lab-uitslagen gedaan wordt omdat
huisartsen niet bereikbaar zijn of het niet hun verantwoordelijkheid vinden.
4. Er is een stickerapparaat aan de balie gekomen. Daardoor kan op een professionele manier
de patiëntgegevens op het urinepotje of laboratoriumformulier geplakt worden. Hiermee wordt
voorkomen dat er urinemonsters zonder patiëntgegevens achtergelaten worden.
5. Er is een nieuw pinapparaat gekomen waarmee contactloos en met creditcards betaald kan
worden. Nu kunnen ook buitenlandse patiënten met hun creditcard afrekenen.
6.

Het protocol verzorgingsgebied RHD is vereenvoudigd en aangepast.

Het management is nog bezig met verbeteracties wat betreft een betere belichting van de
patiënt voor bij de balie en een stroomschema van het verzorgingsgebied. Er waren diverse
meldingen waar dezelfde verbeteracties uitkwamen.
De commissie heeft moeten constateren dat dit jaar het aantal ketenmeldingen sterk is
toegenomen en het aantal normale meldingen sterk is afgenomen. Ze is voornemens
om het komend jaar de VIM te gaan promoten onder de medewerkers van RHD.
De VIM-module binnen Corpio heeft de afgelopen twee jaar mede door onze inbreng een grote
ontwikkeling doorgemaakt. Het is nu veel beter werkbaar en overzichtelijker geworden.
De verwerking van meldingen is nu volledig gedigitaliseerd. Dit maakt het verwerken van VIMmeldingen veiliger, makkelijker en voor alle leden inzichtelijk.
5.5 Aansprakelijkheidsstellingen
In 2018 zijn er 4 aansprakelijkheidsstellingen ingediend bij de VvAA en er is 1 geschil ingediend
bij SKGE.
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6. Personeelszaken
6.1 Visie en strategie
De RvB zet in op een integraal personeelsbeleid. Een sterke focus ligt op het thema
arbeidsmarktproblematiek waarbij ingezet wordt op het verhogen van de instroom en verlagen van
de uitstroom van goed gekwalificeerd personeel in de huisartsenzorg. Andere belangrijke thema’s
zijn het inzetten van de HR cyclus als strategisch instrument, omgang met werkdruk, vitaliteit van
medewerkers en “Toporganisatie”.
6.2 Arbeidsmarktproblematiek
Begin 2018 hebben in de regio Zuid-Holland Zuid de werkgevers gezamenlijk de handen
ineengeslagen voor het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). Daarnaast steunen ook de
Drechtsteden en de betrokken onderwijsinstellingen de afspraken die in de RAAT zijn gemaakt. De
RAAT is met name gericht op meer instroom en minder uitstroom van personeel in de zorgsector.
RHD heeft zich hierbij aangesloten en is lid van de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn ZuidHolland Zuid. Met de regionale opleider het Da Vinci college (DVC) is een samenwerkingsconvenant
gesloten over een gezamenlijke aanpak van het tekort aan stageplaatsen voor doktersassistenten. In
2018 is de RHD een erkend leerbedrijf geworden en worden stageplaatsen aangeboden.
6.3 Aantrekkelijke werkgever en duurzame inzetbaarheid
Om de arbeidsmarktproblematiek het hoofd te bieden is het essentieel om als sector en als
werkgever aantrekkelijk te blijven en te werken aan een goede instroom en aan de duurzame
inzetbaarheid van personeel. Er zijn een aantal deelprojecten gedefinieerd waaronder het verder
ontwikkelen van de RHD als aantrekkelijke werkgever, waarbij sprake is van het creëren van een
magneet-HAP. De RHD wil een gezonde werkomgeving creëren met arbeidsomstandigheden die de
gezondheid en vitaliteit van medewerkers bevorderen. Ter ondersteuning hiervan wordt een
vitaliteitsbeleid ontwikkeld.
6.4 HR-cyclus inzetten als strategisch instrument
Er wordt gestreefd naar maximale digitalisering van bestaande werkprocessen om daarmee tijd en
kosten te besparen die ingezet kunnen worden voor verdere verbetering van de dienstverlening.
Digitaliseren en automatiseren van de HR-cyclus draagt daartoe bij en zorgt ervoor dat de
organisatie daardoor meer flexibel en wendbaar is en daardoor beter kan inspelen op de
veranderende omgeving. De medewerker zal een grotere rol krijgen in het proces van eigen
ontwikkeling en functioneren. Het zal leiden tot een verlaging van de werklast van de managers en
ondersteunend personeel. In 2019 zal een systeem worden geïmplementeerd dat de medewerkers
in staat stelt efficiënt, doelmatig en kostenbewust te kunnen werken.
6.5 Coördineren werklast
Onder andere door de invloed van de 24 uurs-economie, vergrijzing en verschuiving van zorg naar de
eerstelijnszorg is er een toename in zorgvragen. Op de RHD zijn met name de hoog urgente
zorgvragen naar verhouding toegenomen. Dit resulteert in een hoog ervaren werkdruk door alle
zorgprofessionals in het primaire proces. De afgelopen jaren zijn er veel veranderingen doorgevoerd
om de werklast voor de huisartsen te verlagen. De focus wordt nu gecontinueerd met meer
aandacht voor de triagisten. Het verlagen van de werklast en gepercipieerde werkdruk triagisten is
als specifiek doel geformuleerd in het beleidsplan van de RHD.
6.6 Werken aan een "Toporganisatie"
Om de organisatiedoelen te behalen is het van belang dat huisartsen en medewerkers zich
verbonden voelen met de organisatie. Een Toporganisatie is een organisatie waar huisartsen en
medewerkers graag een rol vervullen, graag naar toe gaan om te werken, waar ze trots op zijn. Een
organisatie die optimaal aansluit bij behoeften van huisartsen en medewerkers. Dit is een continu
proces. Door in te zetten op thema’s als vitaliteit, magneet-HAP, coördineren werklast en
medewerkers in staat stellen de lead te nemen in de eigen ontwikkeling ontwikkelt de RHD zich
steeds meer als Toporganisatie.
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6.7 ZGWA scholingsdagen
“Leerzaam en verbindend voor de regio” komt herkenbaar terug in de ZGWA scholingsdagen die in
2018 voor de tweede keer zijn georganiseerd. Dit is een initiatief van Zorggroep ZGWA in
samenwerking met de RHD en Stichting KOEL. Er worden twee identieke scholingsdagen voor het
personeel van de RHD en de huisartsenpraktijken in de regio georganiseerd. De organisatie van de
dagen is zorgvuldig voorbereid door een stuurgroep bestaande uit medewerkers van de RHD en
ZGWA. In 2019 worden de ZGWA Scholingsdagen opnieuw georganiseerd.
6.8 Formatie
De formatie in 2018 is als volgt:
1 januari 2018

31 december 2018

Direct personeel
Indirect personeel

47 (18,2 fte)
11 (6,6 fte)

52 (18 fte)
11 (7,1 fte)

Totaal aantal

58

63

Totaal Fte

24,8

25,1

6.9 Ziekteverzuim
In 2018 bedroeg het ziekteverzuimpercentage van werknemers in Nederland 4,3. In 2018 kende de
zorg met 5,7 het hoogste verzuimpercentage. Het eerste kwartaal van 2018 viel samen met de
griepepidemie, die volgens het RIVM duurde van half december 2017 tot in april 2018 (De
arbeidsmarkt in cijfers 2018, CBS). Het ziekteverzuim van de RHD was in 2018 6,5%. Dit is 1,24
procentpunt lager dan in 2017, maar ligt daarmee hoger dan het gemiddelde verzuimpercentage in
de branche. Dit verzuimcijfer wordt dan ook sterk beïnvloed door één langdurige verzuimsituatie.
Het verzuimpercentage zonder dit langdurig verzuim bedraagt 4,79% in het verslagjaar.
6.10 Vertrouwensarts
De heer drs. D. Valk, niet praktiserend huisarts, is bij de RHD als vertrouwensarts aangesteld voor
alle medewerkers en bij de post aangesloten huisartsen aangesteld. Zij kunnen zich, wanneer ze
geconfronteerd worden met bepaalde problemen (bijvoorbeeld seksuele of geestelijke intimidatie,
agressie en geweld) rechtstreeks tot hem wenden voor advies en ondersteuning. In 2018 heeft
niemand van zijn diensten gebruik gemaakt.

pagina 16 van 19

7. Medezeggenschap
Leden:
• Marloes Kingma - voorzitter OR
• Ariëtta Groeneveld - OR lid sinds mei 2018, secretaris sinds september 2018
• Tilly de Boer - OR secretaris tot september, OR lid tot heden
• Jacqueline Martens - OR lid sinds november 2018
• Inge Poker- OR lid sinds november 2018
• Lijs Westerbeek - OR lid tot augustus 2018
• Jacolien vd Weijden - OR lid tot november 2018
• Jolanda Baauw - OR voorzitter tot maart 2018
7.1 Behandelde onderwerpen in de overlegvergadering en TOPoverleg
• Cursus Engels
• Klokkenluiders wet
• Vaccinatie protocol
• Pilot filteren telefonische spoedzorg ( NAW-en)
• Rookbeleid
• AVG
• Fietsplan
• Gebruik telefonie systeem
• Pilot zelf roosteren
• Verlofaanvragen
• Jaarrekening
• Nieuwe kantoorruimte
• In gebruik name Esculine
• Wijziging medische board / Raad van afgevaardigden
• Opleiding SOH
7.2 Verkiezingen
In april 2018 is er een kandidaatstelling geweest i.v.m. openstaande vacature. In september zijn er
nieuwe verkiezingen gestart. Er waren 2 vacatures, deze zijn opgevuld.
7.3 Vergaderingen
De OR heeft vier keer per jaar een OR-OV vergadering. Daarnaast is er het TOP overleg (overleg
tussen locatiemanager, OR en P&O en plusassistente). Dit overleg vindt drie keer per jaar plaats. De
OR heeft zelf 12 vergaderingen per jaar.
7.4 Scholing van de OR
De OR heeft dit jaar 4 scholingsdagen gevolgd bij Buro Klaverdijk. Tijdens deze scholingen wordt
altijd de gang van zaken van de RHD behandeld. Bij dit onderwerp inventariseert de OR de
knelpunten en de problemen die op dat moment binnen de RHD aan de orde zijn. Nadat deze
punten zijn besproken, worden ze afzonderlijk in een frame verder uitgewerkt. Zo wordt duidelijk
en helder gemaakt hoe de OR moet handelen.
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8. Financieel beleid
Er wordt een separate jaarrekening 2018 opgesteld met een goedkeurende controleverklaring van
de accountant. Deze jaarrekening 2018 met de goedkeurende controleverklaring zal ter inzage
worden gelegd op het kantoor van de RHD.
Cijfers van 2018
Realisatie 2018
Telefonische consulten
Consulten
Visites
tttTotaal

Begroting 2018

Realisatie 2017

30.454
37.051
5.381

27.500
36.000
5.200

27.518
37.389
5.540

72.886

68.700

70.447

- 8.540 verrichtingen van 2018 zijn niet gedeclareerd;
- ruim 28% hiervan = 2.430 betreffen verrichtingen tussen 17:00 en 18:00 (deze worden niet door
RHD maar door de eigen huisarts gedeclareerd);
- resterende 6.110 kunnen meervoudige verrichtingen zijn, ofwel worden om andere reden niet
gedeclareerd.
De totalen van het jaar 2018 komt op 81.426 contacten uit.
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9. Statistiek 2018
De RHD streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de geleverde zorg. Vanuit de
brancheorganisatie InEen worden normen voorgeschreven waarmee dit mede gemonitord kan
worden. Aanvullend worden de cijfers van de zelfverwijzers beschreven.
9.1 Telefonische bereikbaarheid bij spoed
Volgens de branchenormen van InEen waaraan de RHD zich committeert, moet 100% van de
spoedoproepen binnen 30 seconden beantwoord zijn. Deze norm werd met 100% behaald.
9.2 Telefonische bereikbaarheid bij niet-spoed
De branchenormen van Ineen schrijven voor dat 75% van de niet-spoed oproepen binnen 2 minuten
moet zijn beantwoord. In 2018 is het percentage niet-spoed oproepen beantwoord binnen 2
minuten 51%
Het aantal aangeboden gesprekken is sterk toegenomen van 78.902 aangeboden gesprekken in 2017
naar 81.426 gesprekken in 2018.De inzet van het personeel is niet toegenomen. Dit verklaart de
stijging in wachttijd en de lagere score op de snelheid van aannemen van gesprekken
9.3 Autorisatie
Een zelfzorgadvies van een triagist moet in 90,7% van de gevallen binnen een uur worden
geautoriseerd door een huisarts. Het gemiddelde resultaat was 95% van de autorisaties wat binnen
een uur is geautoriseerd.
9.4 Zelfverwijzers
Het aantal zelfverwijzers is in 2018 gestegen, een echt duidelijke verklaring hebben we hier niet
voor. Wel is het zo dat het aantal contacten flink is gestegen in de afgelopen 3 jaar.
2016

2017

2018

1e kwartaal

742

627

942

2e kwartaal

827

789

1.186

3e kwartaal

797

790

1.077

4e kwartaal

742

671

966

totaal

3.108

2.877

4.171
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