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Inleiding  
 

Er is in 2017 veel werk verzet. Om te beginnen door de triagisten, huisartsen en 
doktersassistentes. Het aantal consulten en visites is in 2017 licht gestegen, het aantal 
telefonische consulten is fors toegenomen, een prestatie van onze triagisten. 

De samenwerking met de DDDB verloopt voorspoedig en neemt steeds vastere vormen aan. 
We zijn inmiddels gewend aan de nieuwe huisvesting van de spoedpost in Leiderdorp, en we 
zien uit naar de nieuwbouw in het LUMC. 

De werkdruk is onverminderd hoog, en neemt zelfs toe. Door een verschuiving van de GGZ 
van de tweede naar de eerste lijn en het feit dat mensen steeds ouder worden en langer 
thuis blijven wonen neemt het werk op de huisartsenposten toe. Voeg daarbij het tekort aan 
personeel en het forse ziekteverzuim en u kunt zich voorstellen dat de werkdruk hoog is. 

De meeste zaken uit het jaarplan 2017 zijn behaald, mede dankzij de inzet van ons 
kantoorpersoneel en directie. Toch blijft er het nodige te wensen over: terugdringen van het 
ziekteverzuim, betere resultaten ten aanzien van de branchenormen, betere 
calamiteitenafhandeling, om er een paar te noemen. We zullen maatregelen moeten nemen 
om de werkdruk binnen de perken te houden. Uitdagingen genoeg dus 

Het verslagjaar 2017 kende opnieuw de intensiteit en hectiek, die kenmerkend is voor zowel 
de uitvoering van het primaire proces als de ondersteuning door de backoffice. We bedanken 
de aangesloten huisartsen, medewerkers, hidha’s, waarnemers, aios en chauffeurs voor alle 
inzet, betrokkenheid en collegialiteit. 
 
Immie Boomgaardt  
Algemeen Directeur 
 
Ruud Gebel  
Voorzitter Raad van Bestuur 
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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 2017 als volgt uit:  
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Raad van Toezicht  
De samenstelling van de Raad van Toezicht bestaat in het verslagjaar 2017 uit:   

• De heer B.A.J. (Boi) Jongejan. 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;  

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

• De heer M.J.A. (Mark) Jans is per 1-1-2017 de opvolger van de heer J.W. van den 
Berkhof. De heer Jans is bestuurskundige, compliance- en governance-specialist en 
docent organisatiekunde en governancemanagementvaardigheden bij de Hogeschool 
TIO University of applied sciences. Hij is tevens 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. 

 
Raad van Bestuur en directie 
Eind 2017 telt de Raad van Bestuur van de SHR vier leden en in 2017 staat een vacature 
open voor een huisarts-bestuurslid. In het bestuur van de stichting hebben eind 2017 de 
volgende personen zitting: 
 

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

� Lid Adviesraad Huisartsenzorg PharmaPartners 
� Lid Raad van Advies Atal-Medial 
� 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; 
� 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, bestuurslid sinds 01-07-2016, vicevoorzitter 
� Praktijkhouder en huisartsopleider 
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Rooster van aftreden 
 
Ruud Gebel 01-01-2019 Voorzitter Niet benoembaar 
Harco Alkema 01-07-2021 Vice-voorzitter Niet benoembaar 
Marco Kocken 26-01-2019 Lid Niet benoembaar 
Cees Verhage 26-01-2019 Lid Niet benoembaar 
 
In overleg met de Raad van Toezicht is afgesproken om het bestuurslidmaatschap van de 
heren Gebel, Kocken en Verhage voorlopig te verlengen 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. In het kader van deze 
voorgenomen samenwerking is de intentieverklaring op 6 december 2017 met 12 maanden 
verlengd.  
 
De positie van algemeen directeur werd tot en met augustus 2017 ingenomen door mevrouw 
M.G. (Monique) van Duijvenvoorde-Eijsackers op interim basis. Per 1 september 2017 is 
mevrouw I.K. (Immie) Boomgaardt aangesteld als algemeen directeur voor zowel SHR als 
DDDB. De heer H.H. (Henk) Langelaar heeft in 2017 de positie van medisch directeur 
bekleed. Hij is huisarts en was voor zijn aanstelling geruime tijd als waarnemer betrokken bij 
de organisatie. Op 31 december 2017 heeft hij afscheid genomen van SHR. In 2018 wordt 
deze positie anders ingekleed, er worden drie medisch managers aangesteld die als huisarts 
op de posten van de SHR werkzaam zullen zijn.  
 
Huisartsenraad en ondernemingsraad 
Interne stakeholders met grote invloed op het (kwaliteits)beleid van de organisatie zijn de 
Huisartsenraad (HAR) en de Ondernemingsraad (OR). Zij dienen 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.  
 
Verzorgingsgebied 
Per 1 januari 2017 is het geografisch verzorgingsgebied van de SHR uitgebreid met 
Voorschoten. Het gebied bestrijkt de gemeenten Alphen aan den Rijn (minus Boskoop), 
Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Rijnwoude, Stompwijk, Zoeterwoude en 
Voorschoten. Aan zo’n kleine 320.000 inwoners binnen dit verzorgingsgebied leveren wij 
onze diensten tijdens de ANW uren. Volgens de norm kan minimaal 90% van de inwoners 
van ons werkgebied binnen 30 minuten een huisartsenpost bereiken. 
 
Aansluiting Voorschoten 
De aansluiting van Voorschoten is zoals genoemd per 1 januari 2017 gerealiseerd. Een 
uitbreiding van 13 praktijkartsen met ongeveer 29.440 patiënten. Om de extra contacten op 
de post op te vangen is het weekend uitgebreid met twee visitediensten. Na een evaluatie 
medio 2017 is besloten om deze twee visitediensten voorlopig te handhaven.  
 
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 2017 waren 73 medewerkers in loondienst. Het aantal aangesloten huisartsen bedroeg 
149 (146 normpraktijken). 
Sinds de ingebruikname van de spoedposten in 2007 huurt de SHR extra huisartsen in als 
waarnemer om het Leidse rooster ingevuld te krijgen. In 2017 is hieraan een einde gekomen 
aangezien het steeds lastiger bleek te zijn om met name de nachtdiensten in te vullen. 
Alleen de achterwachtdiensten zijn ingevuld door de Wham. Nadat de Wham aangaf dat zij 
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met name in de zomerperiode en de feestdagen hun achterwachtrooster niet volledig konden 
invullen is er voor het rooster van 2018 besloten om de lastig in te vullen 
achterwachtdiensten bij de praktijkartsen uit te zetten. De Dienstdokters is voor 2018 
benaderd om de achterwachtdiensten in te vullen waarvoor zij gegarandeerd een 
achterwacht arts konden inzetten, te weten de doordeweekse diensten.  
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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 visie van InEen op de huisartsgeneeskundige spoedzorg wordt gevolgd:  
 

• 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 
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locatie Voorhout en Alphen aan den Rijn en twee spoedposten in het LUMC en het Alrijne 
Ziekenhuis Leiderdorp. 
 
De organisaties borgen de betaalbaarheid van de huisartsgeneeskundige spoedzorg door na 
oplevering van de nieuwe spoedpost in het LUMC (gepland voorjaar 2020) de telefonische 
triage van de huisartsgeneeskundige spoedzorg voor de gehele regio in de nacht te 
concentreren in het LUMC. 
 
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 2017 
Het jaarplan 2017 is grotendeels uitgevoerd. Gerealiseerd zijn o.a.: 

• begeleiden en scholen van medisch studenten tot junior triagist; 

• focus op risico’s en kansen in kwaliteitsbeleid (HKZ); 

• opstellen klachtenbeleid en procedures conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen 
zorg (Wkkgz); 

• verbeteren van zorg aan palliatieve patiënten; 

• project nieuwbouw spoedpost LUMC-HAP; 

• uitvoeren RI&E; 

• invoering documentenbeheersysteem Q-link en kwaliteitsregistratiesysteem Q-base. 
 

Een aantal zaken is gestart in 2017 en krijgt een vervolg of zal worden afgerond in 2018.  
Het betreft o.a.: 

• uitvoeren van onderzoek naar en invoeren capaciteitsplanning huisartsen en triagisten; 

• werven triagisten via nieuwe kanalen en beroepsgroepen; 

• actualiseren HaROP; 

• invoeren gedragscode ICT. 
 
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 zal de integratie verder zijn beslag krijgen.  
 
In het eerste halfjaar van 2017 werd in beide organisaties een formeel besluit- en 
medezeggenschapstraject doorlopen. Ook werd door leden van de Bestuurlijke Stuurgroep 
gewerkt aan de uitwerking van een drietal specifieke onderdelen: 
• de keuze voor de vestiging van de gezamenlijke kantoorlocatie; 

• het profiel, de werving en selectie van een gezamenlijk aan te stellen nieuwe directeur; 

• de uitwerking van de juridische structuur en de medezeggenschap. 
 

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.  
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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. 
 
Huisartsen 
SHR is in het kader van de wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) 
verantwoordelijk voor de zorgverlening aan patiënten die een beroep doen op de 
huisartsenpost. Dienstdoende huisartsen leveren die zorg samen met de medewerkers van 
SHR. Hoewel de huisartsen niet in dienst zijn maar via een aansluitovereenkomst verbonden 
zijn aan SHR is ervoor gekozen om zaken die betrekking hebben op de 
arbeidsomstandigheden van huisartsen in dit hoofdstuk onder te brengen aangezien hier 
sprake is van een groot raakvlak met de arbeidsomstandigheden van personeel dat in 
loondienst is. 
 
Formatie 
 
Eind 2017 zag het personeelsbestand in loondienst er als volgt uit bij de SHR: 
 
Afdeling 

Aantal 
wn 

Aantal 
fte 

Gem. 
dienstja
ren 

Gem. 
leeftijd Leeftijd Leeftijd Leeftijd Leeftijd 

 

  
SHR 

 

20 t/m 
35 

36 t/m 
45 

46 t/m 
55 

56 t/m 
65+ 

Triagisten 44 20,7 7 41,7 18 8 10 8 
Doktersassis-
tenten 10 3,7 3 38 5 1 3 1 

VS/PA 4 0,2 2 38 2 1 1 0  

Kantoor 15 10,2 7,1 49,3 2 2 9 2 

Totaal 73 
 

 42,53         
 
 
FTE 
Op 1 januari 2017 waren bij de SHR 68 (30,67 fte) werknemers in loondienst. Per 31 
december 2017 is het aantal werknemers bij de SHR 73 (34,83 fte). Dit betekent een 
verloop van 7,4% (+4,16 fte).  
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Afdeling Vertrokken Aangenomen Mutaties Totaal 

Triagisten 4,32 fte (9 wn) 4,21 fte (8 wn) 0,11 fte (4 wn) -0,01 fte 

DA’s 0,26 fte (1 wn) 2,05 fte (6 wn) 0,16 fte (3 wn) 1,95 fte 

VS/PA 0,16 fte (3 wn) 0,16 fte (3 wn) 0,00 fte (0 wn) 0,00 fte 

Kantoor 0,00 fte (0 wn) 2,00 fte (2 wn) 0,26 fte (2 wn) 2,26 fte 

Totaal 4,74 fte (13 wn) 8,42 fte (19 wn) 0,53 fte (9 wn) 4,20 fte 

 
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.  
De werkgever heeft op deze terreinen een verantwoordelijkheid en een wettelijke 
verplichting. Nader gespecificeerd omvat die verantwoordelijkheid:  

• het formuleren van doelstellingen voor het arbobeleid; 
• het voeren van beleid om die doelstellingen te realiseren; 

• het inrichten van een arbo-organisatie (functies en verantwoordelijkheden); 

• het betrekken van externe zogenaamde kerndeskundigen; 

• het voeren van overleg met de ondernemingsraad (OR). 
 
Arbogroep 
Eind 2016 is de Arbogroep binnen de SHR opgeheven. De Arbogroep bestond uit de 
preventiemedewerker, een OR-lid, een teammanager en de personeelsfunctionaris. 
Aangezien de teammanagers en personeelsfunctionaris tevens preventiemedewerker zijn 
(zie onder het kopje ‘preventiemedewerker’) en het overleg niet langer relevante 
agendapunten op de agenda had staan is er in overleg met de OR besloten om de 
Arbogroep op te heffen. Halverwege 2017 is er met de OR geëvalueerd worden of de 
Arbogroep opgeheven kan blijven of dat het wenselijk is om de groep opnieuw te activeren. 
Er is besloten om na de aanstelling van een nieuwe preventiemedewerker opnieuw in 
gesprek te gaan over de wenselijkheid van de herinrichting van de Arbogroep. 
 
Preventiemedewerker 
In overleg met de OR is er besloten om de functie preventiemedewerker onder te brengen 
bij de teammanagers (huisartsenpostlocaties) en de personeelsfunctionaris (kantoorlocatie). 
Eind 2017 is de werving gestart voor een nieuwe preventiemedewerker. Dit heeft er in 
geresulteerd dat er per begin 2018 een nieuwe preventiemedewerker wordt aangesteld.  
 
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 
De RI&E vormt, aangevuld met een Plan van Aanpak, een belangrijke bouwsteen voor een 
goed arbo- en ziekteverzuimbeleid. Goede arbeidsomstandigheden verminderen de kans op 
ongelukken en verzuim. Met deze RI&E streeft onze organisatie de volgende doelen na: 

• verbetering van veiligheid, gezondheid en welzijn; 

• voldoen aan wettelijke voorschriften en aan eisen van de markt. 
 
In 2017 is er een RI&E opgesteld via de arbodienst.  
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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. 
 
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 de voorschriften die 
door branchevereniging InEen zijn opgesteld. De medisch directeur 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. Verbeterpunten worden met alle 
werknemers in tussentijdse gesprekken doorgenomen en daar worden individuele afspraken 
over gemaakt. 

 
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). 
 
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. Re-integratiebureau Keerpunt wordt ingeschakeld voor het uitvoeren van interventies 
in naar verwachting langer durende verzuimdossiers. Het voordeel van Keerpunt is dat de 
organisatie samenwerkt met de ziekengeldverzekering Nationale Nederlanden waar de SHR 
bij verzekerd is. De samenwerking met Keerpunt levert de SHR daarom diverse kortingen en 
garanties op. 
 
Onderstaande tabel geeft de verzuimcijfers weer van 2014 tot en met 2017: 
 

Verzuimcijfers 

Verzuim 2017 2016 2015 2014 

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

Kort verzuim (1-7 dagen) 0,98% 1,25% 0,79% 0,81% 

Middellang verzuim 8-42 dagen) 0,73% 0,99% 0,80% 0,96% 

Lang verzuim (43-365 dagen) 3,85% 4,88% 4,22% 5,21% 

Extra lang verzuim (langer dan 365 dagen) 4,74% 2,02% 2,42% 1,56% 

Totaal (incl. zwangerschapsverlof) 11,38% 10,41% 9,36% 9,60% 

Totaal     (excl. zwangerschapsverlof) 10,31% 9,14% 8,23% 8,54% 

 
* De ziekmeldingsfrequentie geeft inzicht in de mate waarin meldingen van ziekteverzuim 
binnen een groep werknemers voorkomen over een periode.  
 
Ondanks dat er fors wordt ingezet op preventieve, reducerende en re-integratieve 
maatregelen op het ziekteverzuim is het ziekteverzuimpercentage gestegen ten opzichte 
van de afgelopen jaren. De voornaamste reden hiervoor is dat er een aantal medewerkers 
met grote contracten langdurig arbeidsongeschikt is geraakt. Daarnaast ligt er een aantal 
werk gerelateerde dossiers aan het hoge verzuimpercentage ten grondslag die spoedig zijn 
afgewikkeld. 
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Sociaal Medisch Team (SMT) 
Om de aanpak van het ziekteverzuim te verbeteren is het Sociaal Medisch Team opgericht. 
Het SMT bestaat uit de bedrijfsarts en een casemanager van ArboConcern, de 
personeelsfunctionaris en de teammanager(s). Wanneer het verzuim(percentage) 
zorgwekkend is sluit ook de algemeen directeur aan bij het SMT overleg.  
Het SMT komt ieder kwartaal bijeen om de verzuimdossiers door te nemen waarbij 

mogelijkheden worden besproken om een adequate individuele begeleiding van zieke 

werknemers te behalen teneinde de werknemer weer in het arbeidsproces te betrekken. 

Daarnaast bespreekt het team preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om 

het ziekteverzuim in algemene zin te verminderen. Er wordt gesproken over maatregelen 

waarmee we medewerkers vitaal kunnen houden en er wordt gesproken over preventieve 

maatregelen waarmee voorkomen kan worden dat iemand ziek gaat uitvallen. Verder wordt 

het frequent verzuimoverzicht doorgenomen en er wordt een “frequent verzuim”-gesprek met 

de betreffende medewerker gevoerd. Enkele andere maatregelen zijn: 

- Het viel de teammanagers op dat het kort verzuim met name werd veroorzaakt door 

medewerkers die zich van vrijdagmiddag tot maandagochtend ziek meldden. De wens was 

dan ook om deze ziekmeldingen op dezelfde wijze te behandelen als de ziekmeldingen die 

worden gedaan op doordeweekse dagen. Omdat de Arbodienst niet operationeel is in het 

weekend zijn we een pilot gestart waarbij de casemanager de op vrijdag of zaterdagochtend 

ziekgemelde medewerkers belt op zaterdagochtend. De pilot is gestart in het weekend van 

11 november 2017 en beëindigd in maart 2018 en wordt na deze periode geëvalueerd; 

- Het kwam regelmatig voor dat een arbeidsongeschikte medewerker op consult kwam bij de 

bedrijfsarts en andere informatie gaf dan was afgesproken met de leidinggevende, of 

andersom. Hier kwamen dan tegenstrijdige afspraken uit. Om arbeidsongeschikte 

medewerkers zo efficiënt mogelijk te kunnen begeleiden is het wenselijk dat de bedrijfsarts 

korte lijnen houdt met de leidinggevende zodat ze samen het verzuim zo goed als mogelijk 

kunnen begeleiden. Dit is als ‘maatregel’ ingevoerd. 

 

Vertrouwenspersoon 

De SHR heeft een vertrouwenspersoon aangesteld waar een werknemer, huisarts of 
chauffeur naar toe kan gaan met (ernstige) problemen in de samenwerkingsrelatie met 
andere medewerkers van de SHR.  
 
Klokkenluidersregeling 
De vertrouwenspersoon SHR treedt tevens op als vertrouwenspersoon in zake de wet Huis 
op de Klokkenluidersregeling. In deze regeling wordt de procedure beschreven welke 
vermoedens van misstanden en onregelmatigheden gemeld kunnen worden en op welke 
wijze een melding kan worden gedaan en wordt behandeld. De regeling is niet bedoeld voor 
persoonlijke klachten van medewerkers. De OR heeft ingestemd met het reglement Wet 
huis voor de Klokkenluidersregeling.  
 
Bedrijfsopvangteam (BOT) 
Het bedrijfsopvangteam (BOT) heeft drie meldingen ontvangen in 2017 waarbij vijf 
betrokkenen zijn bijgestaan door het BOT. Eind 2016 is er een werving voor het BOT gestart 
in verband met vertrek van een BOT-lid en tijdelijke beperkte inzet van een BOT-lid. Het 
BOT is aangevuld met nieuwe leden en bestond in 2017 uit drie huisartsen, een 
doktersassistent, een triagist en een kwaliteitsfunctionaris. De personeelsfunctionaris is 
BOT-coördinator. In 2017 is het gehele team, inclusief nieuwe leden, op (opfris)training 
geweest. 

Opmerking [RG1]: Idem: hoeveel 

meldinge zijn er geweest? 

Opmerking [RG2]: Idem: meldingen? 
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Deskundigheidsbevordering 
 
Scholing werknemers 
De organisatie ziet het als haar  verantwoordelijkheid om medewerkers adequaat toe te 
rusten op het uitoefenen van hun taak, ongeacht de werkzaamheden die zij verrichten. Er 
wordt hiermee gezorgd voor medewerkers die bevoegd en bekwaam zijn voor het 
uitoefenen van de eigen functie. 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 bestaat uit twee teammanagers, de medisch directeur, de 
kwaliteitsfunctionaris, de personeelsfunctionaris en twee triagisten. De commissie stelt 
jaarlijks een scholingsplan op dat voldoet aan de eisen die aan de binnen de organisatie 
bestaande functies wordt gesteld.  
 
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 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. Daarnaast heeft de SHR 
een concept beleidsplan opgesteld om de eisen rondom de functies van de medewerkers in 
loondienst binnen het primaire proces af te stemmen aan de eigen bedrijfsnormen en deze 
vast te leggen.  
 
Eind 2017 heeft de SHR 44 gediplomeerde triagisten en triagisten in opleiding in loondienst. 
In 2017 hebben vier triagisten het triagediploma binnen de termijn behaald en is er een 
triagist her geregistreerd. 
 
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 2017 heeft de basistraining regiearts plaatsgevonden. Er heeft geen 
herhalingstraining voor de regieartsen plaatsgevonden. Deze staat voor 2019 in de planning.  
 
Daarnaast hebben diverse huisartsen aangegeven dat zij meer kennis willen opdoen op het 
gebied van de Nederlandse Triage Standaard (NTS), urgentiebepaling, de telefonische 
triage volgens de gespreksrichtlijn van de landelijke Kernset  van InEen en de fysieke triage. 
Mede omdat de laatste jaren veel veranderd is in het werk van de triagist en de huisarts 
verantwoordelijk is voor de verrichte contacten, is het zeer zinvol om de bijeenkomst te 
organiseren. Deze bijeenkomst heeft begin 2017 plaatsgevonden. 
 
Ondernemingsraad  
Samenstelling OR tot en met augustus 2017: 
kiesgroep bureaupersoneel (1 zetel): 
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- Aida van der Werf, vervangt Brigitte Fernane tijdelijk 
  
kiesgroep doktersassistenten/triagisten/verpleegkundig specialisten/physician assistants (4 
zetels): 
- Annelies Kuijlaars, voorzitter 
- Anneke Brug 
- Rachida el Harbachi, vice voorzitter 
- Saskia Gottenbos 
 
Samenstelling OR na de verkiezingen van augustus 2017: 
kiesgroep bureaupersoneel (1 zetel): 
- Aida van der Werf, vervangt Brigitte Fernane 
  
kiesgroep doktersassistenten/triagisten/verpleegkundig specialisten/physician assistants (4 
zetels): 
- Ellen van der Heide, voorzitter 
- Anneke van Polanen, vice voorzitter 
- Anneke Brug 
- Marion De Boer 
 
Overige zaken op het gebied van personeelszaken 
 
Werkkostenregeling en attentiebeleid 
Per 1 januari 2015 is bij de SHR de verplichte invoering van de werkkostenregeling 
doorgevoerd. De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en 
verstrekkingen aan werknemers en is sinds 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. 
Binnen de werkkostenregeling kan de werkgever de vrije ruimte (van maximaal 1,2% van het 
totale fiscale loon) onbelast besteden aan deze vergoedingen en verstrekkingen aan 
werknemers. Over alles wat daarboven wordt uitgegeven moet 80% belasting betaald 
worden. In 2017 heeft de SHR het budget in de vrije ruimte niet overschreden.  
 
Physician Assistant 
De SHR heeft vier enthousiaste Physician Assistants in dienst, die op zondag van 10.00-
18.00 uur een consultdienst op de post in Alphen aan den Rijn verrichten.  
 
Waarnemers 
In 2017 stonden er 179 waarnemers als geaccepteerde waarnemer bij de SHR 
ingeschreven. Uit oogpunt van kwaliteit verwacht de SHR dat waarnemers jaarlijks zes 
diensten voor de SHR verrichten. De waarnemers worden hier tweemaal per jaar aan 
herinnerd. In 2017 heeft een keer overleg met de WAGRO plaats gevonden. Daarnaast heeft 
de directie een aantal malen overlegd met WHAM, BKV en De Dienstdokters. De 
Dienstdokters vult voor SHR het achterwachtrooster op momenten waarop zij hebben 
aangegeven zeker een achterwachtarts te kunnen leveren. Voor de overige momenten zijn 
er praktijkartsen ingeroosterd. 
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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. MIP’s, 
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 2017 zijn interne audits uitgevoerd.  
 
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.  
In 2017 bestond het cliëntenberaad uit vijf leden en kwam driemaal bijeen onder 
voorzitterschap mevrouw Marjan van Maanen (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 
namen de directeur en de kwaliteitsfunctionaris deel aan het overleg. De leden van het 
cliëntenberaad hebben input geleverd ten aanzien van de bewegwijzering naar de 
huisartsenpost toe in de locaties Alrijne Leiderdorp, Alrijne Alphen aan den Rijn en het 
LUMC. Ook hebben zij input geleverd ten aanzien van de nieuwe SHR site. 
 
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 

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 
2014 73.624 62 1 op 1187 0,084 

 
Inhoud klachten 
In november 2017 is gestart met het registreren van klachten in het Q-base systeem. Er zijn 
enkele verschillen ten opzichte van de indeling in rubrieken van vorige jaren. 

• 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 de klachtbehandeling zijn 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. 
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Klachten 2017 2016 2015 2014 

Behandeling 

• missen breuk 

• missen hartfalen, cva/tia 

• missen blinde darm 

• missen andere diagnose 

• verkeerde informatie gegeven 

• Overig 

 
6 
3 
1 
10 
0 
10 

 
4 
2 
3 
11 
3 
5 

 
3 
1 
2 
3 
- 
28 

 
5 
3 
2 
5 
- 
13 

Bejegening door arts 8 3 8 13 

Bejegening door triagist 2 0 7 3 
Triage 

• verkeerde urgentiebepaling 

• niet eens met soort consult 

• geen consult gepland 

• verkeerde informatie gegeven 

• Overig 

 
2 
 
4 
 
1 

 
1 
 
1 
5 
4 

 
5 
1 
- 
- 
- 

 
10 
 
- 
- 
- 

Organisatie 

• samenwerking met ketenpartner 

• faciliteiten op de post 

• overige 

 
6 
 
6 

 
 
1 
5 

 
 
- 
1 

 
 
- 
15 

Bereikbaarheid/wachttijden 

• telefoon 

• wachtkamer 

• visite 

 
3 
3 

 
1 
2 
1 

 
4 
3 

 

Financiële zaken 

• onjuiste rekening 

• onduidelijke rekening 

• overig 

 
 
 
6 

 
3 
 
1 

  

PA 1 1   
Ingetrokken/Stopgezet 1 7 5 6 
Doorverwezen 3 3 2 2 
Totaal aantal 72 67 56 62 
Totaal aantal door de SHR in behandeling genomen 68 57 49 54 

 
Toelichting bij klachten  
Het aantal klachten is wel gestegen maar percentueel gelijk gebleven ten opzichte van 2016. 
Het gaat ook dit jaar weer om minimale aantallen ten opzichte van het aantal verrichtingen.  
Het aantal gestopte en niet doorgezette klachten is dit jaar minimaal. In het nieuw 
aangeschafte kwaliteitsregistratiesysteem Q-base kan slechts een oorzaak voor een klacht 
(per klacht) worden genoteerd. Gekozen is voor het meest zwaarwegende aspect voor de 
klacht in de ogen van de klager. Uiteraard zijn alle aspecten wel meegenomen bij de 
behandeling.  
 
Van de 68 doorgezette (en niet doorverwezen)  klachten waren 50 klagers tevreden (72%) 
en vijf  klagers waren ontevreden. Zij zijn doorverwezen naar een onafhankelijke 
geschilleninstantie, de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).  Deze 
doorverwijzingen hebben niet geleid tot een geschil in het kader van de Wkkgz. Vijf  klagers 
zijn gedeeltelijk tevreden of van hen kon de tevredenheid niet meer vastgesteld worden 
omdat niet meer werd gereageerd op meerdere pogingen tot contact. 
 
Opvallend is het aantal klachten (vijf) over het moeten bellen van ons 0900-nummer. Bij een 
vaak lange wachttijd (en in enkele gevallen ook de gesprekstijd) kunnen de kosten hiervoor 
oplopen. Patiënten vinden dit onjuist daar zij “niet voor niets” bellen. 
Verder waren er ook vijf klachten over de samenwerking met de apotheek en dan met name 
het afhankelijk zijn van de dispenser en de beschikbaarheid van slechts één apotheek in de 
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nacht. Hoewel de SHR niet verantwoordelijk is voor de beslissingen van de apotheek, is het 
voor patiënten niet vanzelfsprekend dat de SHR geen invloed heeft op het functioneren 
ervan. In de loop van dit jaar zijn de afspraken met de apotheek aangescherpt. De SHR 
verstrekt patiënten nu informatie hoe de dispenser werkt. Wat betreft de openingstijden van 
apotheken tijdens ANW uren wordt door de SHR doorverwezen naar de desbetreffende 
apotheek. 
 
Verbetermaatregelen en effectiviteit uit klachten 2017 

Klachtonderwerp Verbetermaatregel Effectiviteit maatregel 

Op de post geen zekerheid over 
diagnose trombose (twee klachten) 

Aanschaf dimeer-meter 
(advies HAR) 

Voorkomen verkeerde 
diagnose 

Bellen SHR alleen via 0900 nummer 
mogelijk. Andere HAP’s vaak wel via 
een normaal nummer bereikbaar 
 

Andere oplossing die 
goedkoper is voor 
patiënten (gewoon 
nummer of 088-
nummer) 
RvB: terugbelmodule 
implementeren 
(waardoor 
gesprekskosten beperkt 
worden voor patiënt) 

Effectief voor kosten patiënt 
 
(Voorwaarde: de oplossing 
moet ook patiëntveilig zijn) 

Inzage dossier geregistreerd zonder 
contact patiënt met HAP 

Opzoeken patiënt via 
BSN en niet via 
geboortedatum  
Dit ook op werkoverleg 
besproken en in 
Nieuwsbrief voor 
triagisten 

Check in Interne audit 
 
Meenemen als criterium bij 
de beoordeling van de 
gesprekken 

Geen patiënt vriendelijkheid aan de 
balie van de posten (geen info over 
uitlooptijd, geen info over 
beschikbaarheid arts, geen aandacht 
voor situatie patiënt op dat moment 

Klachten (behandeling) 
besproken in 
werkoverleg triagisten  
inclusief patiënt 
vriendelijkheid (mei 
2017) 
 
Casussen in 
Nieuwsbrief triagisten 

Jaarlijks herhalen is nodig 
 
Afname klachten patiënt 
onvriendelijkheid in 2018 

Verwachtingen Engels sprekende 
patiënt over volgorde consulten onjuist 

schermen op de posten 
ook in het Engels voor 
essentiële info.  
1 maal per jaar 
schermen checken op 
actuele info. 
 

Geen klachten meer over 
onduidelijkheid van 
volgorde consulten  

Na een bezoek aan de tropen koorts: 
huisarts geen aandacht voor malaria 

Is al langer onderdeel 
NTS. 
Huisartsen 
geïnformeerd d.m.v. 
bericht in maandelijkse  
nieuwsbrief (juni 2017) 

Geen klachten meer over 
dit onderwerp in 2018 

Inrichting behandelkamer voor 
gynaecologische patiënt niet optimaal 
(b.v. geen beenbeugels, geen gordijn) 

Beugels beschikbaar in 
Alphen. Echter Alrijne 
en LUMC: 
Niet mogelijk i.v.m. 
delen spreekkamers 

Instructie aan triagisten 
voor (zo nodig) aanbrengen 
beugels in Alphen 

Informatie over openstelling apotheek 
en werking  robot  

Afspraken met 
apotheker gemaakt 
Apotheker waarschuwt 
ons als dispenser niet 

Controle op aanwezigheid 
instructie en meegeven 
d.m.v. interne audit 
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werkt 
Instructie over werking 
dispenser meegeven 
met patiënten 

Veiligheid snoeren bij opladen visiteauto 
niet optimaal 

Meditaxi B.V. is op de 
hoogte gesteld en 
aanpassing is gedaan. 

Bespreking SLA in 2018 

Medewerkers reageren niet adequaat 
maar defensief als patiënt om naam arts 
of triagist vraagt als men ontevreden is 

Jaarlijks (omgaan met) 
klachten bespreken in 
triagisten overleg. 

Herhaling is nodig 

Medewerkers onbekend wat te doen bij 
disfunctioneren huisarts op de post 

Informeren over 
Protocol oudste van 
dienst over wat te doen 
bij disfunctioneren 
huisarts. 

Opnemen in Interne audits 

 
Meldingen Incidenten Patiëntenzorg (MIP) 
Het indienen van een MIP (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 2017 zijn 30 MIP’s (in 2016 waren dit 31 meldingen) ingediend. De meldingen 
werden verricht via het digitale kwaliteitsregistratiesysteem Q-base.  
 
Tabel 1. Aantal MIP’s per categorie  
 
Categorie Aantal 

Bereikbaarheid/bezetting post 1 
Communicatie 1 

Visiteauto/chauffeur 2 

Medicatie en voorraadbeheer 1 
Medische zorg 6 

Overdrachtsaandacht patiënten 1 

Privacy 1 
Registratie 
patiëntcontactgegevens 

1 

Samenwerking ketenpartners 3 

Triage/urgentiebepaling 6 

Veilig werken 3 
Overig 4 

 

 
Verbetermaatregel 
Training ABCDE en urgentie in relatie met gebruik NTS en triage en urgentiebepaling 
gepland in het voorjaar 2018.  
 
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 2017 zijn er drie calamiteiten door de SHR gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd (IGJ).  
 
De Inspectie heeft enkele aanvullende vragen gesteld over het gebruik van het NTS en het 
opnemen van de spoedlijn. De acties die de SHR heeft ingezet naar aanleiding van de 
calamiteiten zijn de volgende: 
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Verbeteracties gebruik NTS: Borging van de acties 

Opzetten werkgroep die de basisoorzaken 
vaststelt en de directie en RvB voorziet van 
adviezen waarna een verbeterplan kan 
worden opgesteld 

Smart geformuleerd verbeterplan 
correlerend aan de basisoorza(a)k(en) dat 
binnen de gestelde termijn uitgevoerd wordt 

Speciale aandacht (klinische les) voor dit 
onderwerp tijdens het triagistenoverleg 

Extra aandacht hiervoor tijdens de 
gespreksbeoordelingen.  
Steekproef Q1 2018 

Speciale aandacht hiervoor in de 
bestuursflits welke ook naar de huisartsen 
wordt gestuurd 

Continu monitoren van prestatiecijfers  

Speciale aandacht hiervoor in de 
regieartstraining 

Extra aandacht hiervoor tijdens de 
gespreksbeoordelingen. Steekproef Q3 2018 

Verbeteracties opnemen spoedlijn:  Borging van de acties 

Speciale aandacht hiervoor in de 
bestuursflits welke ook naar de huisartsen 
wordt gestuurd 

Continu monitoren prestatiecijfers 

Installeren andere ringtoon met meer 
attentiewaarde 

Continu monitoren prestatiecijfers 

Aanwezigheid teammanagers op de posten Ingeroosterd in roostersysteem 
Wekelijks monitoren en analyse van 
overschrijdingen 

Opgenomen in maandrapportage  

Prestatiecijfers periodiek delen met triagisten 
tijdens werkoverleg en publiceren in de 
nieuwsbrief 

Als vast agendapunt opgenomen t.b.v. 
werkoverleg 

 
 
Streefnormen 
Belangrijke indicatoren voor de beoordeling van onze prestaties op het gebied van 
kwaliteitsbeleid zijn de streefnormen 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. 
 
Fysieke bereikbaarheid 
Norm  
Volgens de norm moet minimaal 90% van de inwoners van het werkgebied van de SHR 
binnen 30 minuten de huisartsenpost kunnen bereiken. De SHR voldoet aan deze norm. 
 
Aanrijtijden 
Norm  
Bij U0 en U1 zorgvragen (levensbedreigende spoed) waarbij een huisarts wordt ingezet is de 
huisarts gemiddeld per jaar in 95% van de gevallen binnen 20 minuten bij de patiënt 
aanwezig en in 98% van de gevallen binnen 30 minuten. 
 
Resultaat 
De SHR heeft de aanrijtijden gescoord op aanwezigheid binnen 15 minuten (vergelijkbaar 
met de ambulancedienst). In Alphen aan den Rijn zijn in 2017 87% van de spoedritten 
binnen de norm van 15 minuten gereden. In Leiderdorp bedroeg dit percentage 80%. 
De gemiddelde aanrijtijd in 2017 is 14 minuten  in  Alphen aan den Rijn en 17 minuten in  
Leiderdorp. 
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In 2018 zal de norm worden berekend volgens de InEen branchenormen. Tevens zal een 
prospectieve risicoanalyse naar het proces van visite rijden worden uitgevoerd om de risico’s 
van de verschillende processtappen in kaart te brengen en passende verbetermaatregelen te 
formuleren. 
 
Autorisatie door de huisarts 
Norm 
Van de zelfstandig door de triagist afgehandelde contacten dient 90% < 60 minuten en 98% 
binnen 120 minuten  te worden gefiatteerd door een huisarts.                                                                                                        
 
Prestatiecijfer autorisatie 
< 60 minuten 88,% 
<120 minuten 93,6% 
 
Er is een lichte afwijking van de norm waar te nemen. In 2018 zal het teammanagement 
aandacht schenken aan het tijdig autoriseren van zelfstandig afgehandelde contacten.  
 
Telefonische bereikbaarheid 
 
Norm en resultaat 
In de volgende tabel zijn de norm en het resultaat voor de telefonische bereikbaarheid 
spoed/niet-spoedsituaties opgenomen.   
 
 Spoedsituatie Niet-spoedsituatie Niet-spoedsituatie 
JAAR 98% <30 seconden 

contact 
75% <2 minuten 
contact 

98% <10 minuten 
contact 

2017 90,0% 67,7% 93,7% 
 
De  SHR heeft in 2017 veel aandacht gegeven aan de matige telefonische bereikbaarheid 
door scholing, monitoring en bespreken van de prestatiecijfers tijdens het werkoverleg van 
de triagisten. De verwachting is dat we in 2018 aan de norm gaan voldoen.  
 
 
Overdracht tussen huisartsenpost en huisarts  
Norm  
De branchenorm geeft aan dat de huisartsenpost altijd een waarneemretourbericht aan de 
eigen huisarts dient te verstrekken (direct aan de huisarts of via de patiënt) waaruit blijkt dat 
de patiënt contact heeft gehad met de huisartsenpost en wat de behandeling dan wel het 
advies is geweest.  
 
Realisatie  
Van alle verrichtingen zoals uitgevoerd door de huisartsenpost ontvangt de eigen huisarts 
van de patiënt een waarneemretourbericht via Sleutelnet als het een bij de SHR aangesloten 
huisarts betreft. Niet aangesloten huisartsen ontvangen het waarneemretourbericht per fax 
indien hun contactgegevens door de triagist zijn te achterhalen. Indien dit niet mogelijk is dan 
ontvangt de patiënt zelf het waarneemretourbericht met het verzoek dit bij de eigen huisarts 
af te leveren. 
 
 
 
 
 
 
Samenwerking in de keten 
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Spoedpost Alrijne Ziekenhuis locatie Leiderdorp 
Per mei 2017 vindt de fysieke triage plaats in het Alrijne Leiderdorp achter de balie bij de 
eerste hulp. Inmiddels vindt er een prettige samenwerking plaats waarbij men over en weer 
elkaar behulpzaam is. 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.  
 
RAVHM 
Met de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden (RAVHM) wordt regelmatig 
overlegd. Een onderwerp dat is besproken is het contact tussen de 
ambulanceverpleegkundige en de huisartsenpost. De afspraken hieromtrent zijn vastgelegd 
in een samenwerkingsconvenant. In maart 2016 is het Samenwerkingsconvenant getekend. 
In dit Convenant zijn de momenten en wijze van overdracht vastgelegd. Ook zijn de diverse 
verantwoordelijkheden van de ketenpartners in dit Convenant beschreven en vastgelegd. De 
portofoons zijn medio 2016 voor de SHR beschikbaar gekomen waardoor de visiteauto’s als 
first responder bij een reanimatie kunnen optreden. De visiteauto’s zijn voorzien van een 
locator waardoor men op de Meldkamer van de Ambulancedienst weet waar de visitearts 
zich bevindt en kan besluiten of inzet als first responder zinvol is. Samen met andere 
huisartsenposten, werkzaam in het verzorgingsgebied van de RAVHM, vindt er tweemaal per 
jaar een overleg plaats. 
 
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 
Eind 2017 ontvingen wij het bericht dat alle VVT-organisaties in de regio Zuid-Holland Noord 
actief participeren in een virtueel coördinatiepunt voor de eerstelijnsverblijfbedden en de 
crisisbedden Wlz. Er komt een regionaal aanmeldpunt (RAP-ZHN) dat 7 dagen per week, 24 
uur per dag bereikbaar is. Het RAP-ZHN opent officieel per 2 januari 2018. In 2018 zal een 
evaluatie plaatsvinden onder de gebruikers van het aanmeldpunt.  

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. 
 
 
 

  

2017 2016 2015 

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

LUMC 1.713 143 2.068 174 2.146 179 

Rijnland 2.147 179 1.534 128 1.520 127 

Alphen 1.483 135 979 82 1.446 140 
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Totaal 5.343 457 4.581 384 5.112 446 

Tabel. Aantal zelfverwijzers per locatie 
 
 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 
In 2017 hebben drie gesprekken plaatsgevonden op het kantoor van de Inspectie. De 
aanleiding van het eerste gesprek op 7 maart 2017 was de overschrijding van de 
indieningstermijn van de calamiteiten rapportages en dat men vindt dat de onderzoeken van 
SHR niet voldoen aan de analyse-criteria die de Inspectie hanteert. Er werden diverse 
afspraken gemaakt en er werd een vervolggesprek gepland op 2 mei 2017. Tijdens dit 
gesprek was het hoofdonderwerp de samenwerkingsplannen met DDDB; er werd ook  
teruggekomen op de afspraken die gemaakt zijn tijdens het vorige bezoek aan de Inspectie. 
Het Bestuur en de Directie stelde de Inspectie op de hoogte van de plannen die zijn gemaakt 
over de samenwerking met DDDB. Naar aanleiding van de verbetermaatregelen die SHR 
heeft aangegeven miste de Inspectie de borging van de maatregelen. Er werd door de 
Inspectie een viertal risicogebieden gedetecteerd: 

• et opnemen van de spoedtelefoon binnen 30 seconden; 

• het structureel gebruik van de NTS bij de triage 

• het structureel uitvragen van ABCD 

• de onderzoeken van de calamiteiten. 
Het Bestuur en de Directie hebben diverse documenten opgesteld om aan te tonen dat SHR 
“in control” is. Tijdens het derde gesprek bij de Inspectie op 12 december 2017 concludeerde 
de Inspectie dat het Bestuur en de Directie concrete maatregelen hebben genomen ter 
verbetering van de kwaliteit van de geboden zorg vanuit SHR. Deze initiatieven /maatregelen 
hebben deels geleid tot het gewenste resultaat. Nadere analyse moet duidelijk maken op 
welke onderdelen van de triage de maatregelen moeten worden toegespitst om alsnog te 
voldoen aan de branchenormen, met name op het gebied van het gebruik van NTS en het 
uitvragen van de ABCD. De Inspectie heeft voldoende vertrouwen in de aansturing door het 
huidige bestuur. Voor de zomervakantie van 2018 nodigt de Inspectie het Bestuur en de 
Directie opnieuw uit met als doel zich op de hoogte te laten stellen van de voorgang van de 
ingezette maatregelen en processen.  
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Hoofdstuk 5 Automatisering 
 
Informatiebeveiliging 
Informatiebeveiliging heeft in 2017 weer volop aandacht gekregen binnen de organisatie. Het 
ISMS is onderhouden om te blijven voldoen aan de eisen die de NEN 7510 norm voor 
informatiebeveiliging stelt aan zorginstellingen. Een groot deel van de verbeteracties uit het 
Plan van Aanpak is uitgevoerd. Met het oog op de samenwerking met de DDDB en de 
verhuizing van de backoffice in 2018 staat de SHR voor vele uitdagingen. Het is belangrijk 
dat informatiebeveiliging geen ondergeschoven kindje wordt. Met het oog op de nieuwe EU-
verordening inzake gegevensbescherming, de Algemene Verordening Persoonsgegevens 
(AVG) die op 25 mei 2018 van kracht wordt is het voorkomen van datalekken immers extra 
belangrijk. Voor overtredingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen zeer 
hoge boetes worden opgelegd. Belangrijk is dat er duidelijke privacyrichtlijnen worden 
opgesteld, waarin de organisatie aangeeft hoe de verwerking van persoonsgegevens van 
patiënten, medewerkers, aangesloten huisartsen, waarnemend artsen e.d. plaatsvindt op de 
huisartsenposten en de privacy van deze persoonsgegevens worden beschermd.  
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Hoofdstuk 6 Financieel beleid  
 

Productie 

Onderstaande tabel laat zien dat er een licht stijgende trend waarneembaar is in onze  
productie voor de verrichtingen consulten en visites. Telefonische consulten laten een  
forse stijging zien. 

PRODUCTIE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Consulten 41.842 39.507 39.109 40.388 41.689 42.476 

Visites 6.590 6.454 6.280 6.432 6.002 6.058 

Telefonische 

consulten 
25.513 24.892 24.276 24.702 26.099 29.914 

Totaal 73.945 70.853 69.665 71.522 73.790 78.448 

% verschil t.o.v. 

2012 

  

-4,36% -6,14% -3,39% -0,21% 5,74% 

% verschil t.o.v. 

2013 

  

-1,71% 0,94% 3,98% 9,68% 

% verschil t.o.v. 

2014 

  

2,60% 5,59% 11,20% 

% verschil t.o.v. 

2015 
  

3,07% 8,83% 

% verschil t.o.v. 

2016 
  5,94% 

Tabel: Overzicht productie sinds 2012 

 
 
 
Resultaat 2017 
 
Het resultaat over boekjaar 2017 is in de jaarrekening toegevoegd aan de post onverdeeld 
resultaat. Het resultaat volgens de concept jaarrekening bedraagt € 331.019 positief.   
 
Voor 2017 is het budget gesteld op € 6.842.762. Op basis van de concept cijfers 2017 
betekent dit naar verwachting globaal de volgende nacalculatie, waarbij de door de NZa 
gehanteerde nacalculatiesystematiek is gevolgd.  
 
Opbrengsten 
De gedeclareerde opbrengsten bedragen over 2017 op basis van de concept cijfers € 
7.457.416. In dit bedrag is een toeslag van circa € 373.000 verwerkt in verband met de 
nacalculatie over boekjaar 2015. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 
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• € 6,92 per consulteenheid voor de maanden januari en februari 2017 x 8.376 
gerealiseerde consulteenheden = circa € 58.000 

• € 7,30 per consulteenheid voor de maanden maart tot en met december 2017 x 
43.135 gerealiseerde consulteenheden = circa € 315.000 

 
Op basis van de nacalculatie 2015 was er in totaal € 379.016 te verrekenen, dit betekent een 
afwijking van circa € 6.000. Dit bedrag wordt rechtstreeks in de tarieven betrokken. De totale 
opbrengsten exclusief toeslag nacalculatie 2015 bedragen dus € 7.457.416 -/- 373.000 -/- € 
24.361 niet geïnde verrichtingen 2017 = € 7.060.055. 
De overige opbrengsten zullen op basis van de concept cijfers circa € 67.000 bedragen. Dit 
bedrag betreft de post verrekening infrastructurele kosten en overige bedrijfsopbrengsten. 
De totale opbrengsten worden hiermee gesteld op circa € 7.127.000. 

Kosten 
De totale kosten bedragen op basis van de concept cijfers € 6.783.817 (honoraria huisartsen 
€ 2.065.074, infrastructurele kosten € 4.718.743). 
 
Reserve aanvaardbare kosten (RAK) 
Er is op basis van de conceptcijfers 2017 sprake van een onderbesteding aan de kostenzijde 
van € 58.945 ( € 6.842.762 -/- € 6.783.817). Deze onderbesteding zal ten gunste worden 
gebracht van de RAK. 
Er is aan de opbrengstenzijde een totaal volumeverschil van € 284.238 (€ 7.127.000 -/- € 
6.842.762). Dit bedrag overschrijdt het maximum van 2% van het budget (zijnde € 136.855). 
Hierdoor zal een bedrag van circa € 147.400 via de tarieven worden verrekend. 
Het bedrag van € 136.855 wordt ten laste van de RAK gebracht. De totale RAK-vorming 
2017 bedraagt hierdoor € -/- 79.910 ( € 58.945 -/- € 136.855). 
De RAK zou na onttrekking van dit bedrag € 347.941 bedragen ( € 427.851 (stand op basis 
nacalculatie 2016) -/- € 79.910). Aangezien de RAK maximaal 10% van de opbrengsten, dus 
10% van € 7.127.000 = € 712.700 mag bedragen zal het gehele bedrag in de RAK worden 
verwerkt. 


