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Voor u ligt het jaarverslag van de CHPA en FEA

bestaan en hebben de patiënten geen goede

2021. In dit verslag geven wij een overzicht van

huisartsenzorg in de avonden, nachten en

de belangrijkste gebeurtenissen, productiecijfers

weekenden.

en resultaten van de uitvoering van het jaarplan

Voorwoord

2021. Op deze manier willen wij transparant zijn

Samen staan wij voor een grote uitdaging de

in de geleverde huisartsenzorg.

komende jaren de huidige huisartsenzorg in
Twente in de benen te houden.

Het was een indrukwekkend jaar met diverse
gebeurtenissen, vooral de combinatie van de

Mijn bijzondere dank gaat uit naar de mede-

reguliere zorg met daarbij tegelijkertijd nog

werkers die ervoor hebben gezorgd dat dit

steeds de coronazorg. Voor iedereen betekende

inhoudelijk jaarverslag er is.

dit regelmatig hard werken en flexibel zijn.
Ik wens u veel leesplezier met dit jaarverslag!
Ik wil iedereen die werkzaam is bij de CHPA
en FEA hartelijk danken voor de tomeloze
Han ter Horst // voorzitter CHPA en FEA

Han ter Horst // voorzitter CHPA en FEA

inzet en het doorzettingsvermogen. Zonder
jullie kan onze huisartsenorganisatie niet

Mede namens Lilian Roeling en Ton Brockhoff
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Een verkenning naar wat verbindt
en wat samen gedaan kan worden

zoeken naar de mogelijkheid van één cliëntenraad.
Eveneens is gesproken hoe deze samenwerking
wordt georganiseerd. Er is ervoor gekozen om eerst

Samenwerking
vier huisartsenorganisaties in
Twente
Janke Snel // algemeen directeur CHPA en FEA

De vier huisartsenorganisaties in Twente verkennen

op bestuurlijk niveau en vanuit de bestaande

op welke wijze kan worden samengewerkt. Het

organisaties op de bovenstaande onderwerpen

gaat om de huisartsenorganisaties THOON, Spoed

te gaan samenwerken. Een stip op de horizon is

Huisartsen Twente (SHT), de LHV Kring Twente en

het organiseren van de huisartsenzorg vanuit één

de CHPA/FEA. Het onderzoek is onder leiding van

Twentse huisartsenorganisatie.

bureau Common Eye. Werkgroepen hebben verkend wat samen opgepakt kan worden als het gaat

Eind augustus is de samenwerkingsovereenkomst

om efficiency bureaus of het versterken van de

door de besturen van de verschillende organisaties

huisartsengroepen (hagro) c.q. coöperaties. Ook

getekend. Ook is een kwartiermaker aangesteld.

is gekeken hoe de taken van de Kring geborgd

Afgesproken is te beginnen met een samenwer-

kunnen worden in de andere huisartsenorgani-

king op het gebied van scholing en communicatie.

saties. Onderwerpen van samenwerking zijn het

Op ICT-vlak wordt al goed samengewerkt in Twents

maken en afstemmen van beleid, scholing, een

verband, in bijvoorbeeld het project TWINZZ!.

gezamenlijke calamiteitencommissie en onder-

Daarover meer in dit jaarverslag. (pagina 23)
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Vroegtijdige behandeling voorkomt
verergering en escalaties
Negentien procent van alle Nederlanders

Problematisch
middelengebruik
en verslaving

heeft tijdens zijn leven een periode
waarin sprake is van problematisch
middelengebruik/verslaving. De
maatschappelijke kosten van bijvoorbeeld
alcoholgebruik in Nederland bedragen 5
miljard per jaar. Vroegtijdige behandeling
voorkomt verergering en escalaties. Des
te langer de verslaving voortduurt, des
te groter de kans dat het een chronische
aandoening wordt. Bekend is ook dat
er een grote kloof is tussen het aantal

Janet Kale // coöperatiemanager Nijverdal/Hellendoorn en Wierden,
coördinator ggz

gebruikers en het aantal mensen dat
hiervoor in behandeling is, of is geweest.
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In een normpraktijk van 2.095 patiënten

Praten helpt

te vragen, vertrouwen opbouwen, het zijn zo een

“Een onderzoek maakt deel uit van het project.

zijn er bijvoorbeeld 100 tot 150 patiënten die

Ongeveer de helft van de huisartsenpraktijden

paar ingrediënten voor een succesvolle aanpak.”

De poh’s registreren anoniem gegevens over de

overmatig alcohol drinken. Signaleert de

doet mee aan het project. Zij krijgen naast een

huisarts deze problematiek? Kan en durft hij of

financiële vergoeding voor de inzet van de poh

De poh kan met gemiddeld vijf gesprekken de

ook gegevens over het gebruik. Na afloop van

zij dóór te vragen naar gebruik bij bijvoorbeeld

praktische ondersteuning en scholing gericht

patiënt in de praktijk verder helpen. Het gaat

het traject worden de gegevens over het gebruik

slapeloosheid, hoofdpijn of andere klachten?

op signalering en het bespreekbaar maken van

dan bijvoorbeeld om bewustwording, psycho-

opnieuw ingevoerd. Op die manier zijn de

En als het is besproken, hoe dan verder?

het probleem. Ook voor doktersassistenten

educatie of het aanleren van alternatief gedrag.

verschillen in kaart te brengen. Ook de gebruikte

en poh’s somatiek en ouderenzorg is een

Als de problematiek te complex is, wordt

interventies worden benoemd. Wij hopen dat

Janet Kale is binnen FEA coördinator geestelijke

scholingsaanbod. Zo wordt binnen de praktijk

toegewerkt naar verwijzing. Het is dus niet de

het parallel lopende onderzoek straks nog meer

gezondheidszorg (ggz). Janet: “In 2018 zijn wij

breder ingezet op signalering.

bedoeling dat verwijzingen worden voorkomen,

aanknopingspunten geeft voor aanpak van deze

motiveren voor verwijzing is juist vaak het doel.

problemen!”

begonnen met de eerste pilot verslavingszorg.
Een klein aantal praktijken kreeg financiële

“Wij hebben gemerkt dat het opmerken van

ruimte voor het inzetten van extra uren voor

mogelijke verslaving of middelengebruik de

de praktijkondersteuner huisarts (poh). Na een

bottleneck is van het probleem. De patiënten

positieve evaluatie zijn we medio 2021 verder

moeten worden gevonden en juist deze

gegaan met het nieuwe project. Wij trekken

doelgroep laat zich niet altijd makkelijk vinden.

daarin gezamenlijk op met Menzis en Tactus.”

Een open benadering, niet veroordelen, durven

patiënt. Kenmerken zoals, leeftijd en geslacht en
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Eenduidige wondbehandeling door
zorgprofessionals

met Carintreggeland, ZorgAccent en TriviumMeulenbeltZorg. De huisartsen van FEA hebben
daarin een rol als verwijzer. Dat er met de komst

Samen sterk in
wondzorg
Vanaf oktober 2019 is een Wondexpertisecentrum (WEC) in het
gebied Almelo opgezet, waar patiënten met complexe, langdurige
wonden worden onderzocht en behandeld. Behandeling vindt thuis
of bij de huisarts plaats door zorgprofessionals, onder supervisie van
het ziekenhuis. Sinds dit jaar is er een waardevolle aanvulling: een
uniform behandelprotocol en wondboxen. Gemaakt door en voor
wondverpleegkundigen, apothekers en huisartsen.

Melanie Mecklenfeld // adviseur kwaliteit en beleid CHPA en FEA

Alle huisartsen in Almelo en omgeving

van het wondprotocol en de wondboxen een

hebben sinds dit jaar de beschikking over

eenduidige behandelwijze door zorgprofessionals

een wondbox en behandelen wonden

is afgesproken, is een waardevolle aanvulling. En

volgens een uniform behandelprotocol.

is niet alleen fijn voor de zorgprofessional en de

De doos zorgt ervoor dat alle patiënten

patiënt, het werkt ook efficiënter.”

met langdurige wonden op dezelfde
manier en met dezelfde materialen

Iedereen de juiste deskundige wondzorg

worden behandeld.

Met de wondbox kunnen huisartsen en
praktijkmedewerkers sneller een geschikte

Melanie Mecklenfeld is nauw betrokken bij

wondbehandeling voor de verschillende soorten

de regionale samenwerking voor wondzorg.

wonden uitvoeren. De box bestaat uit vier

Melanie: “In 2019 is het Wondexpertisecentrum

deelboxjes, zwart/geel/rood/skintear, gebaseerd

opgezet als pilot binnen het programma

op het time-model. Dat is een classificatiemodel

Zorg voor Morgen van ZGT in samenwerking

voor wonden. De beschrijving van de kleur van

13
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de wond en de mate van infectie en vochtigheid

voor de zorgprofessional en de patiënt (geen

enkele aandachtspunten zichtbaar, zoals

worden volgens het protocol vastgelegd met een

onderlinge variatie).“

verheldering van het zorgproces aan gebruikers

code. Bij elke code hoort een behandeling met
Invoering, uitwerking en evaluatie

vasthoudendheid van sommige zorgverzekeraars

Voor de invoering van de wondbox volgden

voor verstrekking van wondmateriaal via

Melanie: “Het Regionaal Wondprotocol Twente

zorgprofessionals een introductiewebinar.

landelijke groothandels in plaats van de lokale

is opgesteld door de Twentse Apothekers

Eveneens werden met plaatselijke apothekers

apotheken, is een punt van zorg. Vol goede moed

Organisatie (TAO) en Twentse Huisartsen

lokale themasessies georganiseerd. Naast

vervolgen wij de implementatie in 2022.”

Onderneming Oost Nederland (THOON).

verdieping in de materialen van de wondbox, kon

Sinds mei 2021 werken huisartsen in onze

ook kennis worden gemaakt met de regionale

De wondbox, in combinatie met het

regio ook volgens dit protocol. In dit protocol

wondverpleegkundigen. Immers, elkaar kennen

Regionaal wondprotocol Twente, is een

staat omgeschreven hoe de wonden worden

bevordert de samenwerking.

initiatief van de Twentse Apothekers

producten behorende bij de betreffende deelbox.

| 14

en blinde vlekken in de samenwerking. Ook de

behandeld en met welk materiaal (wondbox).

Organisatie TAO-UA, de huisartsen, het

De speciale wondboxen zijn per huisartsen-

“De eerste reacties uit het veld zijn positief!”,

Wondexpertisecentrum van het ZGT en

praktijk beschikbaar. Dit zorgt voor uniformiteit in

vertelt Melanie. “Er zit bij de zorgprofessionals

de wondverpleegkundig specialisten van

de toepassing van wondmateriaal, is beter voor

energie en expertise om de zorg beter te maken.

Twente. De materialen zijn gekozen door de

de inkoop (minder soorten) en ook duidelijker

Uit de evaluatie na een half jaar werden

wondverpleegkundigen. Menzis steunt het
initiatief en is blij met de tot nu toe behaalde
resultaten.
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Corona is niet meer onbekend. De protocollen zijn

Ook wordt het thuisbelteam ingezet tijdens

duidelijk en de patiëntenstromen konden goed

piekbelasting. Het thuisbelteam zal ook na corona,

worden gescheiden. Er is een goede samenwer-

op deze wijze worden ingezet. Tijdens de tweede

king met ZGT. Met de tent voor de spoedeisende

golf was er veel krapte in het ziekenhuis als bij de

hulp (SEH) en een nieuwe balie werden patiënten

verpleging/verzorging/thuiszorg (VVT). Voorbereid

CHPA in
coronatijd

gecontroleerd voordat ze in

is op een zwart scenario. Het is door elke keer weer

de wachtkamer kwamen. Ook

met elkaar af te stemmen, goed gegaan

werden onze medewerkers
versneld getest in de tent,

Financieel gezien werd de CHPA tijdens de tweede

zodat de uitslag er snel was.

golf in de eerste drie maanden geconfronteerd met

Al met al heeft het team van de CHPA zich goed

een daling van het aantal contacten. Vanaf april

door de coronatijd heen geslagen.

2021 tot en met november 2021 is het aantal
contacten evenwel fors gestegen. Met Menzis is in

Het thuisbellen door triagisten is verder geïmple-

goed overleg afgesproken het tarief gedurende het

menteerd. Een team van tien triagisten kan thuis

jaar aan te passen. Het tarief is in 2021 twee keer

mee bellen. Medewerkers in quarantaine kunnen op

aangepast. Uiteindelijk wel met een fors positief

deze manier blijven werken als ze niet al te ziek zijn.

financieel resultaat.
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een pilot als landelijk voorbeeld
Vol enthousiasme vertellen Lonneke Brok
en Linda Bakker over het vaccinatieproject

Vaccinatie in
kleinschalige
woonzorgcentra

dat zij mee hielpen uitvoeren bij verschillende kleinschalige woonzorgcentra en
instellingen. Hun enthousiasme ligt met
name in het feit dat dit project door
iedereen met zoveel betrokkenheid is
uitgevoerd.
“Het was een megaklus”, vertellen de
dames. “Op sommige dagen is meer dan
14 uur gewerkt. We moesten echt alles

vlnr
Lonneke Brok, FEA // coöperatiemanager Vriezenveen, Vroomshoop,
		
Westerhaar, Den Ham
Linda Bakker, CHPA // triagist en assistent locatiemanager

zelf uitvinden en gaandeweg ervaren
welke werkwijze het beste was. Een
logistieke uitdaging die wij als team zijn

19
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aangegaan. Iedereen was en voelde zich

op en met name in Twente waren er veel

met een vaccin dat ‘maar’ vier uur vervoerd

Lonneke en Linda: “Als we nu zo terugkijken was

ook betrokken. Die saamhorigheid, dat

besmettingen. InEen zocht drie pilotregio’s. De

mocht worden. Dit betekende een hele strakke

het een machtig mooi project! We hebben echt

gevoel van ‘wij gaan het samen fiksen’,

CHPA en Spoedpost Huisartsen Twente (SHT)

planning. Ook was in het begin niet duidelijk wat

laten zien dat wij als federatie en huisartsenpost

dat geeft nog steeds een kick. Dit was

boden aan deze pilot uit te voeren. Dit was het

te doen met vaccins die over waren of die niet

een hecht team vormen. Dat wij dit met elkaar

een traject dat FEA en de CHPA met grote

begin van een logistieke operatie die zijn weerga

helemaal ‘opgebruikt’ werden uit de ampullen.

voor elkaar hebben gekregen, chauffeurs,

inzet en betrokkenheid voor elkaar hebben

niet kende. Vanaf de maanden januari tot en met

De registratie vergde heel wat uitzoekwerk.

huisartsen, triagisten, bureaumedewerkers. Zo’n

gekregen. Dit gevoel van trots, dat wij dit

juli ’21 werden in verschillende woonzorgcentra

Alles moest zorgvuldig gebeuren. En dat ook

megaklus. We hebben elkaar ook onderling veel

samen met elkaar hebben gerealiseerd,

in de regio Almelo kwetsbare bewoners met een

nog eens in een tijd dat werken op kantoor

beter leren kennen. Dat is ook een winst in deze

ervaren wij nog steeds.”

Wlz- (wet langdurige zorg) indicatie gevaccineerd.

werd afgeraden. Via Teams en soms op locatie

tijd, die niemand ons meer afneemt. We gaan

Vier huisartsen en twee chauffeurs waren

hadden wij contact. Ja, het was een uitdaging

er niet vanuit, maar mocht er weer zo’n verzoek

De brancheorganisatie InEen organiseerde begin

dagelijks op pad om mensen te vaccineren.

alles in goede banen te leiden.”

komen, dan weten wij dat wij er klaar voor zijn

2021 een spoedoverleg met de huisartsenposten.

Huisartsen, zelfs gepensioneerden, meldden

Vanuit het ministerie van Volksgezondheid

zich spontaan aan deel uit te maken van het

In ruim een half jaar tijd werden 3.000 vaccins

voorbeeld heeft gediend voor landelijk beleid is

Welzijn en Sport (VWS) was de vraag gekomen of

vaccinatieteam.

gezet bij mensen met een Wlz-indicatie en

een extra opsteker.”

de huisartsenposten met spoed in kleinschalige

en dit kunnen uitvoeren. En dat deze pilot als

werden zo’n honderd woonzorgcentra bezocht

woonzorgcentra en instellingen wilden

Lonneke en Linda: “Wij moesten alles zelf

in de regio rondom Almelo en zelfs in de regio

vaccineren. De besmettingsgraad liep landelijk

uitzoeken. We hadden bijvoorbeeld te maken

Zwolle. De pilot dient als landelijk voorbeeld.

“Elke dag was een nieuwe
uitdaging om aan te gaan”

21
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Twentse huisartsen digitaal fit

TWIINZ!
Huisartsen, praktijkmanagers en poh’s die

ICT & Innovatie

Hoe zorgen we voor de verbinding tussen de

affiniteit hebben met zorg-ICT hebben zich

huisartsenpraktijk, de huisartsenpost en alle

verenigd in een Twentse adviesgroep. Zij

ontwikkelingen op ICT-gebied? Bij FEA/CHPA

worden daarin bijgestaan door de CMIO en

is hiervoor een nieuwe functie ontstaan: de

chief information officer (CIO) van onder

Chief Medical Information Officer (CMIO), een

andere THOON/SHT en FEA/CHPA. TWIINZ!

soort kaderarts ICT. Deze functie wordt vervuld

heeft een vijfjarenstrategie (het informatieplan)

door Wilfred de Boer. Naast meedenken op het

ontwikkeld en is nauw betrokken bij

gebied van strategie en beleid, vertegenwoordigt

belangrijke ontwikkelingen in het digitaal fit

hij de Twentse huisartsen op diverse plaatsen.

maken van de Twentse huisartsenzorg, zoals

Bijvoorbeeld bij de overgang naar het

bijvoorbeeld selectietrajecten van een nieuwe

elektronisch patiëntendossier Healthcare

Zorgnetwerkomgeving (voorheen KIS) en een

Information Exchange (HiX) in het ZGT en MST.

regionaal huisartsinformatiesysteem (HIS).

Ook is Wilfred actief binnen relevante landelijke
Lidwien Kruijswijk Jansen // directeur ICT en Innovatie CHPA en FEA

én regionale netwerken, zoals Zorgnet Oost en

Informatiebeveiliging

TWIINZ!

Het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan

23
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informatiebeveiliging binnen de CHPA en het

van de CHPA en FEA, het creëren van een

bureau van FEA.

bewustwordingsfilm binnen de CHPA en de
mogelijkheid om data-incidenten te kunnen

| 24

Lidwien Kruijswijk Jansen: “In onze werk-

melden in het digitale softwaresysteem Corpio.

processen werken we met gevoelige (patiënt)

Lidwien: “Ook de komende jaren blijven we

informatie. Daar moeten we zorgvuldig en veilig

werken aan informatiebeveiliging. Het is een

mee omgaan.” Onder leiding van het externe

proces dat telkens in ontwikkeling is en onze

adviesbureau ‘Kwinzo’ is stapsgewijs gewerkt

aandacht blijft houden.”
Meer digitaal nieuws …

naar een NEN7510-proof werkomgeving.
Digitale verbinding CHPA met SEH ZGT

Ook is een digitaliseringsslag gemaakt in de

Naast het aanpassen en creëren van (beleids-)

Een mooie mijlpaal in 2021 is de digitale

informatievoorziening tijdens de dienst bij de

documenten en het in kaart brengen van

verbinding van de CHPA met de Spoedeisende

CHPA. Een extra scherm is geïnstalleerd in

risico’s, is dit onder andere zichtbaar in de

Hulp (SEH) van het ZGT. Patiënten hoeven

de koffiekamer, waar de huisartsen relevante

werkprocessen. Zoals het toepassen van

hierdoor niet meer met een papieren verwijzing

informatie en nieuwsberichten kunnen lezen.

schermbeveiliging op de beeldschermen

op pad. De SEH is op deze manier beter

Voor de triagisten is een scherm geplaatst in de

van de CHPA, het installeren van een

voorbereid op hun komst. Zo kan sneller de juiste

triageruimte met voor hen relevante berichten en

wachtwoordmanager bij bureaupersoneel

zorg worden geleverd. Een mooie ontwikkeling.

een overzicht van aanwezige medewerkers.

25
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De stille krachten, die zorgen voor
verbinding tussen de werkvloer en
directie/management

De huisartsenpost achter de
schermen
De huisartsenzorg staat onder druk. Steeds meer taken en
verantwoordelijkheden komen erbij en moeten worden uitgevoerd.
Een verdeling van taken is daarom gewenst. Hoe kunnen de werkzaamheden het beste worden verdeeld en hoe kan de CHPA het werkveld
ondersteunen. Dat is een uitdaging die elke dag wordt aangegaan.

vlnr
Esther de Graaf // triagist met managementtaken
Hendrien ten Broeke // triagist met managementtaken
Connie Oude Weernink // locatiemanager
Linda Bakker // triagist en assistent locatiemanager

Ze zijn niet altijd prominent in beeld.
De mensen die tijdens kantooruren
voor de huisartsenpost werken.
Hoewel. Drie collega’s werken ook als
triagist. Zij combineren deze functie
met managementtaken. Voor de een
ligt het accent overigens meer op de
kantoorfunctie dan bij de ander. Wat
hen bindt, is de schakel te zijn tussen de
werkvloer en de leiding van de CHPA.
Zij weten als geen ander wat er leeft op
de werkvloer.

27
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Hendrien ten Broeke en Esther de Graaf

“Met elkaar is een goede verdeling van taken

Hierom is het belangrijk om aantrekkelijke

medewerkerstevredenheidsonderzoek en

verdelen de werkzaamheden voor 50% tussen

gemaakt. Het opstellen van roosters, protocollen,

scholings- en coaching programma’s aan te

teamsessies is ontdekt wat er speelt binnen

triagist en managementtaken op kantoor. Linda

personeelsbeleid, scholing, opleidingen tot

bieden. De triagist kan zich ontwikkelen op

de organisatie en welke behoeften er zijn.

Bakker werkt grotendeels op kantoor maar is

triagist en VS / PA, het beeldbellen. Het is een

gebieden waar hij/zij dit nodig acht”, vertelt

Daardoor is er onder andere meer aandacht voor

daarnaast ook triagist. Connie Oude Weernink is

greep uit de vele werkzaamheden die worden

Connie. “Verder is gebleken dat nieuwe

ontspanning, gezonde snacks op de werkvloer en

locatiemanager.

gedaan. Niet voor iedereen altijd zichtbaar, maar

medewerkers zich soms ‘verliezen’ in de

waar mogelijk en gewenst wordt gekeken naar

essentieel om de huisartsenpost goed draaiende

werkzaamheden, het doolhof van regels en

het werken van halve nachtdiensten.

De dames vertellen graag over hun werk. “Wij

te houden. Het afgelopen jaar is, ondanks de

protocollen. Dan is het prettig op iemand terug

zijn een heel divers team. Daar is een paar jaar

belemmeringen die corona met zich meebracht,

te vallen die je wegwijs maakt. Daarom fungeren

“Het is fijn deel uit te maken van een team

geleden bewust voor gekozen. Frisse nieuwe

met name ingezet op een nauwere begeleiding

de triagisten met managementtaken nu als

dat zich elke dag met enthousiasme en

ideeën combineren met ervaring. Voor ons is

van een nieuwe collega tot aan diplomering tot

buddy voor nieuwe collega’s.”

betrokkenheid inzet voor de huisartsenzorg

het belangrijkste dat wij de kwaliteit van de

triagist, verbreding van het scholingsprogramma

huisartsenzorg goed borgen. Voor nu en in de

voor triagisten en is er aandacht gegaan naar

Om aandacht te geven aan duurzame

toekomst. Daar heb je elkaar voor nodig. Een

duurzame inzetbaarheid van medewerkers.”

inzetbaarheid van medewerkers, is het

in onze regio. De feedback, de sfeer en fijne

project ‘Wendbaar aan het werk’ doorlopen

team dat evenwichtig is. Maar vooral ook een
team dat in een fijne sfeer werkt en een ieder in

“De triagist is een essentiële functie binnen onze

zijn eigen kracht zet.”

huisartsenpost die wij echt op waarde schatten.

met het team. Door onder andere een

werkomgeving werken inspirerend.”
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Doel van dit overleg was duidelijke afspraken

Nieuwe en betere
crisisregeling voor
regio Almelo

met elkaar te maken met betrekking tot de
pg-crisisregeling. De reden daarvoor was de
onduidelijke rol die elke partij had ten aanzien
van een verwarde oudere die acuut opgenomen
moet worden. Dit op basis van de nieuwe wet

In 2020 is door de CHPA via veilig incident

Zorg en Dwang. Ook was niet helder waar de

melden (VIM) gewag gemaakt van het niet

patiënt opgenomen kon worden. Het resultaat

kunnen opnemen van verwarde oudere

van dit overleg is een nieuwe pg-crisisregeling

patiënten in de avond/nacht/weekend

voor de regio Almelo.

Acute
ouderenzorg

(anw-uren). Ook de dagpraktijken liepen
tegen dit probleem aan. In 2021 was

Op 1 januari 2022 is deze regeling overgegaan

daarom veel (digitaal) overleg tussen de

in de Twentse crisisregeling. Na de ingang van

betrokken instanties, te weten: verpleging/

de crisisregeling zijn er geen VIM-meldingen

verzorging/thuiszorg (VVT), het centraal

geweest of casussen gemeld.

meldpunt Alerta, de ggz-instelling
Dimence en de CHPA/FEA.

Esther de Graaf // triagist met managementtaken
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Patiënt voelt zich beter en
zorgkosten worden beperkt door
beter gebruik inhalatoren

Minder pufjes,
meer lucht

Het gebruik van inhalatoren is in Twente
enorm verbeterd. Dat komt door een
nieuwe, gezamenlijke werkwijze van
zorgverleners. Resultaat: de patiënten
gebruiken hun inhalatoren beter en hebben
meer lucht met minder medicatie.
Bijna driekwart van de COPD- en astmapatiënten
die beginnen met inhalatiemedicatie doet dat nu
al volgens de nieuwe regionale afspraken.

Apotheker Monique aan de Stegge van apotheek
De Kolk geeft uitleg aan een patiënt

Elra Eppink // adviseur kwaliteit en beleid FEA

Elra Eppink: “Mensen worden beter en eenduidiger
geïnstrueerd. Dat draagt bij aan minder opnames
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in het ziekenhuis, hogere kwaliteit van leven en

de Twentse Apothekers Organisatie (TAO-UA),

verkeerde manier werden toegepast. De ene

een langere levensverwachting.”

Menzis en de huisartsenzorggroepen THOON en

zorgverlener schreef dit middel voor, de andere

FEA. De nieuwe werkwijze is twee jaar geleden

zorgverlener weer een ander. Vervolgens moest

Het doel van de gezamenlijke aanpak is COPD-

geïntroduceerd, inmiddels krijgt al bijna driekwart

de apotheker het gebruik daarvan weer aan

en astmapatiënten beter te adviseren en zo te

van de nieuwe patiënten de medicatie op de

de patiënt uitleggen. Tijdrovend, maar ook

zorgen dat inhalatoren beter worden gebruikt.

FIhT-manier voorgeschreven. Het streven is dat

heel verwarrend voor de gebruiker. Door het

Uit onderzoek bleek dat maar liefst 70% van de

dit in 2022 groeit naar 90%. Om dit met elkaar te

FIhT worden mensen beter en eenduidiger

patiënten de inhalator op de verkeerde manier

bereiken, worden voor beginnende en gevorderde

geïnstrueerd.”

gebruikt. Dat is schadelijk voor de gebruiker,

zorgverleners IMIS-scholingen aangeboden.
Medicatieverspilling

omdat deze onvoldoende lucht krijgt. En er
worden medicijnen verspild. Daarom hebben

Samenwerking zorgverleners

Twente is één van de eerste regio’s in het land die

huisartsen, longartsen en apothekers een uniform

‘’Het was nodig in het enorme aanbod van

volgens een eenduidig medicatiesysteem voor

medicatiebeleid opgesteld. Praktijkondersteuners

inhalatoren en de daarmee samenhangende

COPD- en astmapatiënten is gaan werken en

van de huisarts en apothekersassistenten spelen

medicatie eenvoud te scheppen”, vervolgt

daarmee succes boekt. Ook uit de politiek komt

hierbij ook een hele belangrijke rol. Het zogeheten

Elra. “Zorgverleners, maar zeker ook de patiënt

steeds duidelijker de roep medicatieverspilling

Formularium Inhalatie Twente (FIhT) is een unieke

zagen door de bomen het bos niet meer. Met als

tegen te gaan en daarmee de stijgende zorgkosten

samenwerking tussen longartsen in MST/ZGT,

resultaat dat veel van de inhalatoren op een

in de hand te houden.

Elra Eppink // adviseur kwaliteit en beleid FEA
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Brancheorganisatie InEen heeft kritische

Het aantal spoedoproepen is in 2021

processen benoemd, waarbij zij definities

opnieuw gestegen. In 2020 betrof het 2.831

vastgesteld heeft en streefwaarden

spoedoproepen, wat is toegenomen naar 3.188

geformuleerd heeft (zie Raamwerk

in 2021. Het aantal was het grootst in juli. Ook de

kwaliteitsbeleid InEen). De CHPA meet

maanden daarna waren relatief hoog qua aantal.

deze indicatoren maandelijks en neemt

Waarom het aantal spoedoproepen zo hoog is,

deel aan de jaarlijkse benchmark van InEen.

is moeilijk te duiden. Wellicht heeft het te maken

Feiten en cijfers

met maatschappelijke onrust ten gevolge van

Cijfermatige indicatoren met
betrekking tot patiëntveiligheid
(branchenormen InEen)

duidelijk geworden dat de niet snel genoeg

corona. Maandelijks is gekeken naar eventuele

Noot vooraf: Door een verandering in het
managementrapportagesysteem zijn de berekeningen
van de scores iets anders dan in 2020. Helaas is het niet
mogelijk om de cijfers uit 2020 ook in het nieuwe systeem
weer te geven. De berekeningen tussen beide jaren zijn
daarmee iets anders, waardoor de cijfers niet geheel
vergelijkbaar zijn.

Streefwaarde Ineen
Score

Definitie

beantwoorde spoedoproepen vooral tijdens
nachtdiensten voorkomen, veelal door andere

Bij gebruik van de spoedtoets,
heeft de patiënt binnen 30 sec.
een deskundig persoon aan de
lijn
98% binnen 30 seconden
96,6% binnen 30 seconden

(spoed)contacten op hetzelfde tijdstip. De
spoednachtoverloop biedt hierbij een oplossing.

De patiënt heeft binnen 2 min.
een deskundig persoon aan de
lijn

Streefwaarde Ineen

75% binnen 2 minuten

Score

77,7% binnen 2 minuten

Autorisatietijd advies DA
Definitie

trends qua dagen, uren, personen. Hierbij is

Telefonische bereikbaarheid spoed
Definitie

Telefonische bereikbaarheid niet-spoed

Streefwaarde Ineen
Score

De tijd waarbinnen de zelfstandig door de triagist afgehandelde contacten geautoriseerd zijn
door de huisarts
90% binnen 1 uur en 98%
binnen 2 uur
98% binnen 1 uur en 100%
binnen 2 uur
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Definitie
Streefwaarde Ineen

Score
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Tijd tussen aanname contact en
aankomen op bestemming
U1-ritten: 90% binnen 20 min.
en 98% binnen 30 min.
U2-ritten: 90% binnen 1 uur
en 98% binnen 2 uur
U1-ritten: 63% binnen 20 min.
en 96% binnen 30 min.
U2-ritten: 91% binnen 1 uur
en 100% binnen 2 uur

De gemiddelde aanrijdtijd bij U1-visites was net

gezet naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris

dingen). De meldingen zijn in de volgende

als in 2020 17,5 minuten. Er is 2x een diepere

van het Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente.

categorieën onder te verdelen:

analyse uitgevoerd, waarmee alle afwijkende
visites zijn nagelopen. Vanuit de analyse is
gekeken naar individuele leerpunten rondom de

U1 visites in 2021, 78 in 2020). De streefwaarde

Huisarts/AIOS

Categorie
Onjuiste diagnose: 4
Bejegening: 3
Behandeling/advies: 5
Rapportage: 1

8

Triage (incl. controle van gegevens)

6

Medisch inhoudelijk

6

ICT / telefonie

0

Materialen

3

Medicatie

0

vanuit de klachten zijn geen algemene verbeter-

Prikgevaar / hygiëne

2

maatregelen opgesteld.

Protocollen / werkafspraken

1

Attitude bij de CHPA

5

De analyse heeft niet geleid tot algemene

VS/PA

verbetermaatregelen.

Triagist

Uitkomst triage: 3
Geen visite toegekend: 1

Anders

Wachttijd: 2

Klachten, VIM meldingen en
calamiteiten

van 20 minuten is net als in voorgaande jaren

Aantal
2021

Coördinatie patiëntenzorg bij CHPA

overname van gesprekken vanaf de meldkamer.

U1
Het aantal U1-visites is in 2021 gestegen (89

Aantal klachten 2021

Onjuiste diagnose: 1

Er zijn geen trends gesignaleerd in de klachten en

in de meeste maanden niet behaald. In 2021

Klachten

was 63% van de U1-visites binnen 20 minuten

In 2021 zijn twintig klachten afgehandeld (in

Veilig Incident Melden (VIM)

Privacy & informatiebeveiliging

ter plaatse (70% in 2020). Daarnaast was 96%

2020:23). Klachten worden afhankelijk van de

In 2021 zijn in totaal 81 VIM-meldingen geweest.

Continuïteit van zorg tussen dagpraktijk - CHPA

4

binnen 30 minuten ter plaatse (97% in 2020).

aard van de klacht óf intern opgepakt óf door-

Dit is een daling ten opzichte van 2020 (96 mel-

Overdracht van dagpraktijk naar CHPA

3

6*

vervolg pagina 40
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derd. Daar waar in 2020 vooral de opnames rond-

Beeldbellen

de cijfers niet helemaal vergelijkbaar met 2020,

• SEH

3

om psychogeriatrische (pg)-crisis in de avond/

In 2021 is de CHPA overgegaan op een nieuwe

maar het is wel zichtbaar dat het gebruik is

• Ziekenhuis

6

nacht/weekend (anw) opvielen, gaan de mel-

applicatie voor beeldbellen: Video Connect van

verdubbeld in 2022.

• Meldkamer / ambulance

8

dingen in 2021 met name over eerstelijnsverblijf

Vcare. De beeldverbinding kan direct en met

• Crisisdienst ggz

2

(elv)-opnames in anw-uren. Casussen zijn

minimale handelingen vanuit het lopende

Pilot spoed = spoed

• Zorgorganisaties

12

frequent besproken in het regionale overleg met

telefoongesprek worden opgebouwd. De erva-

In 2021 is de pilot ‘spoed = spoed’ in stilte

de verpleging, verzorging en thuiszorg (vvt)-

ringen met de nieuwe applicatie zijn erg goed.

doorgelopen. Er is geen extra aandacht besteed

sector en zijn via bestuurlijk overleg geagendeerd

Beeldbellen wordt door de triagist ingezet als

aan de mogelijkheid om ’s nachts bij minder-

in de werkgroep Ouderenzorg. Op dit moment

hulpmiddel om tot een goede urgentie te komen.

urgente patiënten te overwegen of het medisch

• Tandartsen

2

• Laboratoria

1

• Andere HAP

0

• Overige

2

wordt geanalyseerd waar in het proces de problemen zitten en wordt gewerkt aan een oplossing.

gezien verantwoord is om beoordeling tot de
In 2021 zijn 2.350 contacten als ‘advies beeldbel-

volgende dagdienst uit te stellen. Ondanks het

len’ afgehandeld. Dat is 3,8% van alle contacten.

gebrek aan extra aandacht, is in 2021 tot bijna

Calamiteiten

Daarnaast zijn er ruim 900 andere vervolgacties

1.200 keer gekozen voor het uitstellen van

In 2021 zijn er twee casussen als calamiteit

waarbij beeldbellen is ingezet. In totaal is daar-

beoordeling tot de volgende dagdienst. Dat is

In 2021 vallen, net als in 2020, de meldingen

gemeld bij de inspectie. Naar aanleiding van het

mee bij ongeveer 3.200 contacten beeldbellen

1,9% van het totaal aantal contacten.

over samenwerking met zorgorganisaties op.

eerste onderzoek zijn reeds diverse wijzigingen

ingezet, circa 5,2% van het totaal aantal contacten

De inhoud van deze meldingen is echter veran-

doorgevoerd.

in 2021. Vanwege een andere rekenmethode zijn

Agressie

4

Overige

3

Totaal

86
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Aantal
2020

Indicatoren ten aanzien van
financieel beleid
Aantal contacten

Indicatoren ten aanzien van
personeelsbeleid

Advies doktersassistent (DA)

25.528

24.123

Visite

4.689

4.719

Ziekteverzuim

Telefonisch consult

1.790

1.620

Het lang verzuimpercentage is veel hoger dan

Consult huisarts

16.710

18.331

in 2020. In 2021 zijn drie medewerkers langdurig

(waarvan
1973 in
PBM)

(waarvan
3148 in
PBM)

In 2021 is het aantal contacten gestegen. Het
betreft de maanden april tot november. De
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Aantal
2021

Lang
verzuim

Verzuim
percentage

2020 0,74% 2020 0,78%

2020 1.15%

2020 2,68%

2021 0,52% 2021 0,88%

2021 3,99%

2021 5,3%

Kort
verzuim

Middel
lang
verzuim

ziek waarvan twee een jaar ziek zijn geweest door

vijf medewerkers zijn uit dienst gegaan vanwege

onder andere long covid en een ernstige ziekte.

het niet meer kunnen combineren van privé en

stijging had niet alleen te maken met coronazorg

Consult VS / PA

3.057

3.494

Het is belangrijk medewerkers te betrekken bij

werk. Daarnaast zijn, ondanks de krappe arbeids-

maar ook met de ‘gewone’ zorg. Mooi om te

Consult omloop / DA

1.940

2.286

hun werk. En als dit nodig is, privé en werk goed

markt, twaalf nieuwe doktersassistenten/triagisten

Consult SOH

458

456

op elkaar te laten aansluiten en medewerkers te

in dienst gekomen en één physician assistant in

Visite thuiszorg

108

117

behouden; duurzame inzetbaarheid!

opleiding. En daar zijn we heel blij mee! Uit de

Visites ambulance

1.223

1.354

Beeldbellen

898

2.354

Crisisdienst Dimence

388

340

Directe doorverwijzing SEH

1.150

1.212

Uitgestelde zorg

536
(vanaf
sept)

1.179

Totaal

58.475

6.1565

zien is dat het aantal beeldbelconsulten enorm
is gestegen. Het financieel overzicht is nog niet
klaar, want de jaarrekening moet nog worden
gemaakt. Wel is het zo dat door de stijging in
productie er een positief resultaat zal zijn.

exitgesprekken met de junior triagisten is een
Verloop medewerkers / exitgesprekken

tip gekomen. Junior triagisten (geneeskunde

In 2021 zijn elf medewerkers uit dienst gegaan.

studenten) worden alleen maar ingezet aan de

Het contract van drie (tent)medewerkers is niet

telefoon. Maar zij zouden ook graag opgeleid willen

verlengd. Twee junior triagisten zijn na twee jaar

worden in het uitvoeren van simpele medische

gestopt, zoals gebruikelijk, omdat dan hun genees-

handelingen, zoals bijvoorbeeld crp-prikken. In 2022

kunde opleiding verder wordt vervolgd. De overige

is dit geïmplementeerd.
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Druk // Lulof BV, Almelo
Grafisch ontwerp // Studio Paf, Oldenzaal
Federatie Eerstelijnzorg Almelo - FEA
Is een belangenorganisatie voor huisartsen. Het is hét aanspreekpunt
voor de 7 x 24-uurs zorg in het verzorgingsgebied in en rond Almelo.
FEA kent 29 solopraktijken, 14 duopraktijken en 7 groepspraktijken.

chpa.nl
fealmelo.nl

Redactie // Public Relations Tulp, Almelo

Centrale Huisartsenpost Almelo - CHPA
Verleent medische huisartsenzorg aan ruim 211.000 inwoners in het
verzorgingsgebied Almelo en omgeving. 93 huisartsen, 10 hidha’s
(huisarts in dienst van een huisarts), 12 bureaumedewerkers,
9 verpleegkundig specialisten (VS), 46 triagisten en 9 chauffeurs.

