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Jaarbericht 2007

Voorwoord

Organisatie

De Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen heeft in 2007 de ambities
op het gebied van beleid en kwaliteit opnieuw waargemaakt. Huisartsen en medewerkers voor en achter de schermen zorgden met hun
deskundigheid en inzet voor een inspirerend en stimulerend werkklimaat.
Veel energie is gestoken in het behalen van de ISO-certificatie voor de
zorg- en dienstverlening. Op het gebied van ICT is verder gewerkt aan
de ontwikkeling van een Goed Beheerd Zorgsysteem. De samenwerking tussen de CHN en Maasziekenhuis Pantein heeft geleid tot de
opening van de Acute Zorg Post in Boxmeer.
In dit jaarbericht kunt u lezen over deze en tal van andere activiteiten
en ontwikkelingen in 2007. Bestuur en directie zijn trots op wat is
bereikt en zien de toekomst van de eerstelijns ANW-zorg en de nieuwe
ontwikkelingen in onze regio met veel vertrouwen tegemoet.

237 leden
De CHN is een coöperatieve vereniging, waarbij regionaal gevestigde
huisartsen zijn aangesloten. In 2007 waren 237 huisartsen lid van de
CHN. Binnen de verenigingsstructuur vormen zij het hoogste besluitvormende orgaan. De leden kiezen het bestuur. Dit bestaat uit vier huisartsen. Het bestuur formuleert de strategie, die vervolgens door de leden
wordt bekrachtigd. De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van
het beleid en de bedrijfsvoering op de huisartsenposten. Elders in dit
jaarbericht vindt u een organogram van de CHN.

Medewerkers
De CHN heeft 84 personeelsleden in loondienst. Van hen zijn er 74 direct
betrokken bij de zorg- en dienstverlening op de huisartsenposten. Denk
aan locatiemanagers, doktersassistenten en baliemedewerkers. Een
aantal doktersassistenten vervult tevens een coördinerende functie of
is ook werkzaam als nachtassistente of spreekuurassistente. Daarnaast
zijn 24 chauffeurs vanuit het vervoersbedrijf Meditaxi gedetacheerd bij de
CHN. Zij verzorgen het vervoer van de huisartsen die visites afleggen bij
de patiënten.
Op het bureau van de CHN zijn 10 personen werkzaam. Het CHN-bureau
ondersteunt het primaire proces op het gebied van secretariaat, financiële administratie, kwaliteit en beleid.

Locaties
Marc van Loenen, voorzitter

Marion Borghuis, directeur

Missie en visie
Missie
De Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen (CHN) staat garant voor
acute huisartsgeneeskundige zorg in avond, nacht en weekend, waarbij
de vraag van de patiënt centraal staat.

Visie
Aan deze missie ligt de volgende visie met drie hoofdpunten ten grondslag:
1. Acute huisartsgeneeskundige zorg
Acute huisartsgeneeskundige zorg in avond, nacht en weekend wordt
gedefinieerd als zorg die niet kan wachten tot de eigen huisarts
of huisartsenpraktijk beschikbaar is. Kern van deze zorg vormt de
triage: het beoordelen van de hulpvraag van de patiënt naar urgentie
en het aangeven van het gewenste vervolgtraject. Hierbij staan gediplomeerde doktersassistenten onder supervisie van een telefoonarts.
Ruim de helft van de aanvragen leidt tot consulten en visites, de
andere helft tot telefonische consulten.
2. Kwaliteit
De CHN streeft naar kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening. Daarom wordt veel in het kwaliteitssysteem geïnvesteerd. Er is
ruim aandacht voor het trainen en bijscholen van doktersassistenten
op het gebied van triagesystematiek. Klachten en meldingen vormen
een andere pijler om de kwaliteit in stand te houden en waar nodig te
verbeteren.
3. Patiëntgerichtheid
De CHN hecht grote waarde aan de mening van patiënten. De
betrokkenheid van patiënten komt tot uitdrukking in de bijdrage van
patiëntenorganisaties aan het beleid, in een patiëntgericht PR-beleid,
in patiëntenenquêtes én in de installatie van de cliëntenraad.

Het verzorgingsgebied telt ruim 425.000 inwoners. De CHN levert acute
huisartsgeneeskundige zorg vanuit huisartsenposten in Nijmegen,
Wijchen en Boxmeer.
Alle telefonische hulpvragen komen binnen op de belcentrale van de huisartsenpost in Nijmegen. Speciaal opgeleide doktersassistenten staan,
onder supervisie van een telefoonarts, patiënten te woord. Zij verhelderen
de hulpvragen, bepalen de urgentie en geven advies. Afhankelijk van de
ernst van een hulpvraag geeft de doktersassistente een telefonisch
advies, maakt een afspraak met een huisarts op de huisartsenpost of
plant een visite bij de patiënt thuis.
Alle huisartsenposten verzorgen de consulten en visites in hun eigen
werkgebied. Maar de nachtconsulten van de huisartsenpost in Wijchen
vinden plaats op de huisartsenpost in Nijmegen.
In Boxmeer werkt de huisartsenpost samen met de afdeling Spoedeisende Eerste Hulp van het Maasziekenhuis Pantein onder de naam
Acute Zorg Post. ’s Avonds en overdag in het weekend voeren de
doktersassistenten de fysieke triage uit, onder supervisie van de dienstdoende huisarts. ’s Nachts zorgt de verpleegkundige van de afdeling
Spoedeisende Eerste Hulp voor de triage.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad. Van links naar rechts: Mieke Reuvers, Jolande PaulsNieuwenhuis (voorzitter), Lisette Willems-van IJzendoorn, Carla Walk, Beppie
Gerritzen-Geboers.

Op 11 juni 2007 is de ondernemingsraad geïnstalleerd. De OR bestaat
uit vijf leden. De gehele ondernemingsraad heeft deelgenomen aan een
tweedaagse training om kennis en vaardigheden te vergroten. In 2007
hebben twee overlegvergaderingen tussen directie en de ondernemingsraad plaatsgevonden. De OR houdt de medewerkers via nieuwsbrieven op
de hoogte van zijn activiteiten.

Cliëntenraad
Eind 2007 is de cliëntenraad opgericht. Dit is een primeur. De CHN is de
eerste huisartsendienst in de provincie Gelderland met een cliëntenraad.
De raad bestaat uit zeven leden die afkomstig zijn uit het werkgebied van
de CHN. De cliëntenraad heeft als doel de gemeenschappelijke belangen
van de patiënten van de huisartsenposten te behartigen. In 2007 heeft
één overlegvergadering met de directie plaatsgevonden.

Acute huisartgeneeskundige zorg
Definitie
Acute huisartsgeneeskundige zorg is de zorg die niet kan wachten tot de
eigen huisarts of de eigen huisartsenpraktijk beschikbaar is.

Zorg in cijfers
Het aantal zorgvragen in 2007 is ten opzichte van 2006 toegenomen
met 2,7%. Deze groei is gedeeltelijk toe te schrijven aan de bevolkingsgroei van 5.000 inwoners binnen het werkgebied van de huisartsenpost
Boxmeer. Daarnaast is sprake van een toenemende zorgconsumptie. De
CHN registreerde in 2006 274 zorgvragen per 1.000 inwoners. In 2007 is
dit aantal gestegen tot 279.
Zie tabellen onderaan deze pagina.

De cliëntenraad. Staand van links naar rechts: Peter Ybeles Smit, Carel Weevers, Wim Klomp. Zittend van links naar rechts: Theo Steenbergen, Anneke
Brand, Monique Bullinga (voorzitter). Niet aanwezig: Harry Deeken.

Afhandeling
De zorgverlening van de CHN wordt onderscheiden in telefonische consulten, consulten op de huisartsenposten en visites bij patiënten thuis. In
2007 is het aantal telefonische consulten en consulten op de huisartsenposten licht gestegen (3%). Het aantal visites bij patiënten thuis is
daarentegen met 6% afgenomen.

Informatiebijeenkomsten

Patiënt centraal

Patiëntenonderzoek

Zorgbelang Gelderland
Zorgbelang Gelderland is een belangenorganisatie voor gebruikers van
zorg en welzijn. Deze organisatie vertegenwoordigt patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden.
De CHN en Zorgbelang Gelderland onderhouden regelmatig contact.
Een vertegenwoordiger van Zorgbelang Gelderland maakt deel uit van de
commissie Kwaliteit. Daarnaast heeft deze vertegenwoordiger de oprichting van de cliëntenraad begeleid.

De CHN vindt het uitdragen van haar beleid en werkwijze naar patiënten
en andere organisaties belangrijk. Ook in 2007 is veel energie gestoken
in voorlichting aan gemeenteraden en organisaties op lokaal niveau,
zoals ouderenbonden en vrouwenorganisaties. Twee ambassadeurs van
de CHN hebben presentaties verzorgd over het reilen en zeilen van de
huisartsenposten.

De CHN neemt regelmatig deel aan patiënttevredenheidsonderzoeken.
Het laatste onderzoek dateert uit 2006. Hierover is in 2007 gerapporteerd. Uit dit onderzoek blijkt dat patiënten grotendeels het contact en de
medische zorg krijgen die ze verwachten. De wachttijd voor een consult,
de bereikbaarheid van de apotheek en de inrichting van de huisartsenpost komen als aandachtspunten naar voren. De wachttijd voor een
consult is hetzelfde jaar direct als actiepunt opgepakt. De andere punten
worden meegenomen in het overleg over de samenwerking met de
Spoedeisende Eerste Hulp van het CWZ.

Tabel 1 Consumptiegegevens Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen uitgesplitst naar huisartsenpost in 2007
Huisartsenpost Nijmegen

Huisartsenpost Wijchen

Huisartsenpost Boxmeer

Totaal

Telefonische consulten

54.377

Nvt

Nvt

54.377

Consulten

24.460

11.590

14.933

50.983

Visites

6.820

2.978

3.423

13.221

Totaal

85.657

14.568

18.356

118.581

Tabel 2 Consumptiegegevens totaal en per 1.000 inwoners voor het CHN-werkgebied in 2007 en 2006
Consumptie 2007
voor alle inwoners

Consumptie 2007
per 1.000 inwoners

Consumptie 2006
per 1.000 inwoners

Telefonische consulten

54.377

128

124

Consulten

50.983

120

117

Visites

13.221

31

33

Totaal

118.581

279

274

Kwaliteit van zorg
Commissies
De CHN bewaakt de kwaliteit van de zorg nauwlettend. Er is vooral aandacht voor de deskundigheidsbevordering van de medewerkers en de te
leveren acute huisartsgeneeskundige zorg. De directie wordt bijgestaan
door de commissies Kwaliteit, Scholing, ICT en Statuten & Reglementen.
Huisartsen, medewerkers en een vertegenwoordiger van Zorgbelang
Gelderland maken deel uit van deze commissies.

ISO-certificering
Na jarenlange investeringen in de kwaliteit van de zorg heeft de CHN
in 2007 het ISO-certificaat gekregen. Het document verklaart dat het
kwaliteitsmanagementsysteem voor het verlenen van acute huisartsgeneeskundige zorg in avond, nacht en weekend voldoet aan de
ISO-normering 9001: 2000.
Een ander belangrijk thema is het beschermen van persoonsgegevens
van patiënten en hulpverleners op de huisartsenpost. De CHN hecht
grote waarde aan het zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en registreren van persoonlijke en medische gegevens. Het certificeren van de
(geautomatiseerde) informatievoorziening is een nieuwe uitdaging.
De CHN streeft ernaar om in 2008 de geautomatiseerde informatievoorziening te certificeren volgens de NEN 7510-normering.

Scholing en training
Om de deskundigheid van doktersassistenten op peil te houden, nemen
zij deel aan een intensief scholingsprogramma. De commissie Scholing
stelt hiervoor jaarlijks een scholingsprogramma vast. Indien mogelijk
geven de huisartsen zelf scholing en training aan de doktersassistenten.
Het programma bevat vooral medisch-inhoudelijke onderwerpen en cases
naar aanleiding van klachten en meldingen.
Ook binnen de Vereniging van Huisartsenposten Nederland is steeds meer
aandacht voor de verdere professionalisering van de triage door doktersassistenten. In 2007 hebben 58 doktersassistenten deelgenomen aan een
landelijke certificeringstoets over triage. Het resultaat was erg goed. Alle
doktersassistenten zijn geslaagd voor deze toets.

Klachten en meldingen
Klachten en meldingen kunnen voor de CHN aanleiding zijn om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Bij een klacht spreekt een patiënt onvrede
uit over de organisatie of over een behandeling of bejegening door een
medewerker. Op een totaal van 118.581 verrichtingen in 2007 heeft de
CHN slechts 37 klachten (0.031%) ontvangen. Het aantal klachten is
duidelijk afgenomen in vergelijking met 2006 (48).
Een melding is een uiting van onvrede over een gebeurtenis op de
huisartsenpost die kan leiden tot een (potentieel) gevaar voor de kwaliteit
van de zorg. Medewerkers van de CHN of hulpverleners van externe
samenwerkende organisaties doen deze meldingen. In 2007 waren er 36
meldingen. Dit aantal is vrijwel hetzelfde als in 2006 (38).

Samenwerking
Spoedeisende Eerste Hulp Ziekenhuizen
De samenwerking tussen de CHN en de afdelingen Spoedeisende Eerste
Hulp van regionale ziekenhuizen krijgt steeds meer vorm. Deze draagt bij
aan het leveren van de juiste zorg op de juiste plaats. In het voorjaar van
2007 is de Acute Zorg Post in Boxmeer opgericht. Via enquêtes kunnen
medewerkers en patiënten in 2008 hun mening over de Acute Zorg Post
geven.
De CHN, het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, de Huisartsenkring Nijmegen e.o. en de regionale apothekers hebben eind 2007 een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend. In 2008 zijn de eerste besprekingen over de financiën en de bouw van een nieuwe huisvesting voor de
Spoedeisende Eerste Hulp van het CWZ en de CHN.

ICT-project Zegen
De CHN heeft in 2007 verder gewerkt aan de ontwikkeling van een Goed
Beheerd Zorgsysteem. Het gebruik van het Burger Service Nummer als
identificatiecode bij inschrijving van patiënten maakt hiervan deel uit. Het
aanvragen van Unieke Zorgverlener Identificatie-passen (UZI-passen)
voor doktersassistenten en (waarnemend) huisartsen is een andere
belangrijke activiteit. Met de UZI-pas kunnen de CHN en andere zorgverleners snel en vertrouwelijk via netwerkverbindingen patiëntgegevens
uitwisselen. De UZI-passen worden naar verwachting in 2008 in gebruik
genomen. Het ministerie van VWS heeft op zijn website de aanvraag- en
beheerprocedures van de CHN als ‘best practice’ gepresenteerd.

Ondertekenaars intentieverklaring slaan de handen ineen. Van links naar
rechts: Jaap van den Heuvel (voorzitter Raad van Bestuur CWZ), Marc van
Loenen (voorzitter bestuur CHN), Jaap Schreuder (voorzitter Huisartsenkring
Nijmegen), Huub Jessen (voorzitter bestuur Vereniging Medische Staf CWZ),
Susan Vrenken (voorzitter bestuur KNMP Departement Rijk van Nijmegen).

Huisartsenkring Nijmegen e.o.
In het voorjaar van 2007 is de CHN door de Huisartsenkring Nijmegen
e.o. benaderd om een regionale organisatie voor chronische zorg op
te zetten. Onder begeleiding van een extern bureau is in 2007 veel tijd
en energie gestoken in het ontwikkelen van een nieuw organisatie- en
bestuursmodel. Het streven is om een organisatie op te zetten voor
integrale huisartsenzorg. Hiermee wordt zowel de eerstelijns chronische
ketenzorg als de acute huisartsgeneeskundige zorg in avond-, nacht en
weekend bedoeld. Bij voldoende steun van de leden werkt de CHN het
organisatiemodel in 2008 verder uit.

Ketenbenadering in de zorg

Folder met patiënteninformatie over het Burger Service Nummer (BSN).

De CHN streeft naar een versterking van de eerstelijnszorg. Hiervoor
werkt de huisartsendienst nauw samen met andere partners in de
zorgketen. Het gaat onder meer om apothekers, ambulancevoorziening,
geestelijke gezondheidszorg, geneeskundige hulp bij ongelukken
en rampen en traumaregio oost.

Speerpunten 2008

Financiën

De directie van de CHN heeft in overleg met het bestuur de volgende
algemene speerpunten voor 2008 geformuleerd:

Exploitatieoverschot

•

Verder vormgeven van de samenwerking tussen Spoedeisende Eerste
Hulp van regionale ziekenhuizen en de CHN;

•

Verder ontwikkelen en uitwerken van een organisatie- en bestuursmodel om integrale huisartsgeneeskundige zorg te leveren;

•

Continueren van het ICT-project Zegen;

•

Opgaan voor het certificeren van de geautomatiseerde informatievoorziening volgens de NEN 7510-normering;

•

Onderzoek naar de terminale zorg als specifiek aandachtspunt binnen de avond-, nacht- en weekendzorg van de CHN;

•

Verbeteren van de website.

Voor 2007 heeft de CHN een exploitatieoverschot (zie verkorte jaarrekening 2007). Zoals de beleidsregels van de huisartsendienstenstructuur voorschrijven, wendt de CHN het overschot aan voor te
verrekenen tarieven en de reserve aanvaardbare kosten.
De verwachting is dat de financieringssystematiek van de acute zorg pas
in 2010 wordt aangepast. Omdat hierover nog geen duidelijkheid bestaat,
bevatten de samenwerkingsverbanden van de CHN en de afdelingen
Spoedeisende Eerste Hulp van de regionale ziekenhuizen expliciete financiële ontbindingsvoorwaarden. Van samenwerking tussen deze partijen
kan pas sprake zijn als de inzet van huisartsen en specialisten in avond,
nacht en weekend adequaat is gefinancierd.

Wachtkamer Acute Zorg Post Boxmeer

Organisatieschema

Leden
(aangesloten huisartsen)

Bestuur

Directeur

Medisch adviseur

Financiële administratie

Beleid / Kwaliteit

Secretariaat

Locatiemanager Nijmegen

Locatiemanager Boxmeer

Locatiemanager Wijchen

CODA’s

DA’s

Balie mdw.

Chauffeurs

DA’s

Chauffeurs

DA’s

Chauffeurs

BALANS PER 31 DECEMBER 2007
in hele euro's
31-12-2007

31-12-2006

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

372.157

388.963
372.157

Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa

826.368
101.373

Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA

388.963
837.452
101.046

927.741

938.498

1.959.360

1.281.591

3.259.258

2.609.052

44.648

44.648

PASSIVA
Eigen vermogen
Reserve aanvaardbare kosten

616.793

367.384

Langlopende schulden

138.400

196.000

Te verrekenen in tarieven

621.210

316.713

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Overlopende passiva

1.770.704
67.503

TOTAAL PASSIVA

1.435.200
249.107
1.838.207

1.684.307

3.259.258

2.609.052

RESULTATENREKENING JAAR 2007
in hele euro's

Bedrijfsopbrengsten
Gedeclareerde opbrengst verrichtingen
Gedeclareerde opbrengst toeslag/aftrek nacalculatie oude jaren
Overige opbrengsten
Gemiste opbrengsten/oninbaar

Jaar 2007

Begroting 2007

Jaar 2006

6.157.594
56.270
64.733
110.686-

5.783.347
115.667-

5.856.675
231.230
51.464
117.446-

Som der bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Personeelskosten
Honorariumkosten huisartsen
Afschrijvingskosten
Overige bedrijfskosten

6.167.910
1.812.297
2.130.494
81.214
1.508.914

5.667.680
1.824.322
2.134.758
80.750
1.608.050

6.021.923
1.698.039
2.103.734
82.935
1.644.524

Bedrijfslasten
Financiële baten en lasten

5.532.919
21.481

5.647.880
19.800-

5.529.232
38.477

Som der bedrijfslasten en financiële baten en lasten

5.511.437

5.667.680

5.490.755

656.473

-

531.168

360.766-

-

277.420-

295.707

-

253.748

Mutatie Reserve Aanvaardbare kosten
Mutaties Overige Reserves

295.707
-

-

253.748
-

Bestemming exploitatiesaldo (na verrekening)

295.707

-

253.748

Exploitatiesaldo (voor verrekening)
Te verrekenen in tarieven
Exploitatiesaldo (na verrekening)
BESTEMMING EXPLOITATIESALDO

Uitgave: Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o.
Eindredactie: Ellen Debets, beleidsmedewerker
Coördinatie en productie: BTC Communicatie, Molenhoek
Adres en contactgegevens CHN:
Gerard van Swietenlaan 3
6525 GB Nijmegen
T: (024) 35 23 581
F: (024) 35 23 580
E: chnkantoor@chn.umcn.nl
I : www.chnnijmegen.nl

