
 

Notities Spoedzorg avond 11 januari 2018 

Aanwezig: totaal van 66 personen, 7 waarnemers, 2 hidha’s , 6 triagisten en 2 chauffeurs, 48 

huisartsen. 

1. Opening. 

Peter opent de bijeenkomst en bedankt Manon van Leeuwen en haar team voor haar inspanningen 

voor de overname van de huisartsenpost. Ging niet altijd even makkelijk maar het resultaat is daar. 

Daarnaast vermeldt haar afwezigheid door het overlijden van haar zusje. Uitleg bedoeling avond 

door stellingen in Lagerhuis debat constructie. Introductie Marck Haerkens; traumachirurg.  

2. Introductie door Marck 

Marck vraagt aan de aanwezigen hoe vaak ze echte spoedzorg leveren, hoeveel diensten de 

huisartsen doen en in vergelijk de chauffeurs en de triagisten. Verschil in ‘Know how’en ‘Know why’, 

huisartsen vallen in de laatste groep door meer diagnostisch te denken. Casus besproken; 

Hoe denken de huisartsen hoe andere disicplines tegen spoedzorg aan kijken die de huisartsen 

leveren bij voorbeeld ambulance verpleegkundigen?  

3. Lagerhuis debat 

Vraag 1: Vergroten dagvenster huisartsen zorgt voor vermindering van de drukte op de 

huisartsenpost.  

29 personen zijn het hiermee oneens > moeilijk te realiseren in kleine praktijken, gaat meer optuigen 

voor minder mensen. Efficiënter dan de HAP kan het niet. 

Vraag 2: (Fysieke) triage is nu niet goed genoeg 

Ongeveer gelijk. Hierbij wordt het verschil van diagnostisch versus urgentie denken steeds 

duidelijker. Vanuit de huisartsen wordt er kritisch gekeken naar de triagisten. Triagisten geven aan 

dat scholing wel helpt. Het afschalen van U2 naar U3 bij balie mag nu niet en daarom overloop. 

Kennis kan veel beter ingezet worden. HBO opgeleid?  

Vraag 3: Verkleining van de praktijken, wie gaat 20% van salaris inleveren om meer praktijkhouders 

te krijgen en dus meer beschikbaar voor diensten? 

Groot deel zou dit wel overwegen omdat dit meerdere issues op kan lossen.  

Vraag 4: SEMD kan leiden tot verbetering van de spoedzorg. Met diverse specialisme hierin 

betrokken en ontschotting van financiële middelen. 

Bijna iedereen ziet zo’n organisatie wel zitten. Nadelen: te groot, log orgaan.  

4. Afsluiting:  Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar bedrage en Peter sluit de avond af. 

Napraat Marck/Peter/Dianne: 

T.a.v. vraag 2: Marck geeft aan dat bij sommige huisartsen het domein denken richting triagisten en 

ambulance best wel fors aanwezig is. In de discussie hierover kreeg dit bijval van meerdere 

huisartsen. Dat is een risico voor de spoedzorg an sich . Daarmee kun je verdere samen werking 

belemmeren, laat staan als staan als je een SEMD zou willen ontwikkelen(zie vraag 4)  



 

 

Commentaar Peter: 

De borrel(initiatief HE) en het debat over ANW-zorg waren een uitstekende start van 2018! 

Eind 2017 is er een werkgroep Spoedzorg gestart die de samenwerking HAP/SEH en een visie op 

spoedzorg gaan vormgeven. Namens de huisartsen Eemland zitten daar Dianne Jaspers en Marc 

Segaar in. Marc volgt sinds 2017 de kaderopleiding Spoedzorg en heeft tevens zitting in de HAPcie. 

Dianne is als med. directeur HE HAP ook bij de HAPcie vergaderingen aanwezig.  

Verrassend in het debat vond ik de uitkomst op de de vraag over wel/niet dagvenster verbreden:  

velen zagen dit niet als oplossing om de drukte tijdens ANW zorg te doen verminderen. 

Een andere opvallende uitkomst is, dat praktijkhouders willen inschikken(en daar zelfs inkomsten-

derving voor over hebben) om zodoende de dienstenlast/verplichting te doen verminderen. 

Waarnemers die graag praktijkhouder willen worden: dit biedt hoop! Let wel dat er aan dit debat 

geen rechten ontleent kunnen worden en het debat na de borrel is gehouden. 

Deze uitkomst kan tevens meer tijd voor de patiënt gaan betekenen en zodoende de kwaliteit van de 

huisartsenzorg doen verbeteren. Een zeer interessante denkrichting! 

Dan is er de door Marck Hearkens opgemerkte felheid van sommige huisartsen t.a.v. de triagering. 

Sowieso ‘top’ dat er triagisten aanwezig waren! Naar mijn idee komt de toename van de drukte niet 

door de triagisten. Wel door het triagesysteem NTS. Mede daardoor hebben ook de ambulance 

diensten het veel drukker gekregen. Daarnaast is er een toename van gevoelde spoedzorg of zorg op 

het moment dat men dat wil (‘wens-zorg’) van onze inwoners, die maakt dat de ANW-diensten 

drukker worden. 

Mijn `wens-zorg’ t.a.v. de ANW-zorg is dat we het samen doen. Samen met de triagisten, samen 

werken met de ambulance en mogelijk meer samenwerken met de SEH.  

Ik ben zeer benieuwd  naar wat de werkgroep Spoedzorg hierover gaat brengen. Volg het in de 

nieuwsbrieven en op de ALV van 27 juni 2018. 

 


