KCE REPORTS 171A

WELK
KE OPLO
OSSING
GEN VO
OOR DE WACHTDIENS
STEN V
VAN
HUISA
ARTSEN
N?
SYNTHES
SE

2011

www.kce.fgo
ov.be

KCE REPORTS 171A
HEALTH SERV
VICES RESEARC
CH

WELK
KE OPLO
OSSING
GEN VO
OOR DE WACHTDIENS
STEN V
VAN
HUISA
ARTSEN
N?
SYNTHES
SE

PASCALE JON
NCKHEER, CÉCIL
LE DUBOIS, ELS
S VERHOEVEN, EMILIE RINCHARD, ANNE-MARIE BAUDEWYNS, TOON HAEZAE
ERT, IMGARD VINCK,
MURIELLE LON
NA, DOMINIQUE PAULUS

2011

www.kce.fgo
ov.be

KCE Reports 17
71A

 VOOR
RWOORD

H
Huisartsenwachtdi
iensten

Enke
ele jaren geleden al behandelde he
et KCE de problem
matiek van het one
eigenlijk gebruik vvan de spoeddiensten
in ziekenhuizen. Het onderzoek
o
werd aangevraagd
a
door de gezondheids
sinstanties en had
d als doel oplossin
ngen
te zo
oeken om patiënte
en naar diensten te oriënteren die beter
b
aansluiten bij hun behoeften.
Dit ke
eer was de vraag niet afkomstig va
an de overheid, maar
m
wel van de hu
uisartsenkringen d
die belast zijn met het
organ
niseren van de nacht- en weekend
ddiensten. Ze vra
agen zich af of he
et uitvoeren van d
deze taak overal nog
wel mogelijk is, reke
ening houdend met
m de werkbelas
sting, de zwaarte en soms zelfss de risico's van
n de
wach
htdiensten. Men heeft
h
echter niet op
o dit rapport gew
wacht om alternatie
even uit te werken en op verschille
ende
plaattsen uit te testen. Wij willen dan oo
ok iedereen dank
ken die hun ervariingen en bevindin
ngen met ons heb
bben
willen
n delen zodat realistische oplossiingen kunnen wo
orden voorgesteld
d voor de bevolking, de artsen en
n de
overh
heid.
Wij hopen
h
dat de ana
alyse en de synth
hese die door he
et KCE werd uitgevoerd ertoe zulllen bijdragen om alle
moge
elijke oplossingen
n samen te brenge
en in een rationee
el en doeltreffend organisatorisch m
model waarbij voo
or de
toeko
omst mogelijkheden worden voorge
esteld die tot op heden
h
in België nog
n niet werden o
onderzocht. Wij ho
open
ook dat
d de patiënten, vooral de meest kwetsbare of beh
hoeftige patiënten van wie de problemen vaak leiden tot
groeiiende wachtrijen op de spoedd
diensten, ook hu
un plaats zullen
n vinden in het nieuwe te creë
ëren
zorgllandschap.

Jean
n-Pierre CLOSON
Adjun
nct Algemeen Directeur

2011
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Algemeen Directe
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1 EERSTE
1.
ELIJNSZOR
RG BUITEN
N DE
PRAKTIIJKUREN: WELK PRO
OBLEEM
STELT ZICH
Z
IN BE
ELGIË?
Vandaag kan iede
V
ereen die waar oo
ok in België medische zorg nodig heeft
n de gewone prraktijkuren ('s avo
na
onds, 's nachts, in het weekend en
e op
fe
eestdagen) een huisarts contac
cteren. Deze w
wachtdiensten wo
orden
g
georganiseerd
doo
or de plaatselijke
e huisartsenkringe
en. Binnen die kringen
z de huisartsen van een bepaalde
zijn
e regio elk om beurt ‘van wacht’ vo
oor de
p
patiënten
van die
d
regio. Elke huisarts is w
wettelijk verplicht de
z
zorgcontinuïteit
vo
oor zijn of haar pattiënten te waarbo
orgen.
E toenemend aa
Een
antal huisartsen vindt
v
het echter m
moeilijk om beschik
kbaar
te
e zijn tijdens lan
nge perioden va
an wacht, zoals hierna uiteengez
zet in
p
paragraaf
1.1. De belangrijkste problemen
p
die d
de overheidsinsta
anties
id
dentificeerden, wo
orden beschreven
n in 1.2. In 1.3 wo
ordt de huidige situatie
en een overzich
o
omschreven,
aang
gevuld met een gegevensanalyse
g
ht van
d huidige wetgev
de
ving.
T
Tenslotte
volgt er
e een analyse van
v
alternatieve oplossingen voo
or de
o
organisatie
van wa
achtdiensten in de huisartspraktijk, de voorwaarden
n voor
d implementatie en
de
e de mogelijke ju
uridische en organ
nisatorische gevo
olgen.

1
1.1.
Het wordtt voor huisartse
en steeds moeiilijker om de
vereiste werklast
w
op zich
h te nemen
De Federale Raad
D
d voor de Huisarts
senkringen brachtt het onderwerp van dit
ra
apport aan bij het
h KCE. De be
eroepsorganisatie
es vermeldden ta
alrijke
p
problemen
met de
e wachtdiensten:
•

het dalende aantal huisartsen
n dat bereid en b
beschikbaar is om de
wachtdienst te verzorgen, vo
ooral in landelijkke en achterges
stelde
gebieden wa
aar de druk op de overblijvend
de huisartsen stteeds
toeneemt;

•

de negatieve invloed van de wachtdiensten op de aantrekkelijkheid
ep van huisarts;
van het beroe
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•

het specifieke probleem va
an de uren "in het
h holst van de
e nacht",
wanneer de huisarts de wacchtpermanentie moet
m
verzekeren voor
v
een
beperkt aantal oproepen (zie
e definitie in 1.3.2
2);

•

het huidige
e juridische kade
er dat het imple
ementeren van sommige
s
alternatieve
e oplossingen verrhindert (zie 1.3.3);

•

andere prroblemen met w
wachtdiensten zijn
n veiligheid, onb
betaalde
rekeningen
n en onredelijke e
eisen van de patië
ënten (bijv. huisbe
ezoeken
's nachts om onbeduidende redenen).

3

1.2. Problem
men inzake bud
dget en person
neel
Er zijn twee redenen
r
waarom
m de overheid zich
z
bezighoudt met het
probleem van de
d wachtdiensten.
De organisatie
e van wachtdien
nsten heeft een impact op het budget.
Patiënten die naar
n
de dienst sspoedgevallen gaan voor kleine kwaaltjes
k
veroorzaken onnodige uitgaven
n. Voor de finan
nciering van alte
ernatieve
oplossingen is
s een hoger budget nodig, en de omvang erv
van kan
momenteel moe
eilijk worden ingesschat.
Daarnaast bren
ngt de mogelijk ttoekomstige scha
aarste aan huisarrtsen de
organisatie van wachtdiensten in
n sommige regio’s
s in het gedrang.

1.3. Huidige
e situatie, werkbelasting en wetgeving
w
1.3.1. Versch
hillen in werkbela
asting tussen ge
ebieden
De MEDEGA-d
databank van de
e FOD Volksgezo
ondheid houdt vo
oor elke
huisarts een nauwkeurig
n
perm
manentierooster bij.
b Op basis va
an deze
informatie ontv
vangt de huisartssenkring "beschik
kbaarheidshonora
aria" van
het Rijksinstituu
ut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).
Aantal uren wa
achtdienst per ja
aar
In 2009 bedro
oeg het mediaan
n aantal uren wachtdienst
w
per huisarts
630 uren in lan
ndelijke gebieden
n, 326 uren in ha
alfstedelijke gebie
eden en
224 uren in sted
delijke gebieden ((zie kaart).

Aantal nachten wachtdienst
A
w
H
Het
aantal nachtten met perman
nentie wordt in de analyses van de
M
MEDEGA-databan
nk omschreven als het aantal perio
oden met minstens één
u wachtdienst tu
uur
ussen middernach
ht en 6 u. De resultaten voor 2009 tonen
t
e
eveneens
verschilllen tussen de ge
ebieden aan, zoalls reeds werd verrmeld
in
n de vorige paragraaf:
•

g
heeft een
e
huisarts gemiddeld 3 tot 4 nachten
In landelijke gebieden
permanentie per
p maand. In half-stedelijke gebie
eden is het gemiddelde
2 nachten pe
er maand en in sttedelijke gebieden
n is dit slechts 1 tot 2
nachten.

•

v de huisartsen in landelijke gebieden moest mee
er dan
Twee derde van
30 nachten wachtdienst
w
pres
steren in één ja
aar. In half-sted
delijke
gebieden had
d minder dan één op vier zoveel wachtdienst terw
wijl in
stedelijke geb
bieden slechts 9%
% 30 nachten of me
eer had.

4
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1.3.2. Versch
hillen in werkbela
asting tussen da
ag en nacht
Huisartsen heb
bben vooral proble
emen met de wac
chtdienst 'in het holst
h
van
de nacht', wanneer ze slechts e
enkele oproepen ontvangen, en dan vaak
nog voor onbe
eduidende redene
en. Typisch voor dit deel van de nacht is
trouwens de ste
erke daling van he
et aantal oproepen.
Er is wel geen algemeen aanva
aarde definitie van
n de periode ‘in het
h holst
van de nacht’. Om
O deze periode beter te kunnen specificeren
s
werd
d in deze
studie gekeken
n naar het aantal oproepen per uurr. Voor 2010 zijn er maar
van 5 huisarts
senkringen gedettailleerde gegevens beschikbaar over de
oproepen die gevolgd
g
werden door een huisbe
ezoek of consultatie. De
tendenzen ware
en voor deze 5 kringen identiek.
Het aantal oprroepen gevolgd d
door een huisbez
zoek of consultattie daalt
vanaf 18 u.-19
9u. (zie figuur). De kalmste periode ligt tussen
n 23u.of
middernacht en 7u. Dan is he
et aantal oproep
pen zeer laag (d
d.w.z. 12 oproepen perr 100 000 inwonerrs)
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Deze gegevens ge
D
even weer welke soort vragen de patiënten hebben
n. Om
e aanvaardbare
een
e oplossing te vind
den voor de perio
ode 'in het holst va
an de
n
nacht',
moet deze analyse worden gecombineerd me
et de perceptie va
an de
h
huisartsen
van wa
at zij als "nachtwerrk" beschouwen (bijv. begint dit om
m 23u.
o om middernacht?)
of

1
1.3.3.
Huidige wetgeving,
w
interp
pretatie en comp
patibiliteit met
alternatie
eve oplossingen
Een huisarts moett volgens artikel 422bis
E
4
van het Sttrafwetboek med
dische
b
bijstand
verlenen
n aan elke perso
oon waarvan de a
arts weet dat hij//zij in
g
gevaar
is. Somm
mige initiatieven voor een betere
e organisatie va
an de
w
wachtdiensten
wo
orden bemoeilijkt omdat vele huisa
artsen deze wetgeving
te
e strikt interprete
eren. Zij voelen zich verplicht om
m de patiënt thu
uis te
b
bezoeken
als deze
e erom vraagt. No
ochtans laat artike
el 422bis ruimte om
o de
s
situatie
in te schattten en te oordelen
n of een huisbezo
oek echt nodig is.
D vermeende verplichting tot huisbezoek verroorzaakt twee grote
De
p
problemen.
•

•

oelen zich soms onveilig,
o
zonder dat ze de risicositu
uaties
Huisartsen vo
echt kunnen identificeren. Momenteel
M
zijn er geen middelen
n om
gevaarlijke sittuaties te identific
ceren of om de huisarts te besche
ermen
bij een riskantt huisbezoek.

Huisbezoeken
n vragen veel meer
m
tijd dan cconsultaties, voorral in
landelijke geb
bieden. Onnodige
e huisbezoeken hebben een nad
delige
invloed op de
e efficiëntie en de
e zorgkwaliteit (b
bvb bij een gelijkttijdige
dringende oprroep).
D deontologisch
De
he code verwijstt expliciet naar art. 422bis van
n het
S
Strafwetboek.
De provinciale raden
n van de Orde b
baseren zich som
ms op
e
een
(te) strikte in
nterpretatie van artikel
a
422bis om
m tuchtmaatregele
en te
n
nemen
tegen huis
sartsen.
D
Daarnaast
eist de huidige wetgevin
ng dat per 30 000 inwoners er 1 huisarts
v
van
wacht is, terw
wijl deze huisarts zich 's nachts slechts aan één à twee
o
oproepen
per 100 000 inwoners kan
n verwachten (zie
e 1.3.2);
T
Tenslotte
zijn er voorwaarden
v
verb
bonden aan de erkenning. Een artts die
e
enkel
wachten do
oet, kan deze voorwaarden
v
(bvb
b. medische dos
ssiers,
z
zorgcontinuïteit)
onmogelijk vervulle
en.
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2. MOGE
ELIJKE OPLOSSINGE
EN EN
GEVO
OLGEN
België is niet het
h enige land dat problemen heefft met de organis
satie van
zorg buiten de praktijkuren. O
Ook in andere Europese lande
en is er
bezorgdheid ov
ver de toegankelijkkheid, kwaliteit, ve
eiligheid en efficië
ëntie van
de wachtdiens
sten. De bedoeliing is vooral he
et verminderen van
v
het
oneigenlijk geb
bruik van de spo
oeddiensten. Tot op vandaag hee
eft geen
enkel gezondheidszorgsysteem hiervoor een slu
uitende oplossing kunnen
vinden.
Dit rapport be
evat een system
matisch literatuu
uroverzicht rond nieuwe
modellen voor wachtdiensten
w
en
n een beschrijving
g van dergelijke modellen
m
in 5 andere Europese
E
landen. In België word
den sommige va
an deze
modellen al ge
etest, soms zelfs op grote schaal.. Andere kunnen worden
overwogen op de
d middellange te
ermijn.
•

Wachtposten: structuren die
e worden opgeze
et door huisartsen
n binnen
hun werkge
ebied;

•

Telefonisch
he triage- en conssultatiesystemen: een arts of een medisch
opgeleide medewerker geefft telefonisch advies en verwijst de
e patiënt
eventueel door
d
naar de mee
est geschikte zorgverlener;

•

Specifieke oplossingen voo
or het ‘holst van
n de nacht', zoa
als. één
huisarts vo
oor grotere wachtdienstgebieden en/of samenwerk
king met
de lokale ziekenhuizen.
z

•

Consultatie
es door een verp
pleegkundige en telefonische consultaties
(door een verpleegkundige
e of arts): deze oplossingen we
erden in
België nog
g niet uitgetest m
maar kunnen wo
orden overwogen
n op de
middellang
ge termijn, gezie
en de demograffische tendensen
n bij de
huisartsen..
Belangrijk: deze
e oplossingen:
•

kunnen wo
orden gecombinee
erd in eenzelfde gebied;

•

zijn in ons
s huidige gezondheidszorgsysteem
m nog puur hypo
othetisch
(bijv. verple
eegkundigen), ma
aar zouden kunne
en worden overwo
ogen als
meer drasttische oplossingen
n noodzakelijk zijn
n..

5

2
2.1.
Wachtpos
sten
2
2.1.1.
Verschil van
v land tot land
d en zelfs binne
en eenzelfde land
Wachtposten besttaan overal in Ne
W
ederland, Denema
arken en het Verenigd
K
Koninkrijk;
de prraktische organis
satie verschilt w
wel tussen de la
anden
o
onderling
en zelfs binnen eenzelfde
e land.
•

d houden huisarttsen toezicht op de wachtposten
n. Zij
In Nederland
hebben med
disch personeel in dienst (vverpleegkundigen
n en
assistenten). Dit personeel is verantwoordelijkk voor de triage en/of
assistentie bij de consultaties.

•

n er verschillende
e soorten medewerkers in dienst, zoals
In het VK zijn
telefonisten, ‘managers’, verpleegkundigen en spoedartsen. De
e mix
van vaardighe
eden verschilt van
n wachtpost tot w
wachtpost: bij som
mmige
werken alleen
n huisartsen, and
dere hebben ookk verpleegkundigen in
dienst.

•

e huisartsen zzelf de triage. De
In Denemarrken doen de
verpleegkundigen en het ad
dministratief personeel voeren an
ndere
taken uit.

•

n Italië bestaan de
d wachtposten uit huisartsen of an
ndere
In Frankrijk en
artsen.

2
2.1.2.
Impact: positief
p
voor huis
sarts en patiënt, onduidelijk voorr het
gezondhe
eidszorgsysteem
m
Dit onderzoek ko
D
on geen enkele studie
s
vinden die
e de zorgkwaliteit van
w
wachtposten
verge
eleek met die van
n traditionele wach
htdiensten.
H bestaan van wachtposten wo
Het
ordt vaak als possitief ervaren doo
or de
h
huisartsen:
lage
ere werklast, betere levensskwaliteit en meer
w
werkvoldoening.
D
Deze
perceptie ha
angt vooral af van de vroegere situatie
(w
wachtdienst, individuele organisatie) en van de b
bereidheid om in
n een
n
nieuw
systeem te stappen.
D meeste studie
De
es stellen vast dat ook de patiën
nten tevreden zijn
n. De
literatuur keek oo
ok naar de toega
ankelijkheid van de wachtposten: voor
s
sommige
patiënte
en is het vervoer cruciaal (bijv. ou
uders met zieke jonge
j
k
kinderen,
bejaarden). Daarom voo
orzien sommige landen huisbezoeken,
in
ndien nodig.

6
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De impact op het gezondheidszzorgsysteem is onduidelijk:
o
een mogelijke
m
afname van he
et aantal huisbezo
oeken door huisa
artsen, weinig inv
vloed op
het gebruik van
n de dienst spoedg
gevallen. Eén ond
derzoek concludeerde dat
de kosten voor het gezondheidsszorgsysteem van
n dit model hoger zijn dan
bij de klassie
eke consultatie bij de huisarts
se (zonder bijk
komende
financiering voo
or logistiek en perrsoneel).

2.1.3. Kwalite
eitsindicatoren
In Nederland en
e het VK werden
n kwaliteitsindicattoren voor wachtd
diensten
uitgewerkt. He
et VK ontwikkelde een systeem voor de erkenn
ning van
wachtposten en
n een "National Q
Quality Requireme
ents"-systeem me
et talrijke
kwaliteitsbewak
kingsprocedures, bijv. klachtenp
procedures, audits van
huisartsen, verrplichte rapporterring door de huis
sarts van wacht aan de
eigen huisarts.. De resultaten van deze maattregelen worden jammer
genoeg zelden gepubliceerd.

2.1.4. Een op
plossing voor ee
en toenemend aa
antal huisartsen
nkringen
in Belg
gië
2.1.4.1. Finan
nciering van wacchtposten
De zoektocht naar nieuwe opllossingen zorgde
e ook in België voor de
financiering va
an een toenem
mend aantal wachtposten.
w
De eerste
pilootexperimen
nten werden op
pgezet in kleine
e steden en la
andelijke
gebieden (sind
ds 2003). Ze wo
orden op jaarbasis gefinancierd door
d
het
RIZIV. De budg
getten zijn gebase
eerd op de aanvra
agen van de wach
htposten,
op basis van gedetailleerde geg
gevens over hun uitgaven (meer dan
d twee
derde is voor personeelskoste
en). In grote ste
eden werden "stedelijke
wachtposten" ingesteld met een
n stabielere finan
nciering (bepaald
d in een
Koninklijk Beslu
uit).
Het aantal wac
chtposten steeg g
geleidelijk over de
e jaren en bedroe
eg 29 in
2011. Ze dekke
en nu ongeveer ee
en derde van de Belgische
B
bevolkin
ng.
Tot nu toe werd
den de wachtpossten opgericht op vraag van huisarrtsen die
een oplossing zochten voor hun
n lokale behoeften. Er is echter no
og maar
weinig bekend over de behoefte
en op nationaal niveau.
n
Het RIZIV
V startte
daarom met ee
en onderzoek om de optimale loca
aties voor wachtp
posten in
heel het land te
e kennen. Een andere doelstelling
g op korte termijjn is het
ontwikkelen va
an nieuwe financieringswijzen. De
D bedoeling is dat de
huidige korte-te
ermijn-financiering
g daardoor wordt vervangen.
v
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2
2.1.4.2.
Grote verschillen
ve
in kos
sten, slechte stan
ndaardisatie
Het budget dat aa
H
an een wachtpost wordt toegekend
d, is gebaseerd op
p een
g
gemotiveerde
aan
nvraag met gegev
vens over activite
eiten en inkomste
en en
u
uitgaven.
In 2011 kende het RIZIV
R
€10,3 miljoen toe aan de 29
w
wachtposten.
•

sten zijn erg hetterogeen, zelfs binnen
De uitgaven van de wachtpos
n gedeeltelijk worrden verklaard do
oor de
gelijkaardige gebieden. Dit kan
ering.
verschillende types van investe

•

nzienlijk verschil tussen het aantal contacten overda
ag en
Er is een aan
's nachts (me
et als minimum slechts 1 patiëntco
ontct op 10 uur). Deze
vaststelling bevestigt
b
onze bevindingen over ‘h
het holst van de nacht',
n
hierboven in 1.3.2.
1
H blijft moeilijk om
Het
o wachtposten onderling te vergelijken omdat ze sterk
v
verschillen
qua openingstijden,
o
a
andere
financieringsbronnen, type en
d
dichtheid
van de betrokken
b
bevolkin
ng. In theorie is de
e performantie van alle
gevens kunnen geen
w
wachtposten
gelijjk, maar uit de beschikbare geg
c
conclusies
worden
n getrokken over de
d kosten-effectivviteit van het syste
eem.
D gemiddelde ko
De
ost per contact schommelt
s
tussen
n €17 en €23 (zo
onder
m
medische
honorarria), wat neerkomt op een kostprijss die varieer van €0,15
€
to
ot €5,08 per inwoner. In Nederland en Frankrijk w
worden de kosten per
in
nwoner geraamd op respectieveliijk ongeveer €14
4 en €6. Voor he
et VK
w
wordt
de kost gesc
chat op € 7, maarr de prijs wordt sterk beïnvloed doo
or het
a dan niet landellijke karakter van
al
n de regio, zoals aangetoond doo
or het
N
National
Audit Office.

2
2.2.
Centraal oproepnummer
o
r met triage
2
2.2.1.
Een veel gebruikte oplos
ssing in andere la
anden
Een regionaal of nationaal uniek oproepnummer
E
o
m
met een triagesys
steem
w
wordt
gebruikt in
n Denemarken, Nederland, het VK en Frankrijk
k. De
b
bedoeling
van dit systeem is het vinden
v
van de be
este oplossing voor de
n
noden
(en niet de vraag) van de pa
atiënt: spoedhulp, huisbezoek doo
or een
h
huisarts,
doorverw
wijzing naar de huisartspraktijk,
h
a
andere informatie
e met
b
betrekking
tot de zorgorganisatie.
z
D organisatie van
De
n een dergelijk triiagesysteem versschilt van land tot land.
In
n Denemarken wo
ordt de triage uitg
gevoerd door een huisarts, in Nede
erland
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meestal door ee
en triage-verpleeg
gkundige (onder toezicht
t
van een huisarts)
h
en in het VK do
oor een verpleegkundige of ander opgeleid
o
personee
el.
De succesfacto
oren voor de kwa
aliteit van het triag
gesysteem: opleid
ding van
het personeell, richtlijnen om
m hun beslissin
ngen te onders
steunen,
geautomatiseerrde beslishulp (om
m de respons in vergelijkbare situ
uaties te
standaardiseren
n en door te verw
wijzen naar de ju
uiste zorgverlener op het
juiste ogenblik).
Andere procedu
ures om de kwaliteit te bewaken zijn
z o.m. het toezicht door
een arts, peer review-groepen, de ontwikkeling van kwaliteitsind
dicatoren
(bijv. voor wach
httijden en de tijd die nodig was om
m een optimale oplossing
te vinden).

2.2.2. Impactt: positief voor h
huisartsen, matig
g voor patiënten
Het invoeren van
v
triagesysteme
en leidde in ande
ere landen tot een daling
van de werkbelasting voor huisartsen en vooral to
ot minder huisbezo
oeken.
Zwakke punten
n zijn meestal de sslechte communic
catieve vaardighe
eden van
het personeel, de wachttijden aa
an de telefoon en
n de onzekerheid over de
wachttijd voor een
e huisbezoek.
Ons literatuuro
onderzoek keek ook naar de be
etrouwbaarheid van
v
een
triage door een
n niet-arts: er zijn
n slechts weinig gegevens
g
beschik
kbaar en
die tonen geen
n wijziging in morrtaliteit, ziekenhuisopnames en he
et aantal
contacten met de
d huisarts de dag
g nadien.

2.2.3. Ervarin
ngen met pilootp
projecten in Belg
gië
2.2.3.1. Een gestandaardisee
g
erde aanpak
In België is er in bepaalde regio
o’s in 2009 een proefproject opges
start met
een centraal op
proepnummer (pro
oject 1733). Een professionele disp
patching
sorteert de oprroepen op basis van standaardpro
ocedures die sam
men met
huisartsen werden uitgewerkt. De oproepen van de patiëntten met
eerstelijns-zorg-problemen:
•

wel doorverwezen
n naar de huisartse
enkring;
worden ofw

•

of krijgen onmiddellijk
o
antwo
oord, afhankelijk van
v het probleem
m: advies
om de co
onsultatie met de
e arts nog uit te
e stellen, huisbe
ezoek of
doorverwijz
zing naar de plaattselijke wachtpostt.
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2
2.2.3.2.
Econom
mische gevolgen
n: moeilijk te bere
ekenen
De uitbreiding van
D
n de proefprojectten naar alle Belg
gische regio's zo
ou het
e
eerste
jaar zo'n € 2 521 500 koste
en, waarbij ¾ va
an de som zou dienen
v
voor
personeelsko
osten. Er zijn te
e weinig gegeven
ns beschikbaar in de
literatuur om de werkingskosten
w
e de mogelijke w
en
winsten na een aantal
a
ja
aren in te schatten (bijv. daling
g in het aantal huisbezoeken, aantal
a
u
uitgestelde
vragen
n of spontaan opgeloste problemen
n).

2
2.2.3.3.
Verschiillende juridische
e problemen
Een centraal oprroepsysteem met triage door niiet-medisch personeel
E
v
vraagt
een aanp
passing van de huidige wetgevving. De besliss
singsm
modaliteiten
na een
e
oproep van een patiënt moeten duidelijk wo
orden
o
omschreven,
om de
d mogelijke aans
sprakelijkheid van
n de telefonist(e) en
e de
h
huisarts
in te dekk
ken.
B
Bovendien
moet de juridische status van de telefonisten wo
orden
v
verduidelijkt.
Als de
d beoordeling van
v
het probleem van de patiënt wordt
w
b
beschouwd
als ee
en soort (preliminaire) anamnese, moet het beroep
p van
d telefonisten en
de
n hun wettelijke bevoegdheden w
worden omschrev
ven in
K
Koninklijk
Besluit nr. 78. Als da
at niet het geva
al is, zijn er geen
a
aanpassingen
nod
dig. De bestaan
nde wetgeving vo
oor personeel va
an de
100/112-spoedeisende hulpdiensten vormt dan de ju
uridische basis.
M
Momenteel
hebbe
en wachtdiensten geen uniforme be
egin- of eindtijd: bij een
c
centraal
oproepnu
ummer zou een harmonisatie
h
op n
nationaal niveau nuttig
z
zijn.

2
2.3.
Specifieke
e oplossingen voor
v
‘ het holstt van de nacht':
grotere wa
achtdienstzone
es en/of overee
enkomsten mett
ziekenhuiz
zen
2
2.3.1.
Twee bellangrijkste altern
natieven in Belgiië
De huisartsenkring
D
gen werkten twee
e oplossingen uit om de wachtdiensten
'in het holst van de
e nacht" te verlich
hten.
D
De
eerste oplos
ssing is een overeenkomst tussen aangrenz
zende
om het aantal huisartsen
h
huisartsenkringen
h
van w
wacht tijdens de kalme
k
p
perioden
te vermin
nderen. Deze oplo
ossing heeft bepe
erkingen:
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•

in wachtdienstzones in de
e buurt van de grens (vaak la
andelijke
gebieden met een tekort aan huisartsen)) zijn er geen naburige
n
huisartsenk
kringen, zodat de
e krachten niet kunnen worden geb
bundeld;

patiënten duidelijk
p
k te informeren ove
er de organisatie van de wachtdien
nsten,
o zo onrealistisc
om
che verwachtingen
n te vermijden.

•

Zoals reed
ds hierboven verrmeld eist de we
et dat er 1 huisarts per
30 000 inw
woners van wach
ht moet zijn, terw
wijl deze huisarts
s zich 's
nachts slec
chts aan één à ttwee oproepen pe
er 100 000 inwon
ners kan
verwachten
n (zie 1.3.2);

De bevoegdheden
D
n van verpleegku
undigen zijn bij w
wet bepaald. Som
mmige
te
echnische en me
edische handelingen mogen allee
en worden uitgev
voerd
d
door
verpleegkun
ndigen met speciffieke kwalificaties. Zij mogen assis
steren
b diagnoses en behandelingen,
bij
b
ma
aar mogen zelf ge
een diagnose stellen of
b
beslissingen
over een behandeling nemen. Vo
oor consultaties door
s
specifiek
opgeleide verpleegkund
digen zijn dus wijzigingen aan
n de
w
wetgeving
nodig m.b.t.
m
hun kwalifica
aties en de toegellaten handelingen
n.

•

Door de grote
g
afstanden in
n landelijke gebie
eden is het soms moeilijk
om wachtd
dienstzones samen te voegen.
De tweede oplossing
o
is ee
en officiële ove
ereenkomst tusse
en een
huisartsenkring en een naburig ziekenhuis om de
e patiënt in het holst
h
van
de nacht naar de spoeddienste
en te verwijzen. In de huidige Belgische
initiatieven wo
ordt de triage uitgevoerd doorr een huisarts (uit de
huisartsenkring) of door het perssoneel van de spo
oeddienst.

2.3.2. Vereiste juridische aan
npassingen
Voor de eerste
e optie zou het wettelijk vereiste
e aantal huisarts
sen met
wachtdienst aangepast moete
en worden aan het verwachte
e aantal
oproepen 's nac
chts.
Bij de tweede optie
o
is de zorgcon
ntinuïteit wel dege
elijk gegarandeerd
d en zijn
geen wijziginge
en aan de wetgevving nodig , tenzijj voor bepaalde aspecten
a
van een extern triagesysteem, zo
oals reeds vermelld in 2.2.2.

2.4. Consulttatie door speccifiek opgeleide
e verpleegkund
digen
2.4.1. Toegep
past in het buite
enland
In Nederland en
e in het VK voe
eren verpleegkund
digen onder toez
zicht van
huisartsen de triage uit, en d
doen ze ook con
nsultaties. Voor kleinere
verwondingen of
o onschuldige aa
andoeningen bes
staan in het VK trrouwens
“walk in“ centtra met verpleeg
gkundigen, die toegankelijk
t
zijn zonder
afspraak.

2.4.2. Wat de
enken patiënten over consultatie
es door
verplee
egkundigen?
Uit de literatuu
ur blijkt dat somm
mige patiënten ontevreden
o
zijn over
o
een
consultatie mett een verpleegkun
ndige als ze een consultatie met een
e
arts
verwacht hadde
en. De auteurs ra
aden aan om voo
or het eerste con
ntact alle

2
2.4.3.
Vereiste juridische
j
aanpa
assingen

2
2.5.
Telefonisc
che consultatie
es
2
2.5.1.
Veel gebrruikt in sommige
e landen
In
n Nederland en in het VK kunnen
n specifiek opgele
eide verpleegkundigen
(o
of assistenten) telefonisch
t
advie
es geven, op vo
oorwaarde dat ze
z de
(nationale) richtlijn
nen volgen.
In
n Denemarken worden triage en telefonische
e consultaties alleen
a
u
uitgevoerd
door daarvoor opge
eleide huisartsen
n. Financiële stimuli
s
m
moedigen
deze optie
o
aan en voo
or ongeveer de h
helft van de contacten
v
volstaat
dit telefon
nisch advies.

2
2.5.2.
Wat denk
ken patiënten ov
ver telefonische consultaties?
Uit sommige on
U
nderzoeken blijktt dat telefonisch
he consultaties voor
o
ontevredenheid
kunnen zorgen bijj patiënten die liiever consultaties
s met
p
persoonlijk
contac
ct hebben. Andere onderzoeken e
en de Deense situatie
(met een huisarts
s aan de telefoon
n) tonen echter aan dat patiënten het
g
gemak
van het gebruik van de te
elefoon appreciërren, evenals de snelle
s
re
espons, de raadg
gevingen, het feiit dat ze werden gerustgesteld en het
g
gevoel
dat ze de tiijd van de arts nie
et hebben verspild
d.

2
2.5.3.
Vereiste juridische
j
aanpa
assingen
Op dit moment kunnen huisartsen
O
n wel degelijk telefonische consultaties
u
uitvoeren
want ze
e mogen zelf bepa
alen op welke ma
anier ze een diag
gnose
s
stellen
of over ee
en behandeling be
eslissen. Het zou
u echter nuttig zijn om
richtlijnen of proto
ocollen uit te we
erken om de kwa
aliteit van telefon
nische
c
consultaties
te bev
vorderen.

KCE Reports 17
71A

H
Huisartsenwachtdi
iensten

Indien men overweegt om
m bij telefonisc
che consultaties
s meer
bevoegdheden te geven aan ve
erpleegkundigen, moet de wetgeving over
de uitoefening van de verpleegkkunde ook worden
n aangepast.

in samenwerking met huisartsen

2.6. Rekrute
ering van bijkom
mend personee
el: wie is vrijwillliger?
Sommige huisa
artsenkringen recrruteren artsen spe
eciaal voor het uittoefenen
van de wachtd
diensten. Deze situatie is paradox
xaal: als deze "v
vrijwillige
artsen van wacht" hun beroep niet op de klass
sieke manier uito
oefenen,
kunnen ze nie
et genieten van het statuut en
n de voordelen van de
"erkenning". De
eze oplossing wordt erg geapprecieerd door huisarttsen van
landelijke gebie
eden die hulp nod
dig hebben, maar er is wel een aan
npassing
van het huidige gezondheidszo
orgsysteem voor nodig. Bedoeling
g is dat
daardoor de oplossing aa
antrekkelijker wordt
w
voor ka
andidaatwachtdienstarts
sen
en dat de patiënten geholpen
g
worde
en door
professionele zorgverleners
z
mett een adequate opleiding
o
(huisarts
s of een
andere specifie
eke opleiding).

P
PROCES

3. BELEIIDSMAATR
REGELEN OM
ALTER
RNATIEVE
E OPLOSSINGEN TE
IMPLE
EMENTERE
EN
Onderstaande tabel vat een aantal buitenlan
ndse beleidsmaa
atregelen
samen. Hierbijj werd desgevalllend rekening gehouden
g
met re
egionale
variaties, plaats
selijke noden en g
geografische facto
oren.
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KWALITEITSK
B
BORGING

•

Evidence-based klinische
k
richtlijnen voor
voorschrijven van zo
org buiten de praktijku
uren

•

Informatie- en com
mmunicatietechnologie
e, waaronder elektron
nische
patiëntendossiers en
e communicatie via internet met de huisa
artsen
voor efficiënte uitwisseling van informatie tussen de eigen
wachtdienst.
zorgverlener en de zorgverlener van de w

•

Budget op maat van
n een efficiënt systeem
m met mogelijk alterna
atieve
(gemengde) manie
eren van financiering: bijv. betaling per uur
wachtdienst van hu
uisartsen, betaling van
n telefonische consulttaties,
financiële stimuli om
o
de eerstelijnszorrg te raadplegen (v
versus
spoeddiensten)

•

Implementatie
va
an
triagesystemen
n
(richtlijngestuurd
en
computergestuurd) voor huisartsenwachtposten, spoeddienste
en en
n, om de graad van hoogdringendheid va
an de
ambulancediensten
oproep te beoordele
en

•

Toezichtsprocedure
es,
verpleegkundigen

•

Telefonische consultaties door artsen

•

Registratie
van
patiëntengegeven
ns:
socio-demograffische
mende behoeften, antw
woord
kenmerken, problemen, diagnose, bijkom
op de vraag

•

Sensibilisatie van en
e informatie aan patiënten voor een zo eff
fficiënt
mogelijk gebruik van de wachtdiensten

•

Definitie en impleme
entatie van nationale kkwaliteitseisen en
indicatoren voor wa
achtdiensten
(zie http://www.out--of-hours.info/docume
ents.php voor info overr
Belgische research (8.1.2) en UK Nationa
al requirements )

BELEIDSMAATREGELEN VOOR WACH
HTDIENSTEN
STRUCTUUR

•

Een centraal reg
gionaal/nationaal opro
oepnummer

•

Betrokkenheid vvan multidisciplinair pe
ersoneel in nieuwe mo
odellen

•

Specifieke ople
eiding van het pe
ersoneel, waaronder ook in
communicatieve
e vaardigheden

•

Ondersteuning van lokale wachtpos
sten op vraag van hu
uisartsen,
gebaseerd op een regionale pllanning voor een optimale
d
toegankelijkheid

•

Mogelijke integrratie van huisartsenwa
achtdiensten in het zie
ekenhuis,

triage

gebeurt

door

en

assiste
enten/

Voorbeelden:

Ontwikkeling va
an gestandaardiseerrde procedures op nationaal
niveau (budget, zorgmodellen, protoc
collen), aan te passen
n volgens
de plaatselijke ssituatie

•

als

doorverwijzing
g

o

de tijd die
e nodig is om een opro
oep te beantwoorden, voor
de klinisc
che beoordeling, voor e
een huisbezoek

o

systemen
n voor het identificeren
n van levensbedreigen
nde
situaties

o

indicatore
en voor voorschrijven e
en doorverwijzen

o

patiëntgerichte indicatoren (tevvredenheid,...)

•

anisaties die wachtdien
nsten verzorgen
Erkenning van orga

•

Organisatie van aud
dits
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Buitenlandse auteurs
a
en desku
undigen benadrukken verder nog
g enkele
punten die moe
eten worden overw
wogen bij het kiez
zen voor een alte
ernatieve
oplossing:
VERDERE PUNTE
EN DIE MOETEN WOR
RDEN OVERWOGEN
N
ALGEMENE PUNT
TEN

•

dersteuning van nieuwe
n
initiatieven door de
Ond
voo
ornaamste stakeholders, nl. beroepsorg
ganisaties,
huissartsen, overheid

ORGANISATORISCHE
ASPECTEN

•

nvaardbaar aantal wac
chtdiensten en een tijdsschema
Aan
dat aangepast is aan de huisarts
h

PATIËNTEN

•

Info
ormatie: optimale dien
nstverlening aangepa
ast aan de
nod
den en verwachtingen van de patiënt

•

Wachttijden: korter, en be
etere informatie

•

Toe
egankelijkheid van zorrg voor patiënten die zich
z
niet
kun
nnen verplaatsen

TEVREDENHEID

4. BESLU
UIT
Dit rapport onderzocht de moge
elijke alternatieven
n voor de organis
satie van
wachtdiensten in eerstelijnszorg. Hierbij werd
d vertrokken van
nuit het
standpunt van de
d zorgverleners en de overheid. Uit
U de gegevens blijkt dat
vooral landelijk
ke gebieden een probleem hebbe
en met de werkb
belasting
tijdens de wa
achtdiensten. Bovvendien is de huidige organisa
atie niet
aangepast aan kalme perioden.
Enkele opmerkingen:
•

ptie van de patiënten viel buitten het bestek van dit
De percep
onderzoek, dat Belgische
e studies en buitenlandse
b
erv
varingen
analyseerd
de. Niet alle puntten konden word
den behandeld, zoals
z
de
toegankelijkheid voor mind
derheden en voo
or patiënten van minder
begoede klasses.

•

ort concentreerd
de zich op de huisartsenkringen met
Het rappo
problemen. Veel huisartsen
nkringen functione
eren nog steeds perfect,
tot grote vo
oldoening van de
e huisartsen en hu
un patiënten. Er zijn
z daar
geen aanpassingen nodig vo
oor zover dat
o het sys
steem levensvatb
baar blijft op de lan
ngere termijn;
o het be
elang van de patië
ënt centraal blijft staan bij het nem
men van
de bes
slissingen

•
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Dit rapport reikt geen mirakelo
oplossing aan voo
or het probleem va
an de
geografische verschillen. Uit de
d Belgische gegevens en de literratuur
blijkt wel du
uidelijk dat aang
gepaste oplossin
ngen nodig zijn voor
landelijke geb
bieden en grensstrreken.
D studie bekeek de voornaamste modellen die werrden geïmplemen
De
nteerd
in
n België en het buitenland. Voo
or sommigen zijn
n wijzigingen aa
an de
B
Belgische
wetgeving noodzakelijk.
D literatuur som
De
mt een aantal voor -en nadelen o
op, in functie va
an de
v
verschillende
doellstellingen die mo
oeten worden berreikt. De ondersta
aande
ta
abel toont de ve
erschillende op te
e lossen problem
men. Elke aangereikte
o
oplossing
moet hieraan
h
worden getoetst.
g
Het uitteindelijke doel is
s het
v
vinden
van een oplossing
o
of, me
eer waarschijnlijk, een combinatie
e van
o
oplossingen
die ee
en evenwichtig an
ntwoord bieden o
op elk van de aspecten
in
n de linkerkolom van
v de tabel.
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Uit de ervarin
ngen in andere landen blijkt da
at daarnaast vo
ooral de
standaardisatie
e van de procedures en een evaluatie
e
gebase
eerd op
indicatoren aan
ndacht moeten krijjgen.
Alleszins moete
en toekomstige be
eslissingen:
•

de toegan
ng tot de wachtd
dienst vereenvou
udigen, en dit voor
v
alle
patiënten;

•

anbieden die aang
gepast zijn aan de
e noden,
diensten aa

•

de efficiëntie van wachtdie
ensten verhogen, vooral tijdens de kalme
perioden.

•

m
men niet ve
ergeten dat het prrobleem ook kan worden
Tenslotte mag
aangepakt door het beroep vvan huisarts zelf, aantrekkelijker te
e maken.
Hiervoor werden
w
aanbeve
elingen gedaan in het KCE-rapp
port 90.
Aanbevelin
ngen om burn-out bij huisartsen te voorkomen
v
staan in KCErapport 165
5.
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Om een op
plossing te vinde
en voor het orga
aniseren van wa
achtdiensten in d
de eerste lijn, be
eveelt
het KCE aan
a
om met alle
e betrokken parrtners een plan van aanpak te ontwikkelen, waarin
w
tegelijkertijjd gekeken word
dt naar de noden
n van de patiëntt, de verzuchting
gen van de artse
en, de
mogelijkhe
eden van sam
menwerking me
et andere zorrgverstrekkers en -structuren,, de
betaalbaarrheid voor de overheid, de noodzakelijke wettelijke aa
anpassingen en
n de
deontologiische aspecten en de uniform
me toepassing ervan.
e
Om dit tte bereiken zal men
verschillen
nde modaliteite
en moeten co
ombineren, reke
ening houdend
d met de hu
uidige
uiteenlopende lokale situatties.
Wat betrefft de oproep van
n de patiënt beve
eelt het KCE aan
n om een centra
aal oproepnumm
mer te
veralgemenen. Dit biedt voordelen
v
voor de patiënt, me
eer veiligheid v
voor de arts en
n laat
registratie van de oproepen
n toe om het sys
steem te kunnen evalueren.
In het geva
al van veralgeme
ening van het sys
steem "1733" mo
oet men waken o
over het volgende
e:
•

Er moet samen met de lokale partnerrs worden bepaa
ald of het oproe
epnummer 1733 moet
doorve
erbinden naar he
et oproepnumme
er van de lokale kring voor problemen die betrek
kking
hebben op huisartsgeneeskunde, dan wel of de telefo
onist(e) van 1733
3 een oplossing moet
voorsttellen voor elk ty
ype probleem;

•

Er mo
oeten een regelg
geving worden uitgewerkt
u
betre
effende het jurid
disch statuut va
an de
telefon
nisten, hun opleiding en hun bev
voegdheden, en de
d noodzaak van
n protocollen die
e hun
besliss
singen ondersteunen;

•

Deze protocollen
p
moe
eten worden onttwikeld (spoedeisende hulpdien
nsten, doorverwiijzing
naar de eerstelijnszorg
g, overdragen va
an de consultatie
e...);

Het KCE beveelt aan om meer
m
dan één oplossing in te voe
eren, gekozen in functie van de lo
okale
omstandig
gheden, om gevo
olg te geven aan
n de oproepen, en
e dit in samens
spraak met de lo
okale
kringen. Err zijn talrijke mog
gelijkheden, waa
aronder:
•

a

Het sa
amenvoegen van
n zones tijdens de
d kalme period
den: in dat geva
al moet de wetge
eving
worden aangepast in termen
t
van de grootte
g
van de po
opulatie die doo
or een arts van wacht
w
moet worden
w
bestreken;

Alleen hett KCE is verantwoorrdelijk voor de aanb
bevelingen aan de overheid
o
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•

Afsluitten van samenwe
erkingsakkoorde
en met de naburiige ziekenhuizen
n:
o de
e triagemodaliteitten moeten voorraf tussen de parrtijen worden bep
paald;
o ee
en triagesysteem
m (indien ande
ers dan 1733) moet worden geïntegreerd in
n de
we
etgeving;
o in alle gevallen mo
oet een contact met
m een huisarts (telefoon, bezoe
ek) mogelijk blijv
ven;

•

Oprich
hting van huisarttsenwachtposten
n:
o Ee
en geografische spreiding op ba
asis van de mom
menteel beschik
kbare gegevens moet
ee
en optimale toega
ankelijkheid gara
anderen voor patiënten die zich k
kunnen verplaats
sen;
o De
eze spreiding moet zich toespittsen op de gebie
eden die niet ov
ver een nabijgellegen
zie
ekenhuis beschiikken, om zo de
e toegang tot eerste lijn te onde
ersteunen, en aa
an de
me
eeste behoeften te kunnen voldo
oen;

•

Indien consultaties door verpleegkund
dig personeel wo
orden overwogen
n:
o mo
oeten de kwalific
caties van dit perrsoneel worden gereglementeerd
g
d;
o mo
oet de lijst van
n handelingen die
d door dit personeel mogen worden uitgevoerd,
wo
orden herzien, aangezien deze
e consultaties momenteel
m
voo
orbehouden zijn aan
arttsen;

•

Indien telefonische con
nsultaties worde
en overwogen:
o mo
oeten er protoc
collen worden uitgewerkt
u
die verduidelijken
v
in
n welke situatie
es de
zo
orgverlener dit ty
ype consultatie al dan niet mag uitvoeren (cf. Fran
nkrijk, Nederland
d);
o mo
oeten de wet en de reglementerring worden aangepast, indien zze worden uitgev
voerd
do
oor verpleegkund
digen, zoals uitee
engezet in het vo
orige punt;
Voor elk ty
ype organisatie moet
m
rekening wo
orden gehouden
n met volgende e
elementen:
•

Voor de
d patiënt:
o Infformatie (media
a, folders bij zorgverleners)
z
o
over
het efficië
ënt gebruik van
n de
wa
achtdiensten;
o Tijjdens de wacht: correcte informa
atie van de patië
ënt over welke dienst optimaal is voor
zijn/haar probleem en wat hijj/zij hiervan kan verwachten (bijv. wachttiijden,
toe
egankelijkheid);
o Mo
ogelijkheid van huisbezoek voor
v
patiënten die zich niet kunnen verplaa
atsen
(m
medische redene
en, rusthuizen, sociale
s
redenen). Daarom zal in de triageprotoc
collen
zo
o goed mogelijk worden bepaald
d welke omstand
digheden leiden tot een onvermogen
tott verplaatsen ;
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•

Voor de
d huisarts:
o Ee
en verbetering van
v
de aantrekk
kelijkheid van de
d huisartsgenee
eskunde volgen
ns de
aa
anbevelingen van
n het KCE-rapport nr. 90 (opleidin
ng en werkomsta
andigheden);
o Ee
en verbetering van
v
de aantrekke
elijkheid van de wachtdienst, m
met name op hett vlak
va
an werkomstand
digheden: aanv
vaardbare frequ
uentie, shifts v
van beperkte duur,
d
aa
anpassingen bij ziekte
z
of zwange
erschap, maatreg
gelen om de veilligheid van de arts te
ga
aranderen;
o He
et bepalen van een statuut en uitoefeningsvoo
orwaarden (opleiding, vaardighe
eden)
vo
oor artsen die hu
un klinische pra
aktijk uitoefenen in het kader va
an de wachtdien
nsten,
ten
neinde de aantre
ekkelijkheid van
n dit statuut en de
d zorgkwaliteit voor de patiënten te
ga
aranderen;
o De
e artsen informe
eren dat de zoge
enaamde strikte plicht om huisbezoeken af te le
eggen
tijd
dens de perioden van wachtdien
nst niet overeens
stemt met een w
wettelijke verplich
hting.
De
e optie van huisb
bezoek, zoals uiteengezet in hett kader van de trriageprotocollen
n, kan
als
s algemene richtlijn dienen voor de artsen die met d
deze vraag wo
orden
ge
econfronteerd.

•

Middellen:
o Ee
en aangepaste financiering
f
wan
nneer het centra
aal oproepsysteem wordt uitgebreid
na
aar het ganse gro
ondgebied (voorral tijdens de inv
voering ervan, o
o.a. voor de ople
eiding
va
an het personeel));
o Tijjdens de kalme perioden moetten meer efficië
ënte oplossingen
n worden uitgew
werkt
(sa
amenwerking en
n doorverwijzing tussen eerste en
n tweede lijn);
o De
e mogelijkheid van
v
telefonische consultaties: aan te moedigen en te financiere
en in
die
e omstandighede
en die dit toelate
en (50% van de oproepen
o
in Dene
emarken);
o Ee
en gestandaardiiseerde financie
ering van de wachtposten, rek
kening houdend met
zo
owel de activiteit als de dichtheid
d van de bevolkin
ng;

•

Comm
municatietechnolo
ogie: systeme
en uitwerken (of de huid
dige experime
entele
system
menuitbreiden) om
o te garanderen
n dat:
o De
e medische geg
gevens van de patiënt beschikbaar zijn voor de zorgverlenerr van
wa
acht, in eerste en
n tweedelijnszorg
g;
o De
e vaste huisarts op de hoogte wo
ordt gebracht zo
odra wanneer die
e zijn/haar activitteiten
he
erneemt;
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Routin
nematig en gestandaardiseerrd verzamelen van gegeven
ns voor elk type
dienstv
verlening (triage
e, wachtdiensten
n, spoedeisende hulpverlening) o
om de kwaliteit en
e de
efficiën
ntie te evaluere
en door middel van de kwaliteitsindicatoren d
die in het buiten
nland
beschiikbaar zijn (bijv. activiteiten, tevrredenheid van de
e gebruiker, finan
nciële gegevens)
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