
 

Een gearrangeerd huwelijk  

of ware liefde? 
 

 

 

 

 

Een kwalitatief onderzoek naar de samenwerking binnen de Spoedposten 

Zuidoost Brabant tussen de Spoedeisende Eerste Hulp en de Centrale 

Huisartsenposten Zuidoost Brabant. 
 

 

 

M.A.J. van Bentum 

Utrecht, 25 juni 2010 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                         

Een gearrangeerd huwelijk of ware liefde? 
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
 

M.A.J. van Bentum 

Studentnummer: 0459623  

E-mailadres: M.A.J.vanBentum@students.uu.nl  

Datum: 25 juni 2010 

 

Universiteit Utrecht 

Bestuurs- en Organisatiewetenschap 

Master Organisatie, Verandering en Management 

Leerkring Dynamiek van Organiseren en Managen 

 

Eerste begeleider Universiteit Utrecht: mw. dr. M. Gastelaars 

Tweede begeleider Universiteit Utrecht: dr. J. Vermeulen 

 

In opdracht van het Tactisch Overleg Spoedposten Zuidoost Brabant: 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                         

Een gearrangeerd huwelijk of ware liefde? 
 2 

Voorwoord 

 
 

oor u ligt het resultaat van een vijf maanden durend avontuur. Een afstudeerproces wordt 

wel eens vergeleken met een ritje in de achtbaan en dat is het voor mij zeker geweest. Voor 

ik het wist werd ik meegevoerd in de interessante, maar complexe wereld van de Spoedposten 

Zuidoost Brabant (ZOB). In sneltreinvaart moest ik uitvogelen hoe deze wereld in elkaar zat, 

maar toen ik het eenmaal begon te begrijpen, ging er een wereld voor me open. De afgelopen 

maanden zijn, net als een ritje in de achtbaan, voorbij gevlogen. Soms zat mijn karretje in een 

neerwaartse richting, ik kreeg het juiste artikel niet gevonden, een respondent niet te pakken of 

die ene zin niet mooi op papier. Op andere momenten zat mijn karretje juist in de piekpunten, 

toen ik het proces binnen de Spoedpost van dichtbij heb mogen zien tijdens de observaties, ik 

overal achter de schermen een kijkje mocht nemen of een van de respondenten mij meevoerde in 

zijn verhaal. De afgelopen maanden heb ik de mogelijkheid gekregen om de Spoedposten ZOB 

van dichtbij te bekijken en daar ben ik helemaal in opgegaan. Op een gegeven moment zat ik zo 

in mijn onderzoek dat toen een vriendin vroeg hoe het met me ging, ik uitgebreid over de 

voortgang van mijn onderzoek begon te vertellen, toen ze zei “ja en hoe gaat het met jou?”, werd 

ik wel even met mijn neus op de feiten gedrukt. Het was voor mij een feest om onderzoek te 

doen naar de Spoedposten ZOB. Dit had ik echter niet kunnen doen zonder de hulp van een 

aantal personen. Ten eerste wil ik graag Gerben Welling bedanken omdat hij het initiatief heeft 

genomen om de USBO te benaderen en mij de kans heeft gegeven dit onderzoek te gaan doen. 

Daarnaast wil ik graag Liesbeth van Rooij bedanken, haar warme welkom binnen de Centrale 

Huisartsenpost Zuidoost Brabant (CHP ZOB) zorgde ervoor dat ik me direct op mijn gemak 

voelde. Ze heeft de tijd genomen om al mijn vragen te beantwoorden en heeft kritisch naar mijn 

teksten gekeken. Een andere persoon die mij kritische vragen stelde en scherpe feedback gaf, is 

Marja Gastelaars. Haar interesse in en enthousiasme over mijn onderzoek hebben me de 

afgelopen maanden ontzettend gestimuleerd en mijn onderzoek naar een hoger plan getild. Ook 

wil ik graag mijn „studiebuddy‟ Renée Gunnewijk bedanken. In het begin van het onderzoek 

hebben we flinke sparsessies gehad over onze onderzoeken en gedurende het onderzoek hebben 

we contact gehad over ons onderzoeksproces. Haar steun en interesse waren mijn steuntje in de 

rug gedurende het onderzoek. Daarnaast wil ik graag de managers bedrijfsvoering van de 

ziekenhuizen, de SEH-hoofden van de ziekenhuizen en de medisch manager van de CHP ZOB 

bedanken voor hun hulp in het selecteren van de respondenten. Mijn grote dank gaat ook uit naar 

mijn respondenten, ondanks hun drukke schema, hebben ze de tijd genomen om aandachtig naar 

mijn vragen te luisteren en de tijd te nemen om hier antwoord op te geven. Zonder hen had ik dit 

onderzoek nooit kunnen uitvoeren. Tot slot wil ik graag mijn vader bedanken. Mijn vader was 

huisarts in Eindhoven en heeft mij als het ware „besmet‟ met de interesse in de gezondheidszorg. 

Zijn enthousiaste verhalen over het huisartsenvak, hebben mij gestimuleerd om dit onderzoek te 

starten en ondanks dat hij het niet meer mag meemaken, vond ik het een eer om in zijn wereld 

rond te lopen. 

 

Rest mij niets anders, dan u veel leesplezier te wensen. 

 

Malou van Bentum 

V 
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Samenvatting 

 
 

n dit kwalitatieve onderzoek staat het project Spoedposten Zuidoost Brabant (ZOB) centraal. 

De Spoedposten ZOB zijn een samenwerkingsverband tussen de Spoedeisende Eerste Hulp 

(SEH) van drie ziekenhuizen en de Centrale Huisartsenposten Zuidoost Brabant (CHP ZOB). 

De onderzoeksvraag richt zich op welke betekenissen de respondenten geven aan de onderlinge 

samenwerking tussen de SEH en de CHP ZOB binnen de Spoedposten ZOB. Het onderzoek 

heeft een medisch inhoudelijke insteek, dit houdt in dat de mening van de professional centraal 

staat.  

Uit het onderzoek komt naar voren dat de respondenten overwegend positief zijn over het 

fenomeen Spoedpost. De respondenten zijn van mening dat het belangrijk is dat de juiste zorg op 

de juiste plek wordt verleend. Over de samenwerking is men ook overwegend positief. 

Samenwerking houdt volgens de literatuur in: “gemeenschappelijk werken aan eenzelfde taak”. Uit het 

onderzoek blijkt echter dat de praktijk binnen de Spoedposten ZOB slechts deels overeenkomt 

met deze definitie. Er wordt gewerkt aan één taak, maar niet gemeenschappelijk. Er wordt naast 

elkaar gewerkt, in plaats van met elkaar. Het begrip samenwerking wordt verward met het begrip 

arbeidsdeling, dat aan de basis ligt van samenwerking. Het werk is binnen de Spoedposten ZOB 

verdeeld tussen de SEH en de CHP ZOB en daardoor bestaan er wel onderlinge 

afhankelijkheidsrelaties. De samenwerking binnen de Spoedposten ZOB wordt echter door een 

aantal factoren in de weg gestaan. Enerzijds doordat het werk van professionals een solistische 

inslag heeft en professionals niet gewend zijn samen te werken. Anderzijds zijn er een aantal 

organisatorische factoren te noemen. Zo hebben de SEH en de CHP ZOB een eigen 

informatiesysteem en geldstroom, waardoor het onderling uitwisselen van informatie en mensen 

wordt bemoeilijkt.  

Er is binnen de Spoedposten ZOB sprake van een gearrangeerd huwelijk, de professionals 

hebben niet zelf gekozen voor dit samenwerkingsverband, maar er is wel degelijk een klik tussen 

de twee organisaties. Dit samenwerkingsverband kan uitgroeien tot ware liefde, maar dit vergt, 

net als een goed huwelijk, hard werk.  

 

 

 

  

I 
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Inleiding  

 
 

e acute zorg in Nederland is in ontwikkeling. Acute zorg houdt in dat patiënten met een 

zorgvraag direct behandeld moeten worden. Organisaties die onder andere deel uitmaken 

van de acute zorg zijn de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) van een ziekenhuis en de 

Huisartsenpost (HAP). Patiënten kunnen vierentwintig uur per dag terecht bij de SEH. Bij de 

HAP kunnen patiënten alleen buiten kantooruren terecht, ofwel in de avond-, nacht- en 

weekenduren (ANW-uren). De zorg is een sector waarin veel verandert. De zorgsector staat 

namelijk niet op zichzelf, zij is onderhevig aan aansturing van het ministerie van 

Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Een van de ontwikkelingen binnen deze sector is het 

doel van de demissionair minister van VWS dat de eerstelijnszorg meer zorg moet gaan leveren 

ten opzichte van de tweedelijnszorg (Klink, 2008). De term eerstelijnszorg houdt in dat mensen 

met een zorgvraag zich direct kunnen wenden tot een instantie zoals de HAP. Voor zorg door 

een organisatie in de tweedelijn, zoals de SEH, hebben patiënt officieel een verwijzing nodig. 

Tegenwoordig melden steeds meer patiënten zich echter bij een tweedelijnorganisatie zonder 

verwijzing, dit worden ook wel zelfverwijzers genoemd. Een van de redenen dat patiënten een 

verwijzing voor tweedelijnszorg nodig hebben, is dat de patiënten in de eerstelijn goedkoper 

geholpen kunnen worden dan in de tweedelijn. De demissionair minister Klink stimuleert daarom 

samenwerkingsvormen die de acute zorg beter en goedkoper kunnen organiseren zoals de 

samenwerking tussen de HAP en de SEH, ook wel Spoedpost genoemd (Klink, 2009). De 

Spoedpost staat in dit onderzoek centraal. 

 In het verleden is er eerder onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen HAP en SEH, 

onder andere door Luc Coenen, voormalig student Organisatie Verandering & Management van 

de Universiteit Utrecht. Hij heeft in 2009 in opdracht van de Vereniging Huisartsenposten 

Nederland (VHN), een inventarisatie gemaakt van de verschillende samenwerkingsvormen in 

Nederland1. Naar aanleiding van zijn onderzoek heeft Gerben Welling, directeur van de Centrale 

Huisartsen Post Zuidoost Brabant (CHP ZOB), contact gezocht de opleiding Bestuurs- en 

Organisatiewetenschap (USBO) om te kijken of er mogelijkheden waren voor vervolgonderzoek 

naar de Spoedposten Zuidoost Brabant (ZOB). Naar aanleiding van zijn vraag ben ik in contact 

gekomen met de CHP ZOB. Ondanks dat de directeur van de CHP ZOB contact heeft gezocht 

met de USBO, komt de vraag voor het doen van onderzoek naar de Spoedposten ZOB vanuit 

het Tactisch Overleg Spoedposten ZOB waarin alle partijen (CHP ZOB, Catharina-ziekenhuis, 

St. Anna Ziekenhuis en het Elkerliek ziekenhuis) bij elkaar komen voor maandelijks overleg. De 

vraag tot onderzoek komt dus niet enkel van de huisartsenkant, maar vanuit alle betrokken 

partijen. 

 De Spoedposten ZOB zijn opgezet als een tweejarig project en de drie locaties zijn sinds eind 

2008 van start gegaan. De verschillende Spoedposten zijn al enige tijd open en het einde van het 

project, december 2010, komt in zicht. Na deze datum stopt de financiële bijdrage van de 

verzekeraars en is de voortzetting van het project onder andere afhankelijk van de plannen van de 

(toekomstige) minister van VWS voor een passende financiering van de huisartsenzorg. De 

onzekerheid over deze plannen is vergroot doordat het demissionair kabinet niet op alle fronten 

beslissingen heeft mogen nemen en het na de coalitievorming maar de vraag is wat er met de 

                                                           
1 Zie literatuur voor dit onderzoek. 

D 
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plannen van demissionair minister Klink gaat gebeuren. De afhankelijkheid van de minister wat 

betreft de voortzetting van de Spoedposten ZOB is een van de redenen dat het Tactisch Overleg 

Spoedposten ZOB het project wil evalueren. Dit onderzoek zal bijdragen aan deze evaluatie.  

 

De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat is: 

 

Welke betekenissen geven de betrokken actoren aan de samenwerking tussen Spoedeisende Eerste Hulp en de 

Centrale Huisartsenposten Zuidoost Brabant binnen de Spoedposten Zuidoost Brabant? 

 

De onderzoeksvraag richt zich op de samenwerking binnen de Spoedposten ZOB en niet op één 

specifieke locatie. Hiertoe zijn er data verzameld in de Spoedpost van het Catharina-ziekenhuis, 

het Elkerliek ziekenhuis en het St. Anna Ziekenhuis. Er is sprake van een casestudy die bestaat uit 

drie casussen. Omdat er sprake is van drie locaties is het lastig om over de Spoedposten ZOB in 

het algemeen te spreken. Wanneer de situatie onderling verschilt, zal dit expliciet benoemd 

worden om het voor de lezer zo duidelijk mogelijk te maken om welke post het gaat.  

 De focus van dit onderzoek is gericht op de samenwerking binnen de medisch inhoudelijke 

kant van de Spoedposten ZOB. De betrokken actoren die worden genoemd in de hoofdvraag 

zijn zodoende de personen die zich in het primaire proces van de Spoedposten ZOB 

bezighouden met medisch handelen en in direct contact staan met de patiënt, zoals artsen. 

Omdat de ervaringen en betekenisgeving van deze betrokken actoren centraal staat, is er een 

kwalitatief onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn dan ook niet de waarheid, 

het zijn de ervaringen van de respondenten, met deze gedachte in het achterhoofd moet deze 

scriptie dan ook worden gelezen.  

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 zal er worden begonnen met een praktische situatieschets. De Spoedposten ZOB 

is een complex project met een geschiedenis, een dynamische omgeving en veel verschillende 

betrokkenen. Om de leesbaarheid voor de lezer te vergroten wordt er in dit hoofdstuk nader 

ingegaan op deze punten zodat de resultaten en de conclusie van het onderzoek beter te plaatsen 

te zijn. Na de praktische situatieschets zal er in het theoretisch kader een theoretische 

situatieschets worden gegeven, waarin thema‟s als organisatie en verandering, organisatiecultuur, 

de dienstverlenende organisatie en samenwerking aan bod zullen komen. In hoofdstuk 3 wordt 

de gehanteerde methodologie verantwoord. Er zal ingegaan worden op kwalitatief onderzoek, de 

wijze van dataverzameling en data-analyse en de gekozen respondenten. Daarna zullen in drie 

hoofdstukken de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd. De resultaten zijn 

chronologisch opgebouwd, in eerste instantie wordt het plan van het project besproken. Daarna 

komt de praktijk van de Spoedposten ZOB en daarmee de kern van het onderzoek aan bod. De 

respondenten zullen daaropvolgend hun licht laten schijnen over de toekomst van de 

Spoedposten ZOB. Tot slot zal in er in het laatste hoofdstuk, de conclusie en discussie, zullen de 

resultaten afgezet worden tegen de literatuur en zal de hoofdvraag worden beantwoord.  

 In de bijlage vindt u, naast de topiclijst, een overzicht van de gebruikte afkortingen in deze 

scriptie, mocht u tijdens het lezen een afkorting niet kunnen plaatsen, kunt u deze achterin 

terugvinden.  
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1. Praktische situatieschets  

 
 

m de achtergrond, de resultaten en uiteindelijke conclusie van het onderzoek beter te 

kunnen plaatsen, zal er in dit hoofdstuk een praktische situatieschets worden gegeven van 

de Spoedposten ZOB. Er zal in eerste instantie ingegaan worden op de acute zorg in Nederland, 

aansluitend worden de verschillende samenwerkingsvormen tussen de Huisartsenpost en de 

Spoedeisende Eerste Hulp beschreven. Daarna komen de Spoedposten ZOB uitgebreid aanbod. 

Er zal in worden gegaan op de totstandkoming van de Spoedposten ZOB, de betrokken partijen, 

de routing van de patiënt, de medewerkers en de context van de Spoedposten ZOB 

1.1 Acute (?) zorg in Nederland 

De gezondheidszorg in Nederland is opgebouwd uit verschillende niveaus. Er wordt een 

onderscheid tussen eerstelijn- en tweedelijnsgezondheidszorg. Eerstelijnsgezondheidszorg is 

rechtstreeks toegankelijke hulp. Het is het eerste aanspreekpunt voor mensen met een zorgvraag, 

iedere hulpzoekende kan zonder beperking een beroep doen op een hulpverlener van een 

eerstelijnsorganisatie. Voorbeelden van zorgverleners in de eerstelijn zijn huisartsen, tandartsen, 

en verloskundigen. De eerstelijn voorkomt dat mensen onnodig gebruik maken van complexere 

en daarmee duurdere zorg. Bovendien is complexe zorg schaars, wanneer er overbodig gebruik 

van wordt gemaakt, ontstaat er een tekort en zullen de wachttijden langer worden. Wanneer er in 

de eerstelijn geconstateerd wordt dat de patiënt een complexe zorgvraag heeft, kan de patiënt 

verwezen worden naar een organisatie in de tweedelijn. Een voorbeeld van hulpverleners in de 

tweedelijn zijn medisch specialisten in ziekenhuizen, zoals een cardioloog, een gynaecoloog of 

een internist.  

Huisartsengeneeskunde is een medisch specialisme, de huisarts is echter een generalist. Dit 

houdt in dat huisartsen „veel van een beetje‟ weten, zij zijn bekend met een breed scala aan 

klachten. Huisartsen worden ook wel als de poortwachter van de Nederlandse gezondheidszorg 

gezien, omdat zij het eerste aanspreekpunt zijn van de patiënt. De huisarts begeleidt patiënten bij 

ziekte en gezondheidsvragen. De huisartsenzorg strekt zich uit over een langere periode van het 

leven en is ook preventief gericht, om klachten in de toekomst te voorkomen. De huisarts is 

bekend met het medisch verleden van de patiënt en kan de klachten van de patiënt in context 

plaatsen, vaak kent een huisarts zijn patiënten al enige tijd. Wanneer de patiënt een complexere 

zorgvraag heeft, kan de huisarts de patiënt doorsturen naar een andere zorgverlener. De huisarts 

is in dit proces als het ware de coördinator van alle benodigde zorg van de patiënt (Kruijthof, 

2005, p.23-24). Nabijheid is een belangrijk aspect in de huisartsenzorg, het moet laagdrempelig 

toegankelijk zijn voor mensen met een zorgvraag. De huisartsen werken perifeer, dat betekent 

niet in het ziekenhuis. Een deel van de huisartsen zijn zelfstandig gevestigd, dit kan individueel 

zijn of met meerdere huisartsen in een praktijk in de vorm van een huisartsengroep (HAGRO). 

Er zijn ook huisartsen die in loondienst werken, in een gezondheidscentrum of in dienst van een 

zelfstandig gevestigde huisarts. In het laatste geval wordt er gesproken van een HIDHA (Huisarts 

In Dienst van een HuisArts). De zorg die door huisartsen geboden wordt is continu, 

huisartsenzorg is vierentwintig uur per dag toegankelijk. Gedurende kantooruren kunnen 

patiënten met hun zorgvraag terecht op de praktijk, in de ANW-uren zijn er huisartsen die 

dienstdoen. De huisartsendienstenstructuur (HDS) is verschillend georganiseerd in Nederland. 

Enkele huisartsen doen hun diensten zelfstandig, 95% van alle huisartsenpraktijken regelt de zorg 

O 
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buiten kantooruren tegenwoordig echter via een HAP waarin zij onderling de diensten verdelen 

(Jabaaij, 2006, p.1841). Huisartsen zijn verplicht om een aantal diensten per jaar te doen om hun 

registratie als huisarts te behouden. De diensten worden naast het dagelijkse werk in de praktijk 

gedaan2.  

Medisch specialisten zijn zoals de naam al zegt specialist. Dit houdt in dat een specialist „veel 

van een beetje‟ weet. Er zijn in Nederland ongeveer 13.000 specialisten die werken in 

zevenentwintig verschillende specialismen. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen drie 

verschillende soorten specialisten. Ten eerste de beschouwende specialisten, voorbeelden hiervan 

zijn internisten en cardiologen. Ten tweede snijdende specialisten, voorbeelden hiervan zijn 

chirurgen en gynaecologen. De derde groep specialisten zijn ondersteunend, dit zijn bijvoorbeeld 

radiologen en anesthesiologen (Kruijthof, 2005, p.26). Specialisten werken in ziekenhuizen. Er 

zijn specialisten die in loondienst werken van het ziekenhuis, maar de meeste specialisten zijn vrij 

gevestigd en georganiseerd binnen een maatschap per specialisme. Alle specialisten in het 

ziekenhuis vormen de medische staf en onderhandelen met de raad van bestuur over het 

specialistenbelang in het ziekenhuis (Kruijthof, 2005, p.275-276). Voor ziekenhuizen wordt er 

sinds 1983 jaarlijks een bedrag vastgesteld, specialisten vallen echter niet binnen dit budget, zij 

worden betaald per verrichting op basis van de eigen overeenkomsten met 

ziektekostenverzekeraars (Kruijthof, 2005, p.23-24). Specialisten doen dienst op de SEH. Zij 

hoeven echter niet lijfelijk aanwezig te zijn op de SEH terwijl zij dienst hebben. De specialisten 

worden gebeld wanneer er vragen of complicaties zijn en komen daarvoor eventueel naar de SEH 

vanuit huis of vanuit de afdeling (Kruijthof, 2005, p.28).  

In het bovenstaande is beschreven dat een patiënt met een zorgvraag tijdens kantooruren 

terecht kan bij de huisarts op de praktijk. Soms heeft een patiënt echter ook een zorgvraag die 

niet kan wachten en direct behandeld moet worden, dit wordt een acute zorgvraag genoemd. 

Zoals gesteld kunnen patiënten direct terecht bij de HAP, wanneer patiënten naar de SEH 

moeten, hebben zij hier officieel een verwijzing voor nodig. In de praktijk blijkt echter dat er de 

laatste jaren steeds meer mensen zich melden op de SEH zonder verwijzing van de huisarts. Dit 

worden, zoals reeds besproken in de inleiding, ook wel zelfverwijzers genoemd. Ondanks dat deze 

patiënten officieel niet op de SEH mogen zijn, worden de patiënten wel geholpen op de SEH 

omdat ziekenhuizen in Nederland een zorgplicht hebben, dit betekent dat mensen geen zorg 

geweigerd mag worden (Vermue, Giesen, Huibers, 2007, p.5). Een groot deel van deze 

zelfverwijzers heeft echter een laagurgente, ofwel niet acute, zorgvraag en zou daarom even goed 

door de huisarts geholpen kunnen worden. Het percentage zelfverwijzers dat ook door huisartsen 

geholpen zou kunnen worden, loopt in de literatuur sterk uiteen van 6 tot 80% (Giesen, 

Franssen, Mokkink, van Bosch, van Vught & Grol, 2007, p.202). Giesen (2004) stelt dat het 

gemiddeld om 55% van de zelfverwijzers gaat (p.22). Dit betekent dat deze patiënten dezelfde 

kwaliteit zorg zouden kunnen krijgen in de eerstelijn tegen een lager tarief (Giesen, 2004, p.51).  

Het stijgende aantal zelfverwijzers wordt enerzijds veroorzaakt doordat mensen niet bekend 

zijn met de HAP of ze weten niet dat zij geacht worden eerst contact op te nemen met de 

huisarts. Anderzijds wordt dit aantal veroorzaakt doordat het begrip acute zorg niet duidelijk is 

(Giesen, 2004, p.45; Vermue, Giesen, Huibers, 2007, p.8). Op de SEH en de HAP wordt er aan 

de hand van urgentiecodes bepaald of een zorgvraag acuut is. Naar aanleiding van de toegewezen 

urgentiecode wordt bepaald hoe snel een patiënt gezien moet worden. Het bepalen van de 

                                                           
2 www.lhv.nl 
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urgentie van de zorgvraag wordt ook wel triage genoemd, dit kan zowel telefonisch als persoonlijk 

plaatsvinden. Op de SEH wordt er vierentwintig uur per dag getrieerd, de meeste 

huisartsenpraktijken triëren overdag echter (nog) niet. Er worden op de HAP en de SEH vier 

verschillende urgentiecodes onderscheiden: Urgentie 1 (U1) is levensbedreigend, vitale functies 

zijn in levensgevaar. U2 is spoed, de kans is reëel dat de toestand van de patiënt op korte termijn 

verslechtert. U3 is dringend, de klachten moeten binnen enkele uren beoordeeld worden om 

medische of emotionele redenen. U4 is routine, ook wel laagurgent genoemd, er is geen tijdsdruk, 

de patiënt is in staat te wachten tot hij de volgende dag naar zijn eigen huisarts kan (NHG-

Telefoonwijzer, 2007). Patiënten bepalen echter niet aan de hand van deze standaard of zij 

contact opnemen met de HAP of naar de SEH gaan. Een belangrijke factor voor de patiënt is de 

mate van ongerustheid. Dit is echter niet aan de hand van richtlijnen vast te stellen omdat het om 

een gevoel gaat. Dit betekent dat iedere patiënt voor zich bepaalt of er sprake is van spoed. De 

urgentiecodes spelen zoals gesteld een belangrijke rol bij het bepalen of er sprake is van acute 

zorg binnen de HAP en de SEH, er is echter geen landelijk uniforme methodiek en daarmee geen 

eenduidige wijze waarop urgentie wordt bepaald (Nza uitvoeringstoets, 2009, p.19). Dit houdt in 

dat het begrip spoed of acute zorg door de betrokkenen op verschillende wijze kan worden 

geïnterpreteerd en dat heeft onduidelijkheid als gevolg.  

In het bovenstaande is naar voren gekomen dat er in de gezondheidszorg bespaard zou 

kunnen worden door het zo te organiseren dat de juiste zorg (weer) op de juiste plek en daarmee 

bij de juiste zorgaanbieder terecht komt. De demissionaire minister van VWS, Klink, heeft er 

daarom op aangestuurd dat de eerstelijnszorg meer zorg gaat leveren ten opzichte van de 

tweedelijn, dit wordt ook wel het ombuigen van patiënten genoemd. Demissionair minister Klink 

stimuleert daarom samenwerkingsvormen die de acute zorg beter en goedkoper kunnen 

organiseren zoals de samenwerking tussen de HAP en de SEH, ook wel Spoedpost genoemd 

(Klink, 2009). 

1.2 Samenwerkingsvormen tussen de HAP en de SEH 

Tussen 2002 en 2005 zijn er verschillende nota‟s verschenen over de inrichting van de acute zorg. 

De conclusies van deze rapporten neigen naar meer samenwerking en integratie tussen HAP en 

SEH. De verwachting was dat verregaande samenwerking oplossingen zou bieden voor een 

aantal knelpunten. Ten eerste zou de patiënt meer duidelijkheid krijgen over de keuze voor de 

juiste zorgaanbieder. Ten tweede werd verwacht dat de toenemende stroom zelfverwijzers afbuigt 

richting de HAP waardoor lange wachttijden en onnodig kostbare zorg afnemen. Ten derde zou 

de toenmalige inefficiënte inzet van mensen en middelen afnemen. Ten vierde zou de 

arbeidsvreugde toenemen doordat de hulpverlener het werk doet waarvoor hij of zij is opgeleid. 

Tot slot zou het cultuurverschil en het onbegrip tussen eerste- en tweedelijns hulpverleners 

afnemen doordat ze elkaar in de samenwerking beter leren kennen (Vermue, Giesen, Huibers, 

2007,p.3- p.4). 

Vermue, Giesen & Huibers (2007) stellen vast dat er intussen vier verschillende vormen zijn 

waarin de zorg buiten kantoortijden georganiseerd is (p.7). In het eerste model (zie figuur 1) is er 

geen sprake van verregaande samenwerking. De HAP en de SEH staan los van elkaar, er is alleen 

sprake van regulier medisch overleg en verwijzingen. 



                                                                                                                                                                                                                                                                         

Een gearrangeerd huwelijk of ware liefde? 
 10 

 

Figuur 13  

De overige modellen bieden wel een verregaande vorm van samenwerking.  

In het tweede model (zie figuur 2) worden alle zelfverwijzers die naar de SEH komen na triage 

doorverwezen naar de HAP, tenzij de patiënt expliciet specialistische zorg behoeft.  

 

Figuur 24  

In het derde model (zie figuur 3) functioneert de HAP als voorportaal van de SEH, de 

zelfverwijzers hebben slechts toegang tot de HAP. De triage wordt in dit model gedaan door de 

HAP. 

 

Figuur 35 

In het laatste model (zie figuur 4) is er sprake van de meest verregaande vorm van samenwerking. 

Alle patiënten melden zich met een hulpvraag aan één gezamenlijk loket. Na de triage wordt de 

patiënt door gestuurd naar de HAP of de SEH (Vermue e.a., 2007).  

 

                                                           
3 Vermue, Giesen & Huibers, 2007, p. 7 
4 Vermue, Giesen & Huibers, 2007, p. 7 
5 Vermue, Giesen & Huibers, 2007, p. 7 
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Figuur 46 
 

1.3 Spoedposten ZOB 
In deze paragraaf zal er nader ingegaan worden op de Spoedposten ZOB. Er komen 

verschillende thema‟s aan bod. In eerste instantie wordt het ontstaan van de Spoedposten ZOB 

nader toegelicht. Daarna worden de betrokken partijen van dit project beschreven. Vervolgens 

zal er ingegaan worden op de routing van de patiënt, ofwel de route die de patiënt aflegt in de 

organisatie. De Spoedposten ZOB bestaan uit verschillende medewerkers, deze zullen in de 

vierde subparagraaf besproken worden. Tot slot zal er ingegaan worden op de context van de 

Spoedposten ZOB.  

 

1.3.1 Het ontstaan van de Spoedposten ZOB 

In februari 2005 is er in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de CHP ZOB besloten dat de 

huisartsen een proactieve houding aan willen nemen in de acute zorg. Er zou worden gestreefd 

naar het oprichten van acute zorgposten samen met de SEH‟s van ziekenhuizen. In eerste 

instantie werd het als wenselijk ervaren dat er een post zou komen in het Catharina-ziekenhuis in 

Eindhoven, het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven en het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop 

(Beslisdocument, 2008, CHP ZOB; Toekomstvisie CHP ZOB, 2005).  

 In 2006 is er een start gemaakt met het invullen van een projectstructuur met werkgroepen, 

een stuurgroep en een bestuurlijk opdrachtgeveroverleg. Hierin werd gezocht naar oplossingen 

voor de zorg, de huisvesting, de ICT en de financiering en waren medewerkers vertegenwoordigd 

van zowel de CHP ZOB als de verschillende ziekenhuizen. De stuurgroep overlegde met de 

zorgverzekeraars over de Spoedposten ZOB als zorginnovatie en over de financiële 

ondersteuning door de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars waren bereid het project twee jaar 

financieel te ondersteunen. Dit geld is onder andere ingezet om de noodzakelijke verbouwingen 

te realiseren, de gestegen werkdruk van de huisartsen te compenseren en het (dalende) inkomen 

van de specialisten te compenseren. Het inkomen van specialisten is gebaseerd op het aantal 

patiënten dat zij behandelen en omdat in het samenwerkingsverband Spoedpost de 

patiëntenstroom afgebogen wordt naar de HAP, daalt het aantal patiënten en daarmee het 

inkomen van de specialisten. Dit inkomensverlies wordt voor de duur van het project 

gecompenseerd (Ontwerpeisen, 2006).  

 Het Máxima Medisch Centrum Veldhoven wilde echter niet participeren in het project. In 

2007 sloot daarentegen het Elkerliek ziekenhuis in Helmond zich aan bij het 

samenwerkingsverband. In juni 2008 namen de vier projectpartijen: de CHP ZOB, het Catharina-

ziekenhuis, het St. Anna Ziekenhuis en het Elkerliek ziekenhuis officieel het besluit om de drie 

Spoedposten te realiseren. Er is op iedere Spoedpost een dienstapotheek gerealiseerd, waardoor 

de patiënt slechts één bezoek af hoeft te leggen om aan zijn zorgvraag te voldoen. Dit wordt ook 

                                                           
6 Vermue, Giesen & Huibers, 2007, p. 8 
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wel het „one-stop‟ principe genoemd (Handboek Spoedpost Catharina 2009; Beslisdocument, 

2008, CHP ZOB).  

 Een belangrijk doel van de Spoedposten ZOB is het afbuigen van de stroom zelfverwijzers 

van de tweedelijn naar de eerstelijn en daarmee het efficiënter en goedkoper inrichten van de 

acute zorg (Beslisdocument, 2008, CHP ZOB). Zoals in het voorgaande naar voren kwam, kan 

een groot deel van de zelfverwijzers behandeld worden door een huisarts. Een van de doelen van 

de Spoedposten ZOB is dan ook de „juiste zorg op de juiste plek‟ te krijgen. Ofwel 

eerstelijnsvragen bij de HAP en tweedelijnsvragen bij de SEH. In het Beslisdocument (2008) 

wordt het als volgt omschreven:“Samenwerken met de andere partijen in de zorgketen, ieder met zijn eigen 

inbreng, met respect voor elkaars competentie en met duidelijke afspraken over taakverdeling; huisartsen de 

eerstelijnszorg, specialisten de tweedelijnszorg en ambulancediensten de grote traumatologie en de zorg bij acute 

levensbedreigende aandoeningen.” (p.4). Daarnaast is het doel van de Spoedposten ZOB het aanbieden 

van kwalitatief hoogwaardige zorg met een eenduidige en voor de patiënt herkenbare 

toegankelijkheid (Overeenkomst Spoedposten ZOB, 2008). Dit zijn de twee belangrijkste 

algemene doelen. Daarnaast zijn er nog een aantal meer specifieke doelen opgesteld 

(Ontwerpeisen, 2006, p.5): 

 

 Het gezamenlijk ontwikkelen van een triagesystematiek. 

 Het ontwikkelen van een geprotocolleerde patiëntenrouting.  

 Het ontwikkelen van multidisciplinaire samenwerking, elkaar helpen bij piekdrukte, 

ervaring opdoen met taakverdeling en taakherschikking. 

 Het boeken van kwaliteitswinst door adequate competenties, trefzekere werkafspraken, 

snelle berichtgeving over en weer, snelle beschikbaarheid van consulten en diagnostiek. 

 Het omschrijven, toepassen en evalueren van zorg- en behandelprotocollen op maat. 

 Het verwerven van efficiencywinst door het terugdringen van onterechte verwijzingen. 

 Het creëren van een doelmatige organisatie voor het leveren van gezamenlijke spoedzorg.  

 

De doelstellingen van het samenwerkingsproject benadrukken de gemeenschappelijkheid van het 

project, er wordt dan ook gesproken van het creëren van een geïntegreerde Spoedpost. 

 

1.3.2 Betrokken partijen 

Er zijn verschillende organisaties betrokken bij het project Spoedposten ZOB. De organisaties 

die een centrale rol spelen in het project zullen hieronder beschreven worden.  

 

Centrale Huisartsenpost Zuidoost Brabant 

De CHP ZOB bestaat sinds 2001 en verleent acute huisartsenzorg tijdens de avonden, nachten, 

weekenden en op feestdagen voor patiënten van huisartsen die lid zijn van de Coöperatieve 

Centrale Huisartsen Posten Zuidoost Brabant U.A.. Het doel van de CHP ZOB is 

dienstenregeling grootschalig te organiseren (Kwaliteitsjaarverslag CHP ZOB, 2008). De CHP 

ZOB is een HDS, bij dit verband zijn meerdere huisartsenpraktijken aangesloten om gezamenlijk 

aan hun dienstplicht te voldoen.  

Vóór het bestaan van de CHP ZOB regelden huisartsen hun diensten zelf. Huisartsen waren 

verantwoordelijk voor hun eigen patiënten. Dit hield in dat huisartsen ook in de ANW- uren 

gebeld konden worden door patiënten met een zorgvraag. De huisarts was niet op een post 

gestationeerd, maar was thuis terwijl hij opgeroepen kon worden door een patiënt. In de situatie 
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vóór de CHP ZOB had een huisarts bijvoorbeeld een heel weekend dienst waarin hij een aantal 

keer gebeld werd door een patiënt en een visite moest rijden. Ondanks dat de huisarts niet op een 

post gestationeerd was, moest de huisarts wel beschikbaar zijn en was daarom gebonden om in 

de buurt van zijn werkplek te blijven. Sommige huisartsen verdeelden de diensten in de HAGRO, 

dit hield in dat de huisartsen in één huisartsengroep de diensten onderling verdeelden. Op deze 

manier hadden de huisartsen minder vaak dienst, maar wanneer zij dienst hadden, waren zij 

beschikbaar voor alle patiënten van de huisartsen in de HAGRO.  

De CHP ZOB is een uitbreiding op het onderling verdelen van de diensten binnen de 

HAGRO structuur. Deze huisartsenpost is opgezet om de werkbelasting per huisarts te verlagen, 

in de praktijk betekent dit het aantal diensten dat een huisarts doet in een jaar. De huisartsen 

doen in deze situatie niet meer dienst vanuit thuis, maar vanuit de huisartsenpost. Er is een 

callcenter opgezet waar doktersassistentes de telefoongesprekken aannemen (onder leiding van 

een huisarts), in plaats van dat de huisarts zelf de telefoontjes beantwoord zoals dat in de oude 

situatie het geval was. Er zijn drie verschillende diensten die een huisarts kan doen: een 

consultdienst, een visitedienst en een regiedienst, hier zal in het vervolg nader op worden 

ingegaan. Het aantal diensten is minder geworden door het centraal regelen van de diensten, maar 

het verzorgingsgebied en het aantal patiënten is groter geworden omdat er een groot aantal 

huisartsen aangesloten zijn bij de CHP ZOB. Het verzorgingsgebied7, ook wel het 

adherentiegebied genoemd, van de CHP ZOB8 beslaat de gemeenten Asten, Best, Deurne, 

Eindhoven, Geldrop- Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, 

Oirschot, Someren, Son en Breugel en telt ruim 500.000 inwoners. Deze inwoners kunnen zich 

richten tot de drie Spoedposten in het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven, het Elkerliek 

ziekenhuis in Helmond en het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop. Op deze locaties werken in totaal 

244 huisartsen9. De huisartsen ontvangen een vast tarief per uur voor het dienstdoen op de 

Spoedpost. Dit bedrag is gelijk voor een avond-, nacht- of weekenddienst.  

 

De betrokken ziekenhuizen 

 

Functie           Aantal 

Catharina-
ziekenhuis 

          Aantal  

Elkerliek 
ziekenhuis 

           Aantal  

          St. Anna  

Ziekenhuis 
Specialisten 145 129 80 

Specialismen 33 31 30 

Medewerkers 3.150 1.995 1415 

Bedden 696 494 321 

Opnamen per jaar 27.000 17.313 13.279 

 

Tabel 1: Kengetallen ziekenhuizen10 

                                                           
7 Zie bijlage 3 voor figuur Werkgebied CHP ZOB 
8 In de regio Eindhoven is CHP ZOB niet de enige HDS, SHOKO is ook actief in deze regio. SHOKO staat voor 
Stichting Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken, het verzorgingsgebied van SHOKO is De Beersen, Reusel- 
De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk, Waalre, Veldhoven en Valkenswaard. SHOKO participeert niet in het 
Spoedposten project (Kwaliteitsjaarverslag CHP ZOB, 2008). 
9www.chpzob.nl 
10 De cijfers zijn gebaseerd op 2008. 
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Catharina-ziekenhuis Eindhoven 

Het Catharina-ziekenhuis is een algemeen opleidingsziekenhuis en is gevestigd in Eindhoven. Het 

is het grootste ziekenhuis van de drie betrokken ziekenhuizen. In tabel 1 zijn een aantal 

kengetallen van de ziekenhuizen weergegeven, uit deze tabel blijkt een aantal verschillen tussen de 

ziekenhuizen zoals het grote verschil in het aantal opnames per jaar en het aantal medewerkers.  

Het Catharina-ziekenhuis is sinds eind 2008 het enige ziekenhuis met een SEH in de stad 

Eindhoven. Het Catharina-ziekenhuis leidt co-assistenten op in samenwerking met de universiteit 

Maastricht en leidt verpleegkundigen op in samenwerking met de Fontys in Eindhoven 

(Beleidsplan Catharina-ziekenhuis 2007-2010). De SEH van het Catharina-ziekenhuis is een van 

de drukste SEH‟s in Nederland11.  

De Spoedpost in het Catharina-ziekenhuis is de eerste Spoedpost die is gestart in Zuidoost 

Brabant. De Spoedpost is in het Catharina-ziekenhuis gevestigd, de SEH is hiervoor verbouwd. 

Ten behoeve van de spreiding van de Spoedposten is besloten om de huisartsenpost in het 

Máxima Medisch Centrum Eindhoven naar het Catharina-ziekenhuis te verhuizen, dit heeft eind 

2008 plaats gevonden. De HAP kreeg een tijdelijke locatie binnen het ziekenhuis bij de SEH. 

Sinds januari 2010 heeft de Spoedpost in het Catharina de definitieve locatie betrokken. 

Spoedpost Catharina bestaat uit vijftien behandelkamers, vier spreek/onderzoekkamers, twee 

röntgenkamers en twee triagekamers. 

Om het voor de lezer enigszins inzichtelijk te maken hoe de Spoedpost van het Catharina-

ziekenhuis er uit ziet, is er in figuur 5 een plattegrond weergegeven12. 

 

 
Figuur 5: Plattegrond Spoedpost Catharina 

De Spoedpost heeft een aparte ingang en bevindt zich op de begane grond. Rechts naast de 

ingang is de portier gevestigd. Wanneer de patiënt door de schuifdeuren loopt en linksaf gaat, 

loopt hij langs de gemeenschappelijke wachtkamer. Er is één balie met drie loketten. Aan de 

linkerkant zit de SEH secretaresse, in het midden de baliemedewerker CHP en rechts de 

                                                           
11 Bron: respondent. 
12

 De plattegrond is een versimpelde weergave van de werkelijkheid en niet op schaal. 
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doktersassistente CHP. Links naast de balie zit de triagekamer, daarachter bevinden zich de 

behandelkamers van de SEH. Direct achter de balie is de gezamenlijke koffiekamer van het 

personeel. Aan de rechterkant van de balie zit een deur waar patiënten worden binnengeroepen, 

daar zitten de behandelkamers van de huisarts.   

 

Elkerliek ziekenhuis Helmond 

Het Elkerliek ziekenhuis heeft twee locaties, in Helmond en in Deurne. In 1986 fuseerden het St. 

Lambertus Ziekenhuis en het St. Willibrordus ziekenhuis tot het Streekziekenhuis Helmond-

Deurne, deze naam werd in 1990 vervangen door het Elkerliek ziekenhuis13. Het Elkerliek is qua 

grootte en aantal medewerkers het middelste ziekenhuis ten opzichte van de andere 

participerende ziekenhuizen14. De Spoedpost is gevestigd in Helmond, dit is een stad, maar een 

stuk kleiner dan de stad Eindhoven (respectievelijk 88.00015 en 210.000 inwoners16). Het 

verzorgingsgebied van het Elkerliek ziekenhuis bestaat naast de stad zelf, ook uit verschillende 

kleine dorpen in de omgeving. 

 De Spoedpost is in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond bij de SEH gevestigd. De voormalige 

SEH en HAP zijn hiervoor verbouwd. De post is in april 2009 van start gegaan (Beslisdocument, 

2008, CHP ZOB). De plattegrond van de Spoedpost Elkerliek is hieronder weergegeven17. 

 

 
Figuur 6: Plattegrond Spoedpost Elkerliek 

                                                           
13 www.elkerliek.nl 
14 Zie tabel 1 
15 www.helmond.nl 
16 www.eindhoven.nl 
17 De plattegrond is een versimpelde weergave van de werkelijkheid en niet op schaal. 
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De Spoedpost heeft een aparte ingang en bevindt zich op de begane grond. Rechts naast de 

ingang is de portier gevestigd. Wanneer de patiënt rechtdoor loopt, loopt hij langs de 

gemeenschappelijke wachtkamer. De patiënt loopt op twee deuren af, één met daarop de tekst 

Spoedpost en een ander met daarop de tekst SEH. De deuren komen uit op dezelfde balie. Aan 

de rechterkant zit de SEH secretaresse en aan de linkerkant de baliemedewerker CHP ZOB of de 

doktersassistente CHP ZOB. Links naast de balie zit de triagekamer. Naast de deur van de 

triagekamer zit een deur naar het huisartsengedeelte. De huisartsen hebben een aparte deur waar 

zij de patiënten uit de wachtkamer binnen kunnen roepen. Rechts van de triagekamer zit de 

gemeenschappelijke koffiekamer van het personeel. Achter de balie zitten de behandelkamers van 

de SEH.  

 

St. Anna Ziekenhuis Geldrop 

Het St. Anna Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis en het kleinste ziekenhuis van de betrokken 

partijen. Het St. Anna Ziekenhuis bestaat sinds 1931 en is gevestigd in het dorp Geldrop. De 

gemeente Geldrop-Mierlo bestaat uit ongeveer 38.000 inwoners18. Het verzorgingsgebied van het 

St. Anna Ziekenhuis bestaat met name uit bewoners uit de buurt. Het ziekenhuis maakt samen 

met Ananz, bestaande uit drie verzorgingscentra en één verpleeghuis en medisch 

sportgezondheidscentrum TopSupport, onderdeel uit van de St. Anna Zorggroep19. 

 De Spoedpost in het St. Anna Ziekenhuis is tegenwoordig in het ziekenhuis gevestigd. De 

CHP ZOB zat voorheen in een bijgebouw op het terrein van het ziekenhuis. De verhuizing van 

de huisartsenpost heeft in maart 2009 plaatsgevonden. De CHP ZOB zit nu tijdelijk in een 

ruimte die in de gang achter de SEH gelegen is. Dit houdt in dat de SEH en de CHP ZOB zich 

niet in één ruimte bevinden, er zit een gang tussen. Er zijn plannen om te verbouwen om er één 

ruimte van te maken, maar wanneer deze verbouwing gaat plaatsvinden is nog niet duidelijk. 

Deze Spoedpost wijkt door de aparte ruimtes af van de andere twee Spoedposten. Daarnaast is 

de Spoedpost in Geldrop slechts tot 23.00 uur geopend, terwijl de andere posten de hele nacht 

geopend zijn. De plattegrond van de Spoedpost St. Anna is hieronder weergegeven20. 

 

 
Figuur 7: Plattegrond Spoedpost St. Anna 

                                                           
18 www.geldrop-mierlo.nl 
19 www.st-anna.nl 
20 De plattegrond is een versimpelde weergave van de werkelijkheid en niet op schaal. 



                                                                                                                                                                                                                                                                         

Een gearrangeerd huwelijk of ware liefde? 
 17 

De Spoedpost heeft een aparte ingang en bevindt zich in de kelder, onder de hoofdingang van 

het ziekenhuis. Rechts naast de ingang is de portier gevestigd. Wanneer de patiënt bij de portier 

linksaf gaat komt de patiënt in de wachtkamer van de SEH. Daar is ook de balie van de SEH 

gevestigd. De triagekamer is naast de wachtkamer van de SEH gelegen en heeft twee deuren, één 

die uitkomt op de wachtkamer van de SEH en één deur die uitkomt in de gang bij de wachtkamer 

van de CHP ZOB. Naast deze wachtkamer zit de balie van de CHP ZOB. De behandelkamers 

van de huisartsen bevinden zich achter de balie en de wachtkamer. In een van de kamers is een 

keukenblok aanwezig, waar ook koffie gezet kan worden. Dit is de koffiekamer van de CHP 

ZOB. 

 

1.3.3 Routing van de patiënt 

In het voorgaande zijn verschillende vormen besproken van organisatie van de acute zorg in de 

ANW- uren. Hieronder is het zorgmodel weergegeven van de Spoedposten ZOB, er is een 

zorgmodel ontwikkeld dat op alle drie de locaties is gehanteerd. Het uitgangspunt van het 

zorgmodel is dat de huisarts verantwoordelijk is voor de triage van alle patiënten die zich al dan 

niet op afspraak melden voor zorg.  

 
Figuur 8: Zorgmodel Spoedposten ZOB21 

 

Het gekozen zorgmodel is te vergelijken met model 4 van Vermue e.a. (2007), er is sprake van 

één loket waar de patiënten zich melden en er is een triagekamer waarin wordt bepaald door 

welke zorgaanbieder de patiënt geholpen zal worden, de HAP of de SEH. Een belangrijke 

aanvulling op het model van Vermue e.a. (2007) is dat de triage plaatsvindt in opdracht en onder 

supervisie van de huisarts, ook al wordt deze uitgevoerd door een SEH verpleegkundige. 

                                                           
21 Beslisdocument, 2008 
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 De patiënt kan op verschillende manieren door de organisatie gaan, dit wordt ook wel de 

routing van de patiënt genoemd. In het onderstaande figuur is een vereenvoudigde versie van de 

routing van de patiënt in de Spoedposten ZOB weergegeven.  

 

 
 

Figuur 9: Routing patiënten Spoedposten ZOB22 

 

De pijlen in het figuur staan voor de patiëntenstroom. Er zijn twee verschillende 

patiëntenstromen die de Spoedpost binnenkomen.  

De eerste stroom zijn patiënten die bellen naar het callcenter. Deze patiënten worden 

telefonisch getrieerd door de doktersassistentes. Er zijn drie mogelijkheden, de patiënt krijgt een 

zelfzorgadvies, een visite of er wordt een consult bij de huisarts ingepland op de post. Wanneer 

de patiënt een consult krijgt op de Spoedpost, komt hij naar de post en meldt zich aan de balie. 

De baliemedewerker CHP ZOB past in het systeem aan dat de patiënt aanwezig is en vraagt de 

patiënt plaats te nemen in de wachtkamer. De huisarts roept daarna de patiënt uit de wachtkamer 

en neemt hem mee naar zijn spreekkamer.  

De tweede stroom patiënten heeft een wat ingewikkeldere route, dit zijn de zelfverwijzers. Een 

patiënt meldt zich aan de balie en de baliemedewerker CHP ZOB noteert de gegevens van de 

patiënt in het huisartsensysteem. Wanneer er sprake is van een van de negentien ingangsklachten 

                                                           
22 Gebaseerd op model 2010 E. Scheppink. 
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die de doktersassistente zelf mag triëren, trieert de doktersassistente de patiënt en maakt 

eventueel een afspraak in de agenda van de huisarts. De patiënt gaat in de wachtkamer zitten en 

wordt binnen geroepen door de huisarts. Wanneer de ingangsklacht complexer is of wanneer de 

doktersassistente twijfelt, wordt er een afspraak gemaakt in de agenda van de 

triageverpleegkundige. De patiënt gaat naar de wachtkamer en wordt binnen geroepen door de 

triageverpleegkundige. De triageverpleegkundige trieert de patiënt en er zijn dan drie opties: een 

zelfzorgadvies, een consult bij de huisarts of een verwijzing naar de SEH. Wanneer de patiënt een 

consult krijgt bij de huisarts, wordt er een afspraak ingepland en neemt de patiënt plaats in de 

wachtkamer of gaat naar huis wanneer hij pas over enkele uren terecht kan. Wanneer de patiënt 

verwezen wordt naar de SEH, wordt hij naar de secretaresse van de SEH verwezen. Daar worden 

zijn gegevens ingevoerd in het ziekenhuissysteem. De patiënt wordt naar de wachtkamer 

verwezen en de patiënt wordt binnengeroepen wanneer hij aan de beurt is.  

 
1.3.4 Medewerkers Spoedposten ZOB 

In de beschrijving van de routing van de patiënt binnen de Spoedpost zijn er al verschillende 

functies genoemd. Om de verschillende functies van de Spoedposten ZOB in kaart te brengen, 

worden deze beschreven in tabel 2.  

  



 

Tabel 2: Medewerkers Spoedposten ZOB 

 

Naam functie In dienst 

van23 

Functiebeschrijving 

Regie-arts CHP ZOB Dit is een huisarts die aanwezig is op het callcenter. Wanneer de doktersassistentes vragen hebben, richten zij 

zich tot de Regie-arts. De zelfzorgadviezen van de doktersassistentes worden geaccordeerd door de Regie-arts. 

Wanneer een doktersassistente een visite wil inplannen, gebeurt dit in overleg met de Regie-arts. Huisartsen 

moeten een speciale opleiding gevolgd hebben om Regie-arts te mogen zijn. Naast hun functie als Regie-arts, 

zijn deze huisartsen tijdens andere diensten ook op de Spoedpost als consult-arts of visite-arts. 

Consult-arts CHP ZOB De consult-arts behandelt de patiënten die na triage op het callcenter een afspraak hebben gekregen of 

verwezen zijn door de triagist na de fysieke triage. De huisartsen kunnen de patiënten door verwijzen naar de 

SEH wanneer zij denken dat de patiënt tweedelijnszorg behoeft. 

Visite-arts CHP ZOB De visite-arts legt visites af aan patiënten, die door het callcenter worden ingepland. De visite-arts kan ook 

patiënten verwijzen naar de SEH. In dat geval komt er vaak een ambulance.  

Specialist Ziekenhuis Deze arts is opgeleid in één vakgebied en weet zoals de uitdrukking zegt „veel van een beetje‟. De specialist is 

niet op de Spoedpost aanwezig, maar wordt slechts benaderd door de arts-assistent wanneer dit noodzakelijk is. 

SEH-arts Ziekenhuis Dit is een nieuwe functie binnen het ziekenhuis, maar (nog) geen erkend specialisme. Niet iedere Spoedpost 

beschikt nog over een SEH-arts, momenteel zijn er alleen SEH-artsen in het Catharina-ziekenhuis en het St. 

Anna Ziekenhuis. In het Elkerliek ziekenhuis staat een vacature uit voor reeds opgeleide SEH-artsen24. In het 

St. Anna Ziekenhuis zijn de SEH-artsen alleen overdag aanwezig. Het Catharina- ziekenhuis startte in 2000 als 

een van de eerste ziekenhuizen in Nederland met het opleiden van SEH-artsen25. Deze artsen worden opgeleid 

voor het leveren van alle vormen van acute zorg. SEH-artsen zijn medische generalisten, net als huisartsen, 

maar voeren complexere zorg uit en lijken daarin weer meer op specialisten (Schilder, 2009).  

 

                                                           
23 In dienst van is niet helemaal de correcte term. Specialisten in het St. Anna Ziekenhuis en in het Elkerliek ziekenhuis zijn niet in dienst van het ziekenhuis, maar georganiseerd in 
maatschappen. In het Catharina-ziekenhuis zijn de meeste specialisten georganiseerd in maatschappen, sommige specialisten zijn in loondienst. Dit geldt ook voor de huisartsen. 
Voor het leesgemak wordt echter de term „in dienst van‟ gehanteerd.  
24 Bron: respondenten  
25 www.cze.nl 
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Arts-assistent Ziekenhuis Dit is een basisarts, ofwel iemand die de opleiding geneeskunde heeft afgerond. De basisartsen zijn de arts-

assistenten van de verschillende medisch specialismen. Er zijn tegenwoordig ook arts-assistenten SEH, dit zijn 

arts-assistenten die in opleiding zijn tot SEH-arts. De arts-assistenten ontvangen direct patiënten van buiten, 

nadat de patiënten gezien zijn door de triageverpleegkundigen. Wanneer de klacht te complex is voor de 

assistent wordt de SEH-arts of de specialist opgeroepen. 

   

Korte Lijn 

Verpleegkundige 

(KLV) 

CHP ZOB Dit is een nieuwe functie, er worden momenteel SEH verpleegkundigen voor opgeleid. De taken van de KLV 

wordt vooralsnog uitgevoerd door de huisarts. Uiteindelijk zal de KLV de „simpele‟ handelingen van de huisarts 

uitvoeren om de werkdruk van de huisarts te verlichten. De KLV zal zelfstandig onderzoeken, diagnosticeren 

en behandelen van patiënten met een lage urgentiecode. De taak van KLV kan tijdens de dienst gecombineerd 

worden met de taken van de SEH verpleegkundige.  

Triage- 

verpleegkundige 

CHP ZOB 

& 

Ziekenhuis 

De triageverpleegkundige is een SEH verpleegkundige, dit zijn speciaal opgeleide verpleegkundigen voor de 

SEH. Zij ontvangen de patiënt tot de arts hen heeft gezien. Daarnaast voeren zij veel behandelingen uit onder 

de verantwoordelijk van de arts. De verpleegkundigen hebben een belangrijke signalerende en bewakende 

functie op de SEH. Naast de gewone diensten op de afdeling, hebben de SEH verpleegkundigen ook diensten 

als triageverpleegkundige. De triageverpleegkundige trieert patiënten in de triagekamer, dit houdt in dat de 

verpleegkundige de ernst van de zorgvraag bepaald. Door een urgentiecode toe te kennen aan de patiënt wordt 

bepaald hoe snel en door wie de patiënt moet worden geholpen. De triagist is overdag in dienst van de SEH, 

maar wordt in de ANW-uren functioneel aangestuurd door de CHP ZOB; de triageverpleegkundige staat dan 

onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. In de ANW-uren wordt de triageverpleegkundige betaald door 

de SEH en de CHP ZOB 

   

Doktersassistente

callcenter 

CHP ZOB Er is één callcenter voor alle drie de posten, dat wil zeggen dat alle telefoontjes naar de Spoedposten ZOB door 

het callcenter beantwoord worden. Het callcenter is gevestigd op de eerste verdieping van het Catharina-

ziekenhuis. Er zijn verschillende doktersassistentes die de telefoontjes van de patiënten beantwoorden. Wanneer 

patiënten bellen naar het callcenter, voert de doktersassistente telefonische triage uit. Zij geeft een 

zelfzorgadvies, plant afspraak in de agenda op een van de drie Spoedposten of plant een visite in overleg met de 

Regie-arts. Aan de hand van de postcode van het woonadres van de patiënt, wordt bepaald op welke post de 

patiënt een consult krijgt of welke visite-arts een visite aflegt.  
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Doktersassistente

balie 

CHP ZOB De doktersassistente zit achter de balie. Wanneer zelfverwijzers zich melden met een van de negentien 

vastgestelde ingangsklachten, trieert de doktersassistente de patiënt zelf. Daarnaast ontvangt de 

doktersassistente verwezen patiënten door het callcenter en ondersteunt zij de consult-arts bij het uitvoeren van 

zijn werkzaamheden. 

Baliemedewerker CHP ZOB Deze medewerker voert puur administratieve taken uit, zoals het registreren van patiëntengegevens. Deze 

persoon is geen doktersassistente maar een secretaresse. Dit is een nieuwe functie binnen de Spoedposten ZOB. 

De functie is sinds december 2009 van start gegaan om de werkdruk van de doktersassistentes te verlagen. 

SEH secretaresse Ziekenhuis Dit is de baliemedewerker van de SEH. Zij ontvangt patiënten die verwezen zijn door het callcenter of de 

triageverpleegkundige en voert hun gegevens in het systeem in. 

   

Chauffeur CHP ZOB De chauffeur bestuurt de visiteauto van de CHP ZOB wanneer de visite arts een visite aflegt.  

   

Locatiemanager 

CHP 

CHP ZOB De locatiemanagers zijn verantwoordelijk voor het op effectieve en efficiënte wijze aansturen van de locaties 

om de doktersassistentes en huisartsen in staat te stellen optimaal in de zorgvraag te kunnen voorzien. De 

locatiemanagers maken de planning van de huisartsen en de doktersassistentes. De locatiemanager werkt over 

het algemeen van 9.00 tot 17.00 uur in het backoffice in Den Bosch en is daarom meestal niet op de Spoedpost 

aanwezig.  

Operationeel 

manager CHP 

CHP ZOB De operationeel manager is verantwoordelijk voor het op effectieve en efficiënte wijze aansturen van de 

huisartsenorganisatie om de locatiemanagers, doktersassistentes en huisartsen in staat te stellen optimaal in de 

zorgvraag te kunnen voorzien. De operationeel manager werkt over het algemeen van 9.00 tot 17.00 uur in het 

backoffice in Den Bosch en is daarom meestal niet op de Spoedpost aanwezig. 

Medisch manager 

CHP 

CHP ZOB De medisch manager is een (huis)arts in dienst van de CHP ZOB die geen lid is van de coöperatie. De medisch 

manager is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de medische aspecten van de huisartsenpost. De medisch 

manager werkt over het algemeen van 9.00 tot 17.00 uur in het backoffice in Den Bosch en is daarom meestal 

niet op de Spoedpost aanwezig. 

Hoofd SEH Ziekenhuis Het hoofd van de SEH is de manager van de SEH. Het hoofd van de SEH werkt over het algemeen van 9.00 

tot 17.00 uur en is daarom meestal niet op de Spoedpost aanwezig. 

  



 

1.3.5 Spoedposten ZOB in context 

Het project Spoedposten staat niet op zichzelf, er zijn een aantal aspecten van invloed op het 

functioneren en de ontwikkeling van het project Spoedposten ZOB. In deze paragraaf zal er kort 

aandacht worden besteed aan deze elementen.  

 Zoals in het voorgaande is verteld, is het Catharina-ziekenhuis sinds kort het enige ziekenhuis 

met een SEH in Eindhoven. Voorheen had het Máxima Medisch Centrum Eindhoven (MMCE) 

ook een SEH, maar deze SEH is eind 2008 gesloten. Het ministerie van VWS heeft hiertoe 

besloten omdat de twee SEH‟s te dicht bij elkaar gelegen waren. Het openhouden van de SEH 

van het MMCE zou zo voor onnodig hoge kosten zorgen. Het MMCE had per jaar ongeveer 

10.000 patiënten26, deze patiënten moeten zich nu met hun zorgvraag tot de SEH van een ander 

ziekenhuis richten. De verwachting van alle betrokken partijen was voorafgaand aan de sluiting 

van de SEH van het MMCE dat alle Spoedposten profijt zouden hebben van de sluiting omdat 

de patiënten zich nu tot een van deze ziekenhuizen zouden wenden. In de praktijk is echter 

gebleken dat alleen het Catharina-ziekenhuis profijt heeft gehad van de sluiting27.  

 Een van de doelen van de Spoedposten ZOB is zoals gesteld het ontwikkelen van een 

gemeenschappelijk triagesysteem. De betrokken partijen doen daarom mee aan een pilot van het 

Nederlands Triage Systeem (NTS). Op alle drie de posten zal er aan de hand van het NTS 

getrieerd worden, zowel de fysieke triage als de telefonische triage vindt plaats via het NTS. De 

doktersassistente of triageverpleegkundige doorloopt verschillende vragen in het systeem. Aan de 

hand daarvan wordt de urgentie van de zorgvraag bepaald en wordt er een advies gegeven door 

welke zorgaanbieder de patiënt het beste geholpen kan worden. Het participeren in de pilot heeft 

voor de ziekenhuis tot gevolg dat zij moesten overstappen van hun oude triagesysteem naar het 

NTS. De triageverpleegkundigen hebben een cursus gekregen om met het NTS te kunnen 

werken.  

 Zoals in de inleiding is gesteld, is de gezondheidszorg in beweging. Een van deze bewegingen 

is de plannen die de afgelopen jaren door de overheid zijn gemaakt om forse bezuinigingen door 

te voeren binnen de gezondheidszorg. Een van deze bezuinigingen heeft te maken met een 

verandering van de financieringsstructuur in de gezondheidszorg. In het voorgaande is 

beschreven dat ziekenhuizen jaarlijks een budget krijgen toegewezen. Deze bekostigingsstructuur 

gaat veranderen, vanaf 2011 geldt er voor ziekenhuizen een functionele prestatiebekostiging. 

Ziekenhuizen krijgen bijvoorbeeld een vergoeding voor het aantal ligdagen van een patiënt, 

daardoor kan het lonen om een patiënt langer op te nemen. Bij functionele prestatiebekostiging 

krijgen ziekenhuizen één bedrag voor alle zorg die zij leveren aan een patiënt met een bepaalde 

aandoening. Dit zou volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot betere kwaliteit van zorg 

moeten leiden. Naast de invoering van de functionele prestatiebekostiging, streeft het ministerie 

van VWS er naar om de uitgaven voor medisch specialisten te beperken door specialisten in 

loondienst te laten werken binnen het ziekenhuis. De inkomens van specialisten en bijvoorbeeld 

huisartsen zouden op deze manier dichter bij elkaar komen te liggen. Een definitief plan met 

betrekking tot de specialisten is er nog niet en kan nog lange tijd onzeker blijven, zeker vanwege 

de politieke onrust door het demissionaire kabinet en momenteel de coalitievorming. Het staat 

echter wel vast dat er bezuinigd zal gaan worden op de salarissen van de specialisten (NZa 

Uitvoeringstoets, 2009, p.1- p.2).  

                                                           
26 Bron: respondent 
27 Bron: respondent 
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 Naast bovenstaande plannen heeft demissionair minister Klink van VWS, de NZa in februari 

2009 gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken om een advies uit te brengen over de 

invoering van de functionele prestatiebekostiging van generalistische zorg in de ANW-uren. De 

NZa adviseert om naast prestatietarief, ook een beschikbaarheidtarief te introduceren. Het 

beschikbaarheidtarief is volgens de NZa noodzakelijk om de beschikbaarheid van 

huisartsgeneeskundige zorg in de ANW-uren te garanderen. Wanneer er geen 

beschikbaarheidtarief zou zijn, zouden huisartsen in dunbevolkte gebieden een veel lager 

inkomen hebben dan huisartsen in dichtbevolkte gebieden. Dit zou kunnen betekenen dat het 

(financieel) niet meer haalbaar is om permanente huisartsenzorg te bieden in de dunbevolkte 

gebieden. Huisartsgeneeskundige zorg moet echter voor iedereen toegankelijk zijn en daarvoor 

zou deze vergoeding tot stand moeten komen. De huidige vergoeding die huisartsen ontvangen 

voor een dienst zal daardoor stijgen. De functionele prestatiebekostiging heeft als gevolg dat het 

voor ziekenhuizen minder interessant wordt om generalistische zorg te bieden omdat zij hiervoor 

hetzelfde bedrag zouden ontvangen als de huisarts. Samenwerkingsverbanden zoals de Spoedpost 

worden door de overheid op deze wijze gestimuleerd (NZa Uitvoeringstoets, 2009, p.1- p.11).  

 Het advies van de NZa omtrent de functionele prestatiebekostiging van de generalistische 

zorg in de ANW- uren is echter nog niet omgezet in een definitief plan. Het is afhankelijk van het 

nieuwe kabinet wat er met deze plannen zal gebeuren. Dit heeft als gevolg dat het voor de 

betrokken partijen van de Spoedposten ZOB erg onduidelijk is hoe de bekostigingsstructuur 

vorm zal krijgen, waardoor beslissingen over de toekomst van de Spoedpost worden bemoeilijkt. 
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2. Theoretisch kader 

 
 

n het voorgaande hoofdstuk is een praktische situatieschets gegeven, in dit hoofdstuk zal er 

ingegaan worden op de theorie omtrent het onderzoek. Er zullen een aantal thema‟s 

besproken worden die gerelateerd zijn aan de samenwerking binnen de Spoedposten ZOB. Ten 

eerste zal er ingegaan worden op het thema organisaties en verandering. Daarna wordt er 

ingegaan op het begrip organisatiecultuur. Ten derde wordt er nader ingegaan op het begrip 

dienstverlenende organisatie en de uitvoerenden binnen deze organisatie, de professionals. Tot 

slot zal er ingegaan worden op het centrale thema binnen dit onderzoek, samenwerking. Er zal 

ingegaan worden op onderlinge afhankelijkheidsrelaties, ofwel interdependenties, en de 

samenwerking door professionals.  

2.1 Organisaties en verandering 

Er bestaat een groot verschil in het benaderen van het begrip organisatie, er zijn twee uitersten te 

onderscheiden. Sommigen beschouwen een organisatie als een institutie, een gebouw waarin een 

groep mensen samen werken met een gemeenschappelijk doel tegen beloning. De organisatie 

bestaat als het ware van 9.00 tot 17.00 uur en alles wat zich buiten deze tijd afspeelt is niet van 

belang. Parker (2006) daarentegen ziet “organizing as a verb” (p.9), wat er in organisaties afspeelt, 

gaat verder dan wat er zich tussen kantoortijden afspeelt. Ten eerste wordt de organisatie 

beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen en zal daar op moeten anticiperen. Ten tweede 

staan organisaties in contact met allerlei andere partijen, zoals leveranciers of klanten, deze 

contacten beïnvloeden ook de gang van zaken in de organisatie. Tot slot wordt de organisatie ook 

beïnvloed door de referentiekaders van de medewerkers. De medewerkers komen met een rugzak 

vol (emotionele) bagage de organisatie binnen, dit kleurt hun reacties en gedrag in de organisatie. 

Parker (2006) benadrukt met de uitspraak “organizing as a verb” (p.11), dat de organisatie niet 

slechts uit een kantoor bestaat waar mensen binnen kantoortijden met elkaar werken. Een groot 

aantal (externe) factoren is van invloed op het functioneren van de organisatie en wanneer er 

onderzoek gedaan wordt naar het functioneren van de organisatie is het van belang al deze 

aspecten in oogschouw te nemen (p.10-13). Pettigrew, Woodman & Cameron (2001) stellen in 

aanvulling op Parker, dat organisaties niet goed onderzocht kunnen worden wanneer er niet 

gekeken wordt naar de context waarin de organisatie zich bevindt. De context is verweven in de 

structuren en processen van de organisatie en beïnvloedt de mening en de perceptie van de 

medewerkers van de organisatie. De omgeving vormt de organisatie en de organisatie vormt de 

omgeving, dit is geen kwestie van oorzaak en gevolg maar een interactief proces in relatie met de 

omgeving. Het is volgens de auteurs onmogelijk om de organisatie daar los van te zien (p.698-

699). Demers (2007) stelt hierover dat organisaties evoluerende gemeenschappen zijn, waarin 

context gerelateerde patronen van actie en interactie plaatsvinden (p.192). 

 Pettigrew e.a. (2001) benadrukken tevens dat het tijdens het onderzoek van belang is rekening 

te houden met het aspect tijd, wat er voorafgaand aan de huidige situatie is gebeurd, wat er 

mogelijk nog steeds speelt en wat er verwacht wordt in de toekomst te gaan spelen. Het is 

daarom niet mogelijk om de organisatie los te zien van haar verleden, het verleden heeft de 

organisatie en haar medewerkers gevormd naar hoe ze nu is. Het is daarom niet mogelijk een 

dwarsdoorsnede te maken van hoe de organisatie nu is, zonder met deze aspecten rekening te 

I 
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houden (p.698-700). Anders gesteld: “History matters. The past is alive in the present and may be shaping 

the emerging future.” (Pettigrew e.a., 2001, p.700)  

 Naast het aspect context en tijd, is verandering ook een belangrijk thema binnen een 

organisatie. Organisaties bestaan uit mensen en wanneer mensen samenwerken worden 

opvattingen, waarden, normen en gedrag continu worden gevormd en veranderd. Continu vinden 

er veranderingen plaats binnen (en buiten) de organisatie. Verandering is een breed begrip, het 

wordt vaak geassocieerd met grootschalige veranderingen zoals een fusie, maar een verandering 

kan ook op kleine schaal plaatsvinden. Een verandering of innovatie kan bijvoorbeeld bestaan uit 

een nieuwe ordening van wat iedereen al weet of uit het overdragen van kennis en inzichten naar 

een andere plaats binnen de organisatie (Barnhoorn & Walda, 1992, p.3). In de literatuur wordt 

soms gesproken over het „sneeuwbaleffect‟ bij verandering, hiermee wordt bedoeld dat wanneer 

de verandering is ingezet de medewerkers van de organisatie deze koers als vanzelf zullen volgen. 

Veranderen gaat echter niet vanzelf volgens Barnhoorn en Walda (1992), zij maken de 

vergelijking met een sneeuwbal die niet wil rollen, maar stil blijft liggen. De medewerkers in de 

organisatie raken volgens de auteurs eerder ondergesneeuwd dan meegesleept door centraal 

ontwikkelde vernieuwingen. Mensen moeten overtuigd worden van een verandering en zullen 

niet uit eigen beweging hierin meegaan volgens de auteurs. Het vernieuwingsproces blijkt geen 

sneeuwbal te zijn die voortraast op de helling, maar een complex proces (p.4).  

 Er zijn vier perspectieven in het denken over verandering of vernieuwing te onderscheiden, 

het technologische perspectief, het macht perspectief, het cultureel-politiek perspectief en het 

evolutie perspectief (Barnhoorn & Walda, 1992, p.49; Steenbergen, 1994, p.31). Het evolutie 

perspectief is de meest interactieve visie op verandering. De richting van de verandering wordt in 

het evolutie perspectief bepaald door het uitvoerende niveau. Het belang en de noodzaak van 

interactie staat centraal. Er worden grenzen gesteld aan de vrijheid van de medewerkers, maar dit 

zijn zeer ruime grenzen en daarbinnen is alles mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld tot andere 

veranderingen leiden, dan vooraf verwacht. Binnen dit perspectief bestaat er geen afgerond 

innovatieproces. Veranderen is een integraal onderdeel van het werk. Veranderingen worden niet 

gezien als iets tijdelijks, er wordt continu veranderd, het is een “way of living”. (Barnhoorn & 

Walda, 1992, p.65-p.70; Steenbergen, 1994, p.31). Het idee dat een organisatieverandering niet op 

te delen is in een begin, midden en einde, maar een continu proces is, sluit aan op dit perspectief 

(De Man, 2009, p.30; Demers, 2007, p. 207). Organisaties zijn niet statisch, een organisatie is niet 

de uitkomst of het resultaat van sociale processen. Organisaties zijn in beweging, het is een 

continu en dynamisch proces van verandering (Wolf, 1989, p. 591; C. Demers, 2007, p. 192; 

Pettigrew e.a., 2001, p. 699). Dit dynamische en continue proces is een belangrijk tijdsaspect 

binnen organisatieverandering  

Een ander aspect van tijd is dat de organisatieverandering tijd nodig heeft om te aarden in de 

organisatie. Een van de oorzaken hiervan is dat het denken van medewerkers in een organisatie is 

doortrokken van het heersende perspectief. De medewerkers geven op een vanzelfsprekende 

manier richting aan hun handelen in de organisatie. Wanneer deze richting moet veranderen, 

zullen medewerkers in sommige gevallen ervan overtuigd moeten worden dat deze verandering 

„noodzakelijk‟ is. Steenbergen (1994) stelt hierover dat mensen zich in principe laten leiden door 

de rede en in hun eigenbelang een afweging zullen maken welke veranderingen nodig zijn. De 

vraag die hierbij centraal staat, is waarom er veranderd moet worden. Vernieuwingen zijn volgens 

de auteur op gang te brengen door informatie te verschaffen en de gewenste verandering te 

beargumenteren vanuit het voordeel dat individuen bij de verandering zullen hebben. De mate 
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van overtuiging heeft ook te maken met of de wens om te veranderen vanuit de organisatie of de 

beroepsgroep zelf is gekomen of door druk van de omgeving is opgelegd, bijvoorbeeld door de 

overheid of verzekeraars. Wanneer de vraag vanuit de omgeving is opgelegd, zullen medewerkers 

een extra inspanning moeten doen omwille van anderen. Hierdoor zullen zij in hogere mate 

overtuigd moeten worden in de vraag of de verandering wenselijk is (Barnhoorn & Walda, 1992, 

p.11- p.21; Steenbergen, 1994, p.31). Kotter (2000) stelt dat er enige tijd overheen gaat, ongeveer 

twintig maanden, voordat de verandering geaccepteerd is door de medewerkers en er een 

gedragsverandering plaatsvindt (p.65). Barnhoorn & Walda (1992) verwoorden het als volgt: “het 

implementeren van innovaties is een langdurig proces, dat steeds voeding en sturing nodig heeft om de vernieuwing te 

laten ingroeien.” (p.135). Het feit dat er enige tijd overheen gaat, is volgens de auteurs geen 

zwaktebod, maar praktische realiteit (De Man, 2009, p. 31; Kotter, 2000, p.65; Heracleous, 2001, 

p. 439-440).  

 In dit onderzoek is het uitgangspunt dat de organisatie meer omvat dan wat er gebeurt tijdens 

kantooruren en dat de organisatie in nauwe relatie staat met haar omgeving. Een belangrijke 

reden hiervoor is dat de Spoedposten buiten kantoortijden functioneren en een deel van de 

medewerkers van de Spoedpost, zoals de huisartsen, naast hun werkzaamheden op de Spoedpost 

ook werkzaam zijn in hun eigen praktijk en hun ervaringen daar mee zullen nemen in de 

werkzaamheden op de Spoedpost. Daarnaast zullen de Spoedposten ZOB als organisatie in 

beweging worden benaderd. Ondanks dat het project in december 2008 van start is gegaan, wil 

dit niet zeggen dat het veranderproces is afgerond en er een gevestigde norm is waar iedereen 

naar handelt. Verandering wordt in dit onderzoek benaderd als het evolutie perspectief, 

verandering is een continu en dynamisch proces.  

2.2 Organisatiecultuur 

Net als de benaderingen van de termen organisatie en verandering bestaan er ook verschillende 

benaderingen van het begrip organisatiecultuur. Er zijn twee benaderingen te onderscheiden in de 

literatuur. Enerzijds de functionalistische benadering, hier wordt ervan uitgegaan dat een 

organisatie een cultuur heeft. Organisatiecultuur wordt als een instrument gezien waarmee 

managers de organisatie in een bepaalde richting kunnen sturen, “alle neuzen dezelfde kant op” is een 

vaak gebruikte term in deze benadering (De Man, 2009, p.28). Het gaat er om dat managers een 

sterke cultuur creëren, zij dragen de verantwoordelijkheid dat de waarden in de organisatie 

gedeeld worden door alle medewerkers. In deze benadering wordt cultuur gezien als de gedeelde 

aannames, waarden en normen tussen medewerkers waarbij er sprake is van consensus en 

harmonie (Demers, 2007, p. 75-80). Dit wordt ook wel het integratieperspectief genoemd door 

Martin (2002). Binnen het integratieperspectief is cultuur alles dat vanzelfsprekend is, er is één 

cultuur, er is geen ruimte voor ambiguïteit of meerdere (sub)culturen binnen de organisatie. De 

auteur gebruikt de monoliet als metafoor, dit is een zuil uit één steen gehouwen, die door 

iedereen hetzelfde wordt gezien, van welke kant er ook naar gekeken wordt (Martin, 2002, p.94).  

 Anderzijds is er de interpretatieve benadering, waarin er vanuit wordt gegaan dat een 

organisatie een cultuur is. Deze benadering ziet cultuur niet per definitie als iets dat gedeeld 

wordt. Het gaat over betekenisgeving, symbolen en gedrag van medewerkers waarin de cultuur 

van de organisatie tot uiting komt. Waar er bij de functionalistische benadering vanuit gegaan 

wordt dat een gedeelde cultuur aangestuurd door de manager de oplossing is, gaat de 

interpretatieve benadering er vanuit dat medewerkers voortdurend met elkaar betekenisgeving 

vormen. De organisatie of de organisatiecultuur verandert daardoor continu. Het begrip context 
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speelt hier ook een belangrijke rol, de organisatiecultuur wordt niet alleen binnen de grenzen van 

de organisatie gevormd maar ook daarbuiten. Medewerkers nemen hun ideeën en opvattingen 

mee de organisatie in en dit heeft invloed op hun handelen binnen de organisatie en daarmee op 

hoe zij met elkaar de organisatiecultuur vormgeven. In de interpretatieve benadering kunnen 

meerdere interpretaties van een situatie naast elkaar bestaan omdat iedere medewerker de situatie 

aan de hand van zijn of haar eigen ervaringen interpreteert. Er is daarom ook ruimte voor 

conflict, diversiteit en competitie in plaats van dat er voortdurend naar harmonie en consensus 

wordt gestreefd. Hier sluit het differentiatie- en het fragmentatieperspectief van Martin (2002) op 

aan. In het differentiatieperspectief mogen er verschillende interpretaties bestaan. Er bestaat 

consensus binnen de organisatie, maar alleen binnen de subculturen. Binnen de subcultuur is alles 

helder, er is geen ambiguïteit, die bestaat alleen tussen de subculturen. De verschillende 

subculturen kunnen in harmonie zijn, in conflict met elkaar zijn of onafhankelijk van elkaar 

bestaan. Martin (2002) noemt de volgende metafoor bij het differentiatieperspectief: “subcultures 

are like islands of clarity in a sea of ambiguity” (p. 94). Het differentiatieperspectief ziet verschillen als 

onoverkomelijk en wenselijk, afwijkende geluiden worden gehoord in plaats van het zwijgen op 

gelegd of genegeerd zoals dat in het integratieperspectief gebeurt (Martin, 2002, p. 102-103). 

Het fragmentatieperspectief verbindt ambiguïteit aan cultuur, in plaats van helderheid en 

eenduidigheid. Ambiguïteit staat centraal omdat ieder individu betekenis geeft aan de situatie 

binnen de organisatie waardoor de cultuur constant aan verandering onderhevig is. Er is ruimte 

voor verschillende interpretaties van individuen. De ambiguïteit wordt niet als problematisch of 

abnormaal ervaren, maar juist als normaal en onontkoombaar. Binnen dit perspectief is 

consensus van voorbijgaande aard en bovendien per situatie verschillend. Martin (2002) vergelijkt 

dit perspectief met een ruimte vol lampen, per situatie gaat er per individu een lamp aan wanneer 

hij of zij het er mee eens is, de lampen van de personen die het er niet mee eens zijn blijven uit. 

De hoeveelheid lampen die aan zijn, verschilt per situatie. Het aan- en uitgaan van de lampen 

vindt voortdurend plaats, maar steeds in een verschillende samenstelling. (Martin, 2002, p.94, 

p.105-p.107; Demers, 2007, p.81-p88).  

 Een term die aansluit op het differentiatieperspectief waarin verschillende subculturen naast 

elkaar bestaan, is het denken over cultuur in termen van „us and them‟, ofwel wij en zij, van 

Parker (2000). De auteur noemt organisaties „fragmentated unities‟, waar de strijd over 

betekenisgeving centraal staat. Hierbij is de scheiding tussen wij en zij belangrijk, er wordt een 

grens gecreëerd waaruit blijkt dat een individu wel zoals A is, maar niet zoals B. De scheiding kan 

binnen de organisatie liggen, zoals een afdeling, maar kan ook te maken hebben met externe 

factoren zoals geslacht of leeftijd (p.84-p.89). Binnen de organisatie onderscheid Parker (2000) 

een identificatie op basis van drie criteria. Het eerste onderscheid dat de auteur maakt is “wij zijn 

hier en zij zijn daar”, het gaat om ruimtelijke, geografische en afdelingsgrenzen. Ten tweede het 

verschil in leeftijd en generatie. Ten derde het onderscheid dat wordt gekenmerkt door de zin: 

“zij die dat doen, wij die dit doen”. Hierbij gaat het om de grens tussen beroepen, zoals een specialist 

of een verpleegkundige. Deze drie typen staan niet los van elkaar, er kan een type ontstaan op 

basis van de aannames van een ander type. De aannames over zichzelf en de ander spelen een 

grote rol (Van den Berg, 2009, p.56; Parker, 2000, p.194). Het ontstaan van wij en zij heeft ook te 

maken met een bepaalde mate van superioriteit, “wij weten hoe het moet en hebben de vaardigheiden” 

tegenover “zij hebben er geen verstand van”. Het benadrukken van de eigen professionele identiteit 

biedt groepen de mogelijkheid om het onderlinge verschil te versterken en de eigen positie te 
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verbeteren, waardoor het verschil tussen wij en zij gehandhaafd blijft of zelfs groter wordt  

(Parker, 2000, p. 204; Van den Berg, 2009, p.119).  

 Parker (2006) stelt daarnaast dat er in een organisatie naast de cultuur ook altijd een „counter 

culture‟ bestaat, die als reactie op de heersende organisatiecultuur ontstaat. Dit zijn vormen van 

verzet die in de organisatie tot uiting komen, een voorbeeld hiervan is de „Thank God it‟s Friday 

mok‟. Volgens de auteur behoren deze uitingen ook tot de cultuur van de organisatie. Er kan 

geen organisatiecultuur zijn zonder counter culture en vice versa, cultuur is daarom meer dan de 

definitie waar de functionalistische benadering vanuit gaat (p.1-10). In de functionalistische 

benadering wordt cultuur vaak als lijm gezien die de organisatie bij elkaar houdt, in de 

interpretatieve benadering wordt cultuur echter gezien als een magnetisch veld wat de dynamiek 

van de organisatie weergeeft (Demers, 2007, p.87). In deze benadering wordt cultuur als een 

manier van kijken gezien in plaats van een managementinstrument. Cultuur als een manier van 

kijken zorgt ervoor dat er ook gekeken wordt naar symbolen, emoties en uitdrukkingsvormen 

binnen de organisatie en dat niet alleen de rationele en technische processen zoals taakverdeling 

en organisatiestructuur worden geanalyseerd. (Demers, 2007, p.91; De Man, 2009 p.28-29).  

 In dit onderzoek wordt er uitgegaan van de interpretatieve benadering van het begrip 

organisatiecultuur, de Spoedposten ZOB zijn een cultuur. Er bestaat niet één heersende cultuur, 

maar er is ruimte voor meerdere (sub)culturen. Cultuur wordt in dit onderzoek als manier van 

kijken gehanteerd in plaats van als een managementinstrument. Daarnaast zal er rekening 

gehouden worden met de mogelijke (cultuur)verschillen tussen de medewerkers van de 

Spoedposten ZOB.  

2.3 De dienstverlenende organisatie 

De Spoedpost is een dienstverlenende organisatie. Dienstverlenende organisaties zijn organisaties 

waarin het primaire proces wordt bepaald door een rechtstreekse transactie tussen medewerkers 

en klanten. In iedere organisatie vormt het primaire proces de basis van de organisatie. Binnen 

een dienstverlenende organisatie is dit ook het geval, het gaat hierbij echter niet over de 

uitvoering van het werk, maar de gang van de klant door de organisatie. De klanten kopen een 

product of vragen om advies, zij zijn zo niet alleen afnemer van de dienst maar maken ook fysiek 

onderdeel uit van het productieproces van de organisatie (Gastelaars, 2003, p.14, 53). In 

dienstverlenende organisaties vindt er zodoende niet alleen interactie plaats tussen medewerkers 

onderling maar ook tussen medewerkers en klanten. Gastelaars (2003) stelt hierover dat de 

belangrijkste grondstof in dienstverlenende organisatie bestaat uit mensen (p.53). Door het 

intensieve contact met de klant zijn dienstverlenende organisaties nauw verweven met hun 

omgeving. Een dienstverlenende organisatie heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid dat 

hun bestaansrecht verschaft, bijvoorbeeld het verlenen van zorg. Vanwege deze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid worden dit soort organisaties vaak (deels) gefinancierd uit publieke 

middelen. De overheidsfinanciering heeft tot gevolg dat de organisatie de overheid moet 

informeren en de overheid op deze manier ook invloed uit kan oefenen op het functioneren van 

de organisatie. Een ander kenmerk van een dienstverlenende organisatie is de ongrijpbaarheid 

voor het management. Diensten zijn ongrijpbaar omdat zij ter plekke en in samenwerking met de 

klant worden gerealiseerd. Dit proces is daardoor moeilijk te grijpen en te sturen door het 

management van de organisatie. Het managen van dienstverlenende organisaties is ook wel te 

zien als een paradox. Managers streven naar overzicht om grip te krijgen op de situatie, maar dit 
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is haast onmogelijk in een ongrijpbaar proces van de dienstverlenende organisatie (Gastelaars, 

2003, p.14-21; Gastelaars, 2006, p.31). 

 Gastelaars (2003) onderscheidt zes verschillende typen dienstverlenende organisaties, de 

Spoedpost sluit aan bij het type van de professionele dienstverlening. Het primaire proces van de 

professionele dienstverlening wordt gekenmerkt door de inzet van professionals, zoals artsen in 

een ziekenhuis. Daarnaast is de transactie, zoals opname in een ziekenhuis, voor de klant meestal 

ingrijpend. Het doel van de uitvoerenden is er op gericht om de situatie van de klant gericht te 

veranderen, zodat deze situatie verandert ten opzichte van de situatie voordat de klant de 

organisatie bezocht, bijvoorbeeld het genezen van een ziekte. Het streven naar professionele 

kwaliteit staat centraal in het handelen binnen de organisatie (p.24, 155). In de professionele 

dienstverlening bestaat de werkvloer met name uit hoog opgeleide professionals. De 

professionals bepalen zelf de kwaliteitsnormen bij de inrichting van het primaire proces en bij het 

dagelijkse handelen op de werkvloer (Gastelaars, 2006, p.18) 

 

2.3.1 Professionals 

De uitvoerenden van de dienstverlening, ofwel de professionals, hebben een bijzondere positie 

binnen de organisatie. De professionals zijn verantwoordelijk voor het primaire proces en het 

werk binnen de dienstverlenende organisatie is gebaseerd op en afhankelijk van de kennis en 

vaardigheden van de professionals. Het werk van professionals, zoals artsen, wordt gelegitimeerd 

door een wetenschappelijke kennisbasis en als onmisbaar gezien in de maatschappij. De 

maatschappelijke verantwoordelijkheid van professionals verschaft hen maatschappelijk aanzien. 

De professionals profileren zich met een zekere belangenloosheid bij de uitoefening van hun vak, 

dit is historisch zo gegroeid. In de achttiende eeuw werden beroepen in de advocatuur en het 

medisch handelen vervuld door mensen die er niet van hoefden te leven. “They make health, of 

safety, of knowledge, or good law, but no money.” (Gastelaars, 2006, p.41) Deze beroepsgroepen deden 

hun werk uit bevlogenheid en niet voor het geld, dit idee over professionals bestaat nog steeds. 

(Gastelaars, 2006, p.109)  

 De professionals zijn van grote invloed op de kwaliteit van de dienstverlening omdat zij de 

dienst verlenen. Professionals hebben daarnaast ook invloed op de algemene gang van zaken in 

de gehele organisatie. De professionals bevinden zich echter niet in de positie waarin zij over de 

formele invloed beschikken. Zij ontlenen hun gezag niet aan hun formele positie, maar aan hun 

autonomie en hun medische verantwoordelijkheid (Gastelaars, 2003, p.37-38, 155). Perrow 

(1963) stelt hierover dat individuen of groepen die de meest moeilijke en kritieke handelingen in 

de organisatie uitvoeren, uiteindelijk de macht hebben in de organisatie (Kruijthof, 2005, p.41). 

Een ander aspect van macht, namelijk statusverschillen, speelt ook een rol binnen de 

professionele dienstverlening. Er bestaat een hiërarchie met verschillende lagen binnen de 

professionele dienstverlening, zo staat de verpleging onderaan de hiërarchie in het ziekenhuis, 

met daarop volgend de arts-assistenten en uiteindelijk bovenaan de hiërarchie de specialist. Het 

contact en de samenwerking met andere medewerkers in de organisatie is onderhevig aan deze 

statusverschillen (Gastelaars, 2006, p.124-125; Kruijthof, 2005, p.46, p.277). 

 De professional wordt gekenmerkt door een grote mate van autonomie. Dit wordt ook wel de 

discretionaire ruimte van de professional genoemd. Dit houdt in dat de professional de ruimte heeft 

om de regels van de organisatie op eigen wijze te interpreteren. Een oorzaak van deze 

discretionaire ruimte is de complexiteit of de moeilijkheidsgraad van de activiteiten van de 

professional waarbij de professional de ruimte nodig heeft om zijn werk goed uit te kunnen 
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voeren. Een andere oorzaak is dat professionals over bepaalde professionele vaardigheden 

beschikken die persoonsgebonden zijn. De professional beschikt over drie soorten vaardigheden: 

de „professionele attitude‟, ofwel het professionele verantwoordelijkheidsgevoel; het 

„Fingerspitzengefuhl‟, ofwel door de ervaring gescherpte intuïtie en tenslotte de „professionele 

expertise‟, dat het getrainde vermogen tot doelgericht handelen inhoudt (Gastelaars, 2003, p.73- 

p.76). De professional geniet hierdoor een grote mate van vertrouwen, hier hangt een grote mate 

van verantwoordelijkheid mee samen, ook wel accountability genoemd. Dienstverlening gaat over 

mensenwerk, de professional moet zorgvuldig denkwerk uitvoeren onder druk. Professionals 

moeten zorgvuldig werken omdat er onder alle omstandigheden moet worden gehandeld. 

Tegelijkertijd gebeurt dit handelen onder druk omdat het om een kwestie van leven of dood kan 

gaan. De accountability heeft er betrekking op dat de professional aan allerlei regels en 

verwachtingen moet voldoen en dat hij zijn keuzes en werkwijze achteraf moet kunnen 

verantwoorden (Kruijthof, 2005, p.45; Gastelaars, 2006, p.110-p.118). Het worden van een 

professional gaat volgens Kruijthof (2005) dan ook verder dan het leren van de vaardigheden en 

kennis, het gaat ook om het leren hoe een professional zich gedraagt en omgaat met de privileges 

en het vertrouwen dat aan hem is toegekend (p.47).  

 De discretionaire ruimte van professionals in een organisatie wordt in de literatuur soms als 

een paradox weergegeven. Enerzijds binden professionals zich sterk aan de beroepsgroep waar zij 

aan verbonden zijn in plaats van aan de organisatie waarin zij werkzaam zijn. Het belang van de 

gehele organisatie wordt door de professional hierdoor vaak als ondergeschikt gezien, het belang 

van de patiënt staat voorop. De professional heeft deze discretionaire ruimte nodig om zijn werk 

goed uit te voeren, zodat hij bijvoorbeeld niet geremd wordt door commerciële belangen. 

Anderzijds maken de professionals onderdeel uit van een organisatie en moeten zij zich net als 

alle andere medewerkers van de organisatie aan de regels houden. Bovendien heeft de 

professional de organisatie ook nodig om zijn werk uit te kunnen voeren, zonder de organisatie 

heeft de professional bijvoorbeeld geen ruimte waarin of materialen waarmee hij de patiënten kan 

behandelen. Deze schijnbare tegenstelling, kan in sommige gevallen voor fricties zorgen tussen 

de professionals en het management binnen een dienstverlenende organisatie (Kruijthof, 2005, 

p.43- p.46) 

 De grote mate van autonomie van de professional blijkt ook uit de disciplinering van de 

beroepsgroep, dit gebeurt als professionals onder elkaar. De gedachte die hieraan ten grondslag 

ligt, is dat niet-professionals, ofwel mensen die de specifieke kennis en vaardigheden niet hebben, 

niet over de situatie kunnen oordelen (Kruithof, 2005, p.272). Door middel van een beroepscode, 

protocollen en een eigen tuchtrecht wordt de kwaliteit van de beroepsgroep gecontinueerd. Het 

medisch handelen van de professionals wordt getoetst aan regels en protocollen die door de 

beroepsgroep zelf zijn opgesteld. Bij medische fouten verschijnt de professional voor een comité 

van collega‟s. Omdat de disciplinering onderling plaatsvindt, is het voor de professional van 

belang om invloed te hebben en houden over de eigen situatie. Een veel voorkomende 

organisatievorm onder professionals is dan ook een maatschap. De maatschap wordt geleid door 

een collega, ofwel een „primus inter pares‟ en is als het ware een organisatie in een organisatie. De 

maatschap staat relatief los van de grote overkoepelende organisatie (Gastelaars, 2006, p.42; 

Steenbergen, 1994, p.39). De bovengenoemde kenmerken en vaardigheden van professionals 

hebben tot gevolg dat professionals vaak als kleine eilandjes opereren, dit wordt ook wel de 

eenzaamheid van de professional genoemd (Gastelaars, 2003, p.38).  
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 De structuur van professionele dienstverlening wordt daarom ook wel aangeduid als 

eilandenstructuur, ofwel „loosely coupled systems‟. Dit begrip is geïntroduceerd door Weick (1976) en 

is gebaseerd op de structuur in het onderwijs. Andere dienstverlenende organisaties die 

gedomineerd worden door professionals, zoals organisaties in de gezondheidszorg, hebben ook 

vaak een eilandenstructuur. Een voorbeeld hiervan is een ziekenhuis waarin specialisten hun 

eigen maatschap hebben. Binnen de eilandenstructuur staat de autonomie van de uitvoerenden 

binnen organisatieonderdelen centraal (Gastelaars, 2003, p.133; Steenbergen, 1994, p.160, 

Kruijthof, 2005, p.40). Hier ligt ook de informele macht van de organisatie, wanneer de 

professionals het er niet mee eens zijn, gaat het plan niet door. Heldere informatie- en 

communicatielijnen ontbreken vaak binnen een eilandenstructuur, zowel verticaal, van 

leidinggevenden naar de werkvloer, als horizontaal, tussen afdelingen. Tussen de eilanden bestaat 

over het algemeen weinig communicatie en er wordt slecht samengewerkt. De term 

eilandenstructuur is ontstaan door dit gebrek aan onderling contact en samenwerking. De 

besluitvorming binnen een organisatie met een eilandenstructuur is diffuus. Dit 

besluitvormingsproces wordt ook wel als „garbage can‟ aangeduid in de literatuur. De organisatie 

wordt voorgesteld als een container met een continue stroom van problemen, oplossingen en 

partijen die op willekeurige momenten samen komen en hierover spreken (Gastelaars, 2006, p. 

179, p.19, p.43; Kruijthof, 2005, p.41). De eilandenstructuur sluit aan bij het reeds genoemde 

differentiatieperspectief van Martin (2002, p.102-103) waarin een sterke wij-zij cultuur kan 

bestaan (Parker, 2000, p.204). 

In dit onderzoek zal de mening en de betekenis van de uitvoerenden in de organisatie, ofwel 

de professionals, centraal staan. Er zal rekening gehouden worden met de bijzondere rol van de 

professional in de professionele dienstverlening, het type dienstverlenende organisatie dat aansluit 

bij de Spoedposten ZOB. In de volgende paragraaf zal er nader ingegaan worden op 

samenwerking tussen professionals. In eerste instantie zal er ingegaan worden op de betekenis 

van samenwerken en onderlinge afhankelijkheidsrelaties worden ingegaan. 

2.4 Samenwerken 

Samenwerken is een woord dat te pas en onpas voor allerlei verschillende situaties wordt 

gebruikt. Er bestaan verschillende opvattingen, ideeën en definities van samenwerken. Het Van 

Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal geeft de volgende definitie van 

samenwerken28:  

 

“met elkaar, met verenigde krachten werken, gemeenschappelijk aan eenzelfde taak werken”. 

 

Deze definitie zal in dit onderzoek gehanteerd worden. De nadruk van deze definitie ligt op het 

gemeenschappelijke aspect van het volbrengen van één taak. Binnen organisaties wordt er 

samengewerkt om een gemeenschappelijk doel te bereiken, dit kan een product zijn maar ook een 

dienst, zoals bij dienstverlenende organisaties waar in het voorgaande reeds over is gesproken. 

Samenwerking in organisaties of met andere organisaties, gaat over een proces tussen mensen. 

Het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal geeft dan ook de volgende definitie 

van samenwerking: “wijze van samenwerken van personen”29. Medewerkers in organisaties hebben hun 

                                                           
28 www.vandale.nl 
29 www.vandale.nl 
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eigen ideeën over wat goed en fout is en hoe hiermee om gegaan dient te worden. Daarnaast 

beschikken deze mensen over een eigen referentiekader van ervaringen wat hun gedrag en ideeën 

kleurt (Halbertsma, 2000, p. 49-50).  

 

2.4.1 Afhankelijkheidsrelaties 

Een organisatie kan gezien worden als een grote verzameling van taken. Er kan sprake zijn van 

een eenmanszaak waarbij één medewerker alle taken op zich neemt, maar binnen de meeste 

organisaties is er sprake van arbeidsdeling, de verschillende taken in de organisatie worden 

verdeeld onder de medewerkers. In het uitvoeren van de verschillende taken zijn medewerkers in 

meer of mindere mate van elkaar afhankelijk, deze afhankelijkheid kan betrekking hebben op het 

uitwisselen van informatie, bronnen of ideeën. Wanneer mensen met elkaar samenwerken in een 

organisatie is er dus sprake van een mate van afhankelijkheid. De organisatie van taken en 

afhankelijkheden zorgt uiteindelijk voor een bepaalde output zoals een product of een dienst. Om 

deze output te vergaren is interactie en afstemming tussen medewerkers van belang. In de meest 

eenvoudige organisaties worden slechts enkele taken uitgevoerd die in eenvoudige verhouding tot 

elkaar staan. Naarmate de hoeveelheid taken toeneemt, evenals de verschillen en de 

afhankelijkheden er tussen wordt een organisatie gecompliceerder. De behoefte tot integratie 

neemt hierdoor toe (Mobach, 2009, p.123). In dit verband wordt er in de literatuur ook wel 

gesproken over (taak) „interdependenties‟. De term interdependentie duidt er op dat beide partijen 

van elkaar afhankelijk zijn. De afhankelijkheid is wederzijds, maar de mate van afhankelijkheid 

verschilt en hoeft niet gelijk te zijn voor beide partijen. Zelfs wanneer er sprake is van 

wederzijdse afhankelijkheid door alle betrokkenen is het niet vanzelfsprekend dat dit leidt tot 

positieve uitkomsten voor alle betrokkenen. Daarnaast komt samenwerking volgens Pruyn (2002) 

pas tot stand wanneer de betrokken personen zich realiseren dat zij afhankelijk zijn van het 

gedrag van de ander om goede uitkomsten te krijgen en zij inzien dat de enige manier om 

samenwerking van de ander te verkrijgen is door zelf coöperatief gedrag vertonen. Een van de 

redenen waarom samenwerking niet altijd probleemloos verloopt, is dat belangen niet altijd 

parallel lopen. Zo wordt het individuele belang bijvoorbeeld soms boven het maatschappelijke 

belang gesteld, dit wordt ook wel het sociaal dilemma genoemd. Verschillende belangen zijn een 

belangrijke belemmerende factor voor samenwerking (Pruyn, 2002, p.21-25).  

 In de literatuur worden verschillende interdependentie typen onderscheiden. Thompson 

(1967) onderscheidt drie typen interdependenties, „pooled‟, „sequential‟ en „reciprocal‟. De 

complexiteit van onderlinge interactie of coördinatie tussen de medewerkers neemt toe in deze 

typen, hoe hoger het niveau van de interdependentie hoe hoger de behoefte is aan coördinatie. 

Bij de reciprocal interdependentie is er bijvoorbeeld meer onderlinge afstemming nodig dan bij 

de pooled interdependentie. De pooled interdependentie heeft betrekking op onafhankelijke 

afdelingen die van dezelfde hulpbronnen afhankelijk zijn. De organisatie is dan meestal 

vormgegeven als een divisiestructuur. Één afdeling heeft twee andere afdelingen onder zich die 

uit de centrale afdeling voortkomen en geheel afhankelijk zijn van de centrale afdeling. Het 

contact tussen de ondergeschikte afdelingen verloopt alleen via de centrale afdeling (Jorna, 2004, 

p.105). Mobach (2009) beschrijft dat medewerkers in een organisatie met pooled 

afhankelijkheden relatief onafhankelijk van elkaar werken. Ze krijgen een eigen werkopdracht en 

handelen die zelfstandig af. Het kan variëren van eenvoudige taken in grote groepen, zoals een 

callcenter, tot zeer complexe taken in cellen zoals bij kantoren van universiteiten. Zij zijn „ge-

pooled‟ in hun gezamenlijke afhankelijkheid. Iedereen die er werkt maakt gebruik van dezelfde 
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hulpbronnen, bij het callcenter maakt iedereen gebruik van telefonie en het personeel van de 

universiteit van de bibliotheekvoorzieningen (p.122).  

 Sequential interdependentie slaat op de situatie waar de output van afdeling A, de input van B is 

(Jorna, 2004, p.105). In organisaties met sequentiële afhankelijkheden is de volgorde van belang. 

Een medewerker krijgt een werkopdracht, werkt daaraan en schuift het vervolgens door naar de 

volgende medewerker, dit proces herhaalt zich tot dat de taak helemaal klaar is. De taken worden 

zodanig ingericht dat het proces efficiënt verloopt. De taakafhankelijkheid kan worden 

ondersteund door nabijheid, leveranciers en afnemers van degene die de werkopdracht uitvoert 

zitten dichtbij hem (Mobach, 2009, p.122; Breedveld, 1980, p.115). Een voorbeeld van de 

sequential interdependentie is een verwijzing van de eerste- naar de tweedelijn. De patiënt die 

verwezen wordt, is hierbij de output van de eerstelijn, maar tegelijkertijd de input van de 

tweedelijn. De mate van afhankelijkheid is binnen deze interdependentie groter omdat de 

tweedelijn niet kan functioneren zonder de input van de eerstelijn. De medewerkers van de 

eerste- en de tweedelijn opereren echter zelfstandig ten opzichte van elkaar.  

 Bij de reciprocal interdependentie is er sprake van een soort feedback looping. De input van A 

wordt geleverd door B, maar A levert ook input voor B (Hamalainen, & Schienstock, 2001, p.21). 

Bij reciprociteit in organisaties werken medewerkers vaak samen aan dezelfde taak of is er 

taakverwantschap. Het werk varieert van eenvoudige taken in kleine groepen zoals boekhouden 

tot complexe en veranderlijke taken zoals overleg van een raad van bestuur. De reciprociteit is 

vaak communicatief van aard. In dit geval is er sterke mate van afhankelijkheid, de organisatie 

stimuleert hierbij groepscohesie en samenwerking (Mobach, 2004, p.123). Een voorbeeld van 

reciprociteit in de context van dit onderzoek is een patiënt die zowel door de internist als de 

chirurg wordt gezien terwijl hij in het ziekenhuis ligt. 

 Van de Ven (1976) heeft nog een vierde type interdependentie aan toegevoegd als hoogste 

mate van afhankelijkheid, namelijk team interdependentie. In een team worden alle taken gezamenlijk 

uitgevoerd door alle leden van het team. De verantwoordelijkheid van het werk wordt volledig bij 

het team neergelegd, het team heeft de collectieve verantwoordelijkheid voor het resultaat van het 

werk. Er is binnen het team een grote mate van afstemming noodzakelijk (Zetka, 2001, p.49).  

 Wanneer er arbeidsdeling plaatsvindt, ofwel wanneer taken in organisaties worden verdeeld 

onder medewerkers, bestaat het gevaar van desintegratie volgens Mobach (2009). In die situatie 

doen verschillende mensen allerlei taken, maar er is geen onderling verband. Om dat te 

voorkomen worden de taken op elkaar afgestemd door middel van coördinatiemechanismen. 

Mintzberg (1979) noemt drie hoofdvormen waarin werk gecoördineerd kan worden. Ten eerste 

wederzijdse afstemming, door middel van onderling overleg. Ten tweede directe supervisie door 

middel van instructies van leidinggevenden aan anderen. Tot slot is coördinatie mogelijk door 

middel van standaardisatie van bijvoorbeeld werkprocessen of vaardigheden (Mobach, 2009, 

p.124; Gastelaars 2006, p.166-167). De verschillende interdependenties vragen om verschillende 

wijzen van coördinatie. De eerste twee niveaus kunnen centraal worden aangestuurd omdat er 

(bijna) geen onderlinge interactie is tussen de verschillende afdelingen. Standaardisatie door 

middel van regels sluit het beste aan op de pooled interdependentie, de medewerkers delen 

gemeenschappelijke bronnen maar zijn verder onafhankelijk van elkaar. Bij de sequential 

interdependentie sluit standaardisatie door middel van een plan het beste aan omdat het hier om 

een meer dynamische situatie gaat. De overige twee niveaus vragen om  een meer decentrale 

coördinatie omdat er sprake is van meer onderlinge interactie, bovendien is er sprake van meer 

complexe en daardoor onvoorspelbare situaties. Bij de reciprocal interdependentie past 
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wederzijdse afstemming als coördinatie mechanisme. De team interdependentie vraagt om een 

nog meer gedecentraliseerde aanpak. De leden van het team staan continu met elkaar in contact 

en werken samen aan één taak, door middel van decentrale coördinatie kunnen er snel 

beslissingen worden genomen en wijzigingen worden aangebracht als dat nodig is. Er wordt in dit 

verband ook wel gesproken van groepcoördinatie (Grant, 2005, p.385; Zetka, 2001, p.49; 

Steenbergen, 1994, p.165).  

 Welke vorm van afhankelijkheid er ook bestaat, deze afhankelijkheid komt zoals gesteld voort 

uit arbeidsdeling. Vanwege deze arbeidsdeling is onderlinge afstemming noodzakelijk. Pruyn 

(2002) wijst er op het belang van open communicatie in de onderlinge afstemming, het kan 

volgens de auteur leiden tot optimale uitkomsten op individueel- en groepsniveau. Wanneer 

actieve participatie binnen de teams wordt gewaardeerd, zal het gevoel van bij een groep horen 

toenemen. De in het voorgaande beschreven eilandenstructuur kan zo worden verminderd omdat 

de afstanden tussen de „eilanden‟ wordt verkleind door de onderlinge communicatie. Hierbij is 

het volgens de auteur wel van belang dat er naar de betrokkenen wordt geluisterd en dat zij 

serieus worden genomen (p.21). Mastenbroek (1993) benadrukt ook de communicatie tussen 

onderlinge eenheden, hij stelt dat de kwaliteit van de afzonderlijke eenheden nog zo goed kan 

zijn, maar dat het uiteindelijke resultaat minder wordt wanneer de verbindingen tussen de 

eenheden ontbreken (p.15). De auteur stelt ook dat terugkoppeling belangrijk is tussen de 

verschillende eenheden. Terugkoppeling van zowel de resultaten als het sociale proces zijn een 

belangrijke input voor resultaatverbetering (Mastenbroek, 1993, p.105). Binnen dit onderzoek 

slaat de terugkoppeling van een resultaat op de terugkoppeling van wat er met een verwezen 

patiënt van de CHP ZOB is gebeurd op de SEH, bijvoorbeeld of het been van de patiënt 

gebroken is. Terwijl terugkoppeling van het proces duidt op de wijze waarop de huisarts de 

patiënt heeft geïnformeerd over het vervolgproces bij de SEH.  

 

2.4.2 Samenwerking door professionals  

Sinds de jaren ‟80 is er in Nederland een trend gaande waarin er wordt gestreefd naar meer 

samenwerking in de zorg. De gewenste samenhang is er op gericht om zowel in kwalitatieve als in 

kwantitatieve zin te voldoen aan de behoefte van de individuele gebruiker (Steenbergen, 1994, 

p.13). In het streven naar samenhang worden er opnieuw grenzen vastgesteld tussen binnen en 

buiten de organisatie. Een voorbeeld van een samenwerkingsvorm die in de zorg voorkomt is 

interorganisationele samenwerking. Het gaat hierbij om zelfstandige organisaties die ten aanzien 

van enkele aspecten samenwerken. De organisatie gaat niet in het verband op, het 

samenwerkingsdoel overlapt slechts gedeeltelijk de afzonderlijke doelen van de deelnemende 

organisaties (Hillenius, 1980, p.95).  

Er zijn verschillende belangen om te streven naar samenwerking binnen de gezondheidszorg. 

De overheid en zorgverzekeraars zijn vooral geïnteresseerd in samenwerking in de zorg om de 

financiële beheersbaarheid te vergroten. Terwijl de patiënten vooral geïnteresseerd zijn in 

samenwerking die bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg (Steenbergen, 1994, p.16-p.17). Een 

andere reden voor dienstverlenende organisaties om samen te werken is dat zij in sommige 

gevallen afhankelijk zijn van andere instellingen die naar hen doorverwijzen. Steenbergen (1994) 

noemt nog een aantal andere redenen om samen te werken zoals het overlappen van domeinen, 

de publieke opinie, een externe druk of de wens om een coalitie te vormen tegen een 

gemeenschappelijke vijand (p.164). Tot slot spelen maatschappelijke ontwikkelingen ook een 

belangrijke rol om samen te werken, door de toenemende vergrijzing en een stijging van het 
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aantal chronisch zieken wordt de zorgvraag van patiënten complexer, dit maakt samenwerking 

nodig volgens Barnhoorn & Walda. (1992, p.136) 

Het streven naar meer samenhang in de zorg is ook voortgekomen uit de ontwikkeling dat er 

steeds meer arbeidsdeling is ontstaan in deze sector. Door deze arbeidsdeling zijn 

dienstverlenende organisaties complexer geworden. Arbeidsdeling wordt ook wel taakdifferentiatie 

genoemd, dit houdt in dat eenvoudige handelingen worden gesplitst van meer ingewikkelde 

handelingen. Dit wordt ook wel de „verlengde arm‟ genoemd waarbij allerlei deelactiviteiten eerst 

worden gestandaardiseerd en vervolgens worden overgedragen aan niet-artsen, uitvoerenden met 

een minder lange opleiding, zoals de verpleegkundigen in plaats van artsen (Gastelaars, 2006, 

p.129, p.102). Deze taakdifferentiatie is een voorbeeld van sequential interdependentie, de 

verpleegkundigen en de artsen werken op hun eigen eiland met een afzonderlijk stuk van de 

dienstverlening. De kwaliteit van de overdracht van mensen, middelen en informatie is van 

belang, evenals een tijdige overdracht om te voorkomen dat de arts op de verpleegkundige moet 

wachten om zijn eigen taak kunnen volbrengen (Gastelaars, 2006, p.101, p.107- p.108). 

Steenbergen (1994) stelt dat de taakdifferentiatie een onsamenhangend zorgaanbod heeft 

veroorzaakt, dat niet ten goede komt aan de doelmatigheid en de continuïteit van de 

zorgverlening (p.51). 

Het streven naar samenhang is te zien als een streven naar meer coördinatie. Het gaat om het 

op elkaar afstemmen van taken en activiteiten tussen delen, zodat men de gestelde doelen 

optimaal kan bereiken (Steenbergen, 1994, p.13). De coördinatie van de professionele 

dienstverlening, gebeurt volgens Gastelaars (2003) doorgaans door middel van onderling overleg. 

Deze vorm van coördinatie sluit het beste aan bij de professionele dienstverlening vanwege de 

reeds besproken grote autonomie van de professionals in het uitvoeren van hun werkzaamheden. 

Dit coördinatiemechanisme is informeel en vindt daarom ook vaak plaats in de wandelgangen. Er 

is een stilzwijgende overeenkomst tussen de betrokkenen over de gewenste gang van zaken. De 

controle en evaluatie zijn echter lastig te realiseren binnen dit mechanisme, dit wordt door 

managers vaak als een groot nadeel gezien. Er bestaan tenslotte geen standaard afspraken over 

wat er gedaan moet worden en hoe dit in zijn werk moet gaan (p.118- p.120). 

 Naast de coördinatie van professionals, is de samenwerking door professionals ook een 

uitdaging. Wanrooij (2001) stelt hierover dat professionals niet opgeleid worden om samen te 

werken, ze leren juist om zelfstandig te werken en in bepaalde situaties doelgericht en zelfstandig 

een beslissing te kunnen nemen. Wanneer de professional bijvoorbeeld aan de operatietafel staat, 

is het niet mogelijk om in een levensbedreigende situatie een handeling uitgebreid te overleggen 

met collega‟s of een leidinggevende, de arts zal zelfstandig moeten beslissen wat hij denkt dat 

goed is. Artsen worden opgeleid om solistisch te werken, niet om in teamverband te overleggen 

(p.75). Gastelaars (2003) stelt hierover dat samenwerking tussen professionals in professionele 

dienstverleningorganisaties bijna altijd problematisch is, ondanks dat deze samenwerking juist erg 

voor de hand zou liggen vanuit het oogpunt van het contact met de klant en in sommige gevallen 

erg wenselijk is (p. 39). Samenhang of vernieuwing in de zorg vraagt ook vaak om het 

overschrijden van de grenzen van de eigen professie, wanneer er samenwerking plaatsvindt 

tussen organisaties, bijvoorbeeld in de eerste- en tweedelijn. Het overschrijden van de professie is 

echter iets dat professionals niet graag doen volgens Steenbergen (1994, p.29). Bovendien wordt 

er binnen verandertrajecten vaak een veranderstrategie uitgezet vóór professionals. Deze insteek 

sluit echter niet aan bij de werkwijze van professionals die in hun dagelijkse werkzaamheden een 

grote mate van autonomie genieten. De professionals zullen niet, zoals andere medewerkers 
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misschien wel zullen doen, zomaar de veranderrichting volgen die voor hen is uitgezet. De 

betrokkenheid van professionals bij de invoering van veranderingen kan volgens Barnhoorn & 

Walda (1992) vergroot worden door de professionals een (grote) inbreng bij de vormgeving van 

de innovatie en het implementatieproces te geven (p.18- p.19, p.133). Kotter (1995) noemt dit het 

creëren van een „sense of urgency‟, de professionals moeten op de hoogte zijn van de verandering, 

betrokken worden in het proces en er van overtuigd zijn dat de verandering of de samenwerking 

wenselijk is. Zonder deze sense of urgency zal de vernieuwing volgens Kotter (1995) niet door de 

uitvoerenden worden gedragen en uitgevoerd (p.60-p.61).  

Het tot stand brengen van samenwerking tussen professionals van onafhankelijke organisaties 

is volgens Steenbergen (1994) lastig omdat er een aantal barrières te doorbroken moeten worden. 

Een van de risico‟s van het tot stand brengen van deze samenwerking is dat de professionals de 

motivatie en het verantwoordelijkheidsgevoel verliezen (p.163). Daarnaast kan het gebeuren dat 

het samenwerkingsverband een eigen identiteit krijgt, waarbij het samenwerkingsverband los 

komt te staan van de deelnemende organisaties. Dit samenwerkingsverband is vaak minder 

gewenst wanneer de samenwerking opoffering van de autonomie van de taken eist. Los van of de 

autonomie of de eigen identiteit daadwerkelijk minder wordt, kan ook de angst dat het kan 

gebeuren belemmerend zijn in de samenwerking tussen professionals. Statusverschillen spelen bij 

deze angst ook een rol, een samenwerkingsverband kan als gelijkwaardig worden ingezet, terwijl 

de professionals misschien vrezen voor een verandering in hiërarchie en daarmee in de 

statusverschillen (Hillenius, 1980, p.100-101; Greve, 1980, p.127; Gastelaars, 2006, p.127). 

Wanneer samenwerkingsrelaties eenmaal gerealiseerd zijn, kan er door de professionals negatief 

gereageerd worden wanneer zij de nieuwe situatie niet overzien. Walkup (1997) noemt dit „negative 

coping strategies‟ van een crisissituatie. De auteur onderscheid vier chronologische fases die de 

uitvoerenden doorlopen: „overwork‟, „detachment‟, „transference‟, en „reality distortion‟. De eerste fase 

houdt in dat de medewerker harder gaat werken om het frustratiegevoel kwijt te raken, wat kan 

resulteren in een burn out. In de tweede fase realiseert de medewerker zich dat zo hard werken 

geen zin heeft en begint hij zich juist terug te trekken uit de organisatie. Hij neemt afstand en 

probeert onderling contact en conflictsituaties te vermijden. De medewerker kan zich echter niet 

blijven terugtrekken, dit resulteert er in dat hij de situatie gaat rationaliseren en de schuld van de 

huidige situatie niet bij zichzelf maar bij andere factoren legt. De schuld wordt bij 

leidinggevenden of mensen hoger in de hiërarchie gelegd en de medewerker claimt dat hij geen 

invloed heeft op de huidige situatie en er dus niks aan kan veranderen. Wanneer het geen 

voldoening meer geeft of het niet mogelijk is om de mislukking te verbergen, gaat de medewerker 

in de laatste fase juist de aandacht richten op dat wat er wel goed gaat. De medewerker creëert als 

het ware een alternatieve werkelijkheid. De situatie is niet veranderd, alleen de visie van de 

medewerker op de situatie (p.44-47)  

In deze paragraaf is gebleken dat onderlinge afstemming belangrijk is wanneer er sprake is van 

samenwerking. Er kunnen verschillende interdependenties bestaan binnen of tussen organisaties 

wanneer arbeidsdeling wordt ingezet om een resultaat te bereiken. De onderlinge arbeidsdeling 

moet gecoördineerd worden om het gewenste resultaat te leiden. De verschillende 

interdependenties hebben tot gevolg dat de aard van de arbeidsdeling kan variëren. De reden om 

arbeidsdeling toe te passen en de mate van afhankelijkheid verschilt. Hierdoor varieert de wijze 

van coördinatie ook per interdependentie. Daarnaast is er naar voren gekomen dat samenwerking 

tussen professionals niet zomaar tot stand komt. Door de grote mate van autonomie in het 

dagelijkse werk van professionals is het van belang dat professionals worden betrokken in het 
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proces van de organisatieverandering en dat hun stem gehoord wordt. In het vervolg zal er op dit 

proces bij het verandertraject van de Spoedposten ZOB in worden gegaan en zal er besproken 

worden hoe de professionals de onderlinge afstemming en samenwerking binnen de Spoedposten 

ZOB ervaren. Voordat de resultaten en conclusie van het onderzoek worden besproken, zal er in 

het volgende hoofdstuk echter eerst nader ingegaan worden op de methodologie van dit 

onderzoek. 
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3. Methodologie  

 
 

e Spoedposten ZOB konden aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden worden 

onderzocht, het was mogelijk om kwantitatief of kwalitatief onderzoek te doen naar dit 

onderwerp. Elke methode heeft voor- en nadelen. Silverman (2005) stelt dat de ervaringen en de 

betekenisgeving van mensen de kern van kwalitatief onderzoek is. In dit onderzoek wordt een 

kwalitatieve onderzoeksmethode gehanteerd omdat de betekenissen die de betrokken actoren 

geven aan de samenwerking binnen de Spoedposten ZOB centraal staan. Boeije (2005) geeft drie 

elementen die kwalitatief onderzoek kenmerken. Ten eerste wordt kwalitatief onderzoek 

omschreven als “een studie waarin de vraagstelling zich richt op onderwerpen die te maken hebben met de wijze 

waarop mensen betekenis geven aan hun sociale omgeving en hoe ze zich op basis daarvan gedragen” (p.27). Ten 

tweede worden er onderzoeksmethoden gebruikt die het mogelijk maken om het onderwerp 

vanuit het perspectief van de onderzochte mensen te leren kennen met tot slot, het doel om het 

onderwerp te beschrijven en waar mogelijk te verklaren (Boeije, 2005, p. 27).  

 In dit onderzoek is er sprake van een „case study‟, de samenwerking binnen de Spoedposten 

ZOB staat centraal (Silverman, 2005, p.125). De Spoedposten ZOB hebben zoals eerder 

beschreven drie verschillende locaties: het Catharina-ziekenhuis, het Elkerliek ziekenhuis en het 

St. Anna Ziekenhuis. De casestudy bestaat daarom uit drie casussen, het onderzoek gaat in op 

welke betekenissen de professionals geven aan de samenwerking tussen SEH en CHP ZOB 

binnen de Spoedpost op de drie verschillende locaties. Er is door de onderzoeker niet actief op 

zoek gegaan naar onderlinge verschillen, wanneer er echter elementen naar voren komen die 

specifiek zijn voor één locatie, zullen deze vermeld worden.  

3.1 Dataverzameling en analyse 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de maanden februari tot en met juni 2010. Het 

onderzoek heeft in vier verschillende fasen plaatsgevonden. De eerste fase was de oriëntatiefase, 

in februari en maart zijn een aantal oriënterende gesprekken gehouden met de opdrachtgever, zijn 

er observaties uitgevoerd en is er gestart met de documentenanalyse. Deze fase is afgesloten met 

de onderzoeksopzet. In maart en april heeft de tweede fase van het onderzoek plaatsgevonden, 

de dataverzameling. In deze fase zijn de respondenten benaderd, de interviews afgenomen, de 

observaties uitgevoerd en is de documentenanalyse voortgezet. In de derde fase, in april en mei, 

zijn de verzamelde data geanalyseerd. In mei en juni is in de laatste fase het onderzoek afgerond 

en het onderzoeksrapport geschreven. 

 Silverman (2005) onderscheidt een aantal methodes om data te verzamelen in kwalitatief 

onderzoek. In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van documentenanalyse, observatie en 

interviews. De documentenanalyse is vooral bedoeld om achtergrondinformatie te vergaren over 

de Spoedposten. Er is gebruik gemaakt van interne documenten zoals het Kwaliteitsverslag CHP 

ZOB en de Toekomstvisie CHP ZOB, maar ook van kamerstukken zoals de brief van minister 

Klink over de acute zorg en documenten die opgesteld zijn door de Nza, de Nederlandse 

Zorgautoriteit. Daarnaast maakten eerdere onderzoeken naar het thema Spoedposten deel uit van 

de documentenanalyse30. 

                                                           
30 Zie literatuur voor onderzoeken van Coenen en Giesen.  

D 



                                                                                                                                                                                                                                                                         

Een gearrangeerd huwelijk of ware liefde? 
 40 

  Observaties geven de onderzoeker een beeld van wat er in de organisatie gebeurt in de 

praktijk. De onderzoeker heeft de rol aangenomen van „vlieg aan de wand‟ in plaats van 

participatie in het proces zoals dat gebeurt bij het afnemen van interviews. Er hebben een aantal 

observaties plaatsgevonden gedurende het onderzoek. Ten eerste heeft de onderzoeker begin 

februari een avond meegelopen op de Spoedpost en het callcenter in het Catharina-ziekenhuis. 

Dit had tot doel om te zien hoe het proces bij de Spoedpost in zijn werk gaat. Tijdens het 

meelopen op de Spoedpost in het Catharina-ziekenhuis was er ook de gelegenheid tot het stellen 

van vragen aan de verschillende medewerkers van de Spoedpost. In april en mei heeft de 

onderzoeker ook op de Spoedpost in het Elkerliek ziekenhuis en in het St. Anna Ziekenhuis een 

avond meegelopen. Deze observaties hadden tot doel om te zien hoe de spoedpost op deze 

locaties in zijn werk gaat en eventuele verschillen tussen de locaties te ontdekken. Tijdens deze 

observaties heeft de onderzoeker ook informele gesprekken gehouden met een aantal 

medewerkers, hier zal later op worden teruggekomen. Naast deze observaties, is er door de 

onderzoeker ook steeds geobserveerd voorafgaande en na afloop van het interview. Zo is er 

meerdere malen op het callcenter geobserveerd, in afwachting en na afloop van een afspraak in 

het Catharina-ziekenhuis. Deze observaties hadden tot doel om meer inzicht te krijgen in de 

werkprocessen binnen de Spoedpost en in de verschillende partijen die betrokken zijn bij de 

samenwerking binnen de Spoedposten ZOB. Tot slot zijn er ook observaties uitgevoerd tijdens 

activiteiten binnen de branche, zoals het Tactisch Overleg Spoedposten. Er vindt op drie 

verschillende niveaus overleg plaats tussen de vier partijen van de Spoedposten ZOB, op 

bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau. In het Tactisch Overleg Spoedposten komen de 

directeur van de CHP ZOB en de managers bedrijfsvoering van de drie ziekenhuizen maandelijks 

bij elkaar. Tijdens dit overleg worden zaken besproken die op dat moment op tactisch niveau 

spelen. Voorbeelden hiervan zijn de definitie van een zelfverwijzer, het aantal patiënten dat wordt 

omgebogen naar de eerstelijn en de opening van de Spoedposten ZOB. Daarnaast is er ook 

geobserveerd tijdens een congres over de samenwerking tussen de HAP en de SEH 

georganiseerd door de VHN. Deze observaties hadden het doel om de context van de 

Spoedposten ZOB te leren kennen.  

  Er zijn in totaal zeventien interviews gehouden, deze interviews hadden een duur van 

vijfenveertig tot zestig minuten31. De interviews hadden een semigestructureerd karakter, dat wil 

zeggen dat er aan de hand van een topiclijst32 is gesproken met de respondenten. Dit houdt in dat 

de gespreksonderwerpen van te voren niet geheel vast liggen, de respondent bepaalt hierdoor 

grotendeels de wending van het gesprek. De onderzoeker kan zo tot nieuwe inzichten komen 

omdat het gesprek een wending kan nemen, die van tevoren niet kon worden voorzien (Boeije, 

2005, p. 28). Het voordeel van interviews is dat de respondenten vrij uit kunnen spreken over wat 

zij belangrijk vinden, hun mening staat centraal, bovendien kan de onderzoeker doorvragen op 

bepaalde thema‟s die de respondent aanhaalt (Baarda & De Goede, 2001, p. 223). 

 Voorafgaand aan het plannen van de interviews was het streven om de interviews buiten de 

werkzaamheden op de Spoedpost om te plannen. Omdat de Spoedpost acute zorg verleent, is het 

voor de medewerkers moeilijk te voorspellen hoe druk een dienst zal worden. De achterliggende 

gedachte was dat respondenten tijdens hun werkzaamheden op de Spoedpost niet de rust hadden 

om te praten over de samenwerking binnen de Spoedpost en dat het interview „even tussendoor 

                                                           
31 In de volgende paragraaf zal er nader ingegaan worden op de gekozen respondenten. 
32 Zie bijlage 2 
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moest‟. Tijdens het plannen van de interviews is steeds aan de respondenten overgelaten waar, 

wanneer en op welk tijdstip zij het interview wilden laten plaatsvinden. De meeste interviews 

hebben tijdens werktijd plaatsgevonden of vlak voordat er een dienst begon. Één interview heeft 

bij een respondent thuis plaatsgevonden en één interview heeft tijdens de dienst op het callcenter 

plaatsgevonden, de overige interviews zijn afgenomen op de eigen werkplek. De angst voor 

onderbreking van het interview bleek in de praktijk niet gegrond. De meeste interviews konden 

ongestoord plaatsvinden. Twee interviews moesten ingekort worden vanwege een druk spreekuur 

en een enkele keer werd het interview gestoord door het afgaan van de pieper, maar na een kort 

telefoongesprek kon het interview steeds weer doorgang vinden. Al met al hebben de interviews 

op de geplande tijdstippen plaatsgevonden, waarbij het opviel dat de respondenten de tijd namen 

om over de vragen na te denken en uitgebreid antwoord te geven. Één interview is op het laatste 

moment afgezegd vanwege drukte van de huisarts. Later in die week werd een andere huisarts 

bereid gevonden om mee te werken waardoor het interview alsnog doorgang kon vinden.  

 Analyse is een belangrijke fase in het onderzoeksproces, dit kan in kwalitatief onderzoek 

echter niet gebeuren door het maken van statistische berekeningen zoals dat in kwantitatief 

onderzoek gebeurt. In de analyse van kwalitatief onderzoek zijn alle vergaarde data nogmaals 

doorgenomen en is er geprobeerd verbanden te leggen of juist verschillen te ontdekken tussen de 

verzamelde data. Om de analyse zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, zijn de observaties 

uitgeschreven in een observatieverslag. De interviews zijn opgenomen en daarna getranscribeerd, 

ofwel letterlijk uitgewerkt. Boeije (2005) stelt hierover dat het voordeel hiervan is dat er geen 

informatie verloren gaat. Wanneer er tijdens het beluisteren van het interview nog nieuwe vragen 

ontstaan, kan er nog contact opgenomen worden met deze respondent. In de praktijk is het niet 

nodig gebleken om nogmaals contact te zoeken met de respondenten.  

Aan de hand van het programma MaxQda zijn de data gecodeerd. Dit programma geeft de 

mogelijkheid om tekst aan de hand van bepaalde codes te ordenen, waardoor de informatie 

overzichtelijk wordt en gemakkelijker geïnterpreteerd en geëvalueerd kan worden. De codes zijn 

opgesteld aan de hand van wat de respondenten aan hebben gedragen tijdens de interviews en 

thema‟s die naar voren zijn gekomen in de documentenanalyse. Boeije (2005) onderscheidt drie 

fases van codering. In de eerste plaats heeft er open codering plaatsgevonden, dit is de eerste fase 

van codering. Nadat er een aantal interviews hebben plaatsgevonden, is er gekeken welke thema‟s 

er naar voren kwamen, deze thema‟s vormden de eerste codes. Nadat alle interviews zijn 

uitgewerkt volgde het axiaal coderen, dat wil zeggen dat alle interviews gecodeerd zijn aan de 

hand van de codes die naar voren zijn gekomen bij het open coderen. Er zijn codes toegevoegd 

aan de eerste lijst met codes en er zijn ook codes verwijderd. In deze fase is het aantal codes 

minder geworden en kwamen de begrippen hiërarchisch tot elkaar te staan. De laatste stap van de 

codering was selectief coderen, de gegevens werden gestructureerd en tussen de codes werden 

verbanden gelegd. Deze fase ging samen met het schrijven van het resultatenhoofdstuk. (Boeije, 

2005, p.95- 106).  

3.2 Verantwoording respondenten 

In het voorgaande zijn de verschillende medewerkers van de Spoedposten ZOB beschreven. 

Hieruit blijkt dat er een groot aantal verschillende functies betrokken zijn bij de Spoedposten 

ZOB. Bovendien zijn er drie verschillende locaties van de Spoedposten ZOB waar data 

verzameld moet worden. Er is daarom een ruime keuze aan respondenten. Binnen de gestelde 

kaders van dit onderzoek is het echter niet mogelijk om alle verschillende functies van alle drie de 
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posten op te nemen in de onderzoekspopulatie. Er is daarom een selectie gemaakt om de 

respondenten vast te stellen.  

 

3.2.1 Onderzoekspopulatie 

De beschreven medewerkers die werkzaam zijn binnen de Spoedpost zijn te verdelen in een 

aantal groepen met verschillende taken. Ten eerste is er het backoffice van de Spoedpost waar 

bijvoorbeeld de klachten van de patiënten over de Spoedposten ZOB worden afgehandeld. Het 

backoffice van de Spoedposten ZOB is gevestigd op het kantoor van de CHP ZOB in Den 

Bosch. Ten tweede zijn de verschillende managers te noemen die de processen binnen de 

Spoedpost in goede banen leiden, zij bevinden zich een gedeelte van de werktijd op de 

Spoedposten en een gedeelte van de tijd in het backoffice in Den Bosch. Ten derde zijn de 

baliemedewerkers te onderscheiden, deze medewerkers (doktersassistentes en secretaresses) 

vangen de patiënten op aan de balie van de Spoedpost en registreren hun gegevens. Daarnaast 

zijn de doktersassistentes op het (centrale) callcenter te noemen. Deze medewerkers hebben het 

eerste contact met patiënten via de telefoon, het callcenter zit zoals gesteld fysiek gescheiden van 

de Spoedposten33. Tot slot zijn er de medisch inhoudelijke medewerkers van de Spoedpost te 

onderscheiden, ofwel de professionals. De professionals houden zich bezig met medisch 

handelen. Zij hebben direct contact met de patiënten die fysiek aanwezig zijn in de Spoedpost.  

In dit onderzoek is ervoor gekozen om de focus te richten op de medisch inhoudelijke 

medewerkers van de Spoedposten ZOB. De respondenten die centraal staan in dit onderzoek 

zijn de professionals. Dit houdt in dat er is gesproken met SEH-artsen of arts-assistenten 

(wanneer er geen SEH artsen zijn) en specialisten van het ziekenhuis. Daarnaast is er gesproken 

met de huisartsen die aangesloten zijn bij de CHP ZOB. Er zijn verschillende redenen waarom er 

gekozen is om het onderzoek te richten op de medisch inhoudelijke medewerkers. Ten eerste 

kunnen de professionals waardevolle informatie geven over de samenwerking binnen de 

Spoedposten ZOB omdat zij midden in het primaire proces van de Spoedposten ZOB staan. Zij 

hebben direct contact met de patiënten die aanwezig zijn in de nieuwe organisatie Spoedpost. De 

professionals kunnen aangeven hoe zij de samenwerking ervaren en of deze veranderd is met de 

situatie voorafgaand aan de samenwerking tussen de HAP en de SEH. Ten tweede hebben de 

professionals een speciale positie in de organisatie zoals reeds is beschreven in het vorige 

hoofdstuk. De professionals hebben een grote mate van informele macht binnen de organisatie 

en hun mening speelt dan ook een belangrijke rol in het verloop van het project. Ten derde 

voeren de professionals naast hun werkzaamheden op de Spoedpost ook elders werkzaamheden 

uit. De huisarts werkt overdag in zijn eigen praktijk en de arts-assistenten en specialisten zijn ook 

werkzaam op andere afdelingen in het ziekenhuis. De respondenten kunnen hun ervaringen op 

de Spoedpost zodoende afzetten tegen hun „normale‟ werkzaamheden, daardoor kunnen hun 

ervaringen voor aanvullende inzichten zorgen met betrekking tot de samenwerking binnen de 

Spoedpost. Tot slot heeft de voorkeur van de CHP ZOB ook meegespeeld in de keuze voor de 

medisch inhoudelijke groep respondenten, zij hebben tijdens een van de gesprekken aangegeven 

dat zij met het oog op de evaluatie van het project Spoedposten ZOB vooral benieuwd zijn naar 

de mening van de professionals.  

                                                           
33 Het callcenter is gevestigd op de eerste verdieping van het Catharina-ziekenhuis. De Spoedpost bevindt zich op de 
begane grond.  
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 Naast de medische professionals is er ook gesproken met een aantal triageverpleegkundigen 

omdat zij de spil zijn binnen het primaire proces van de Spoedpost. Zij bepalen of een 

zelfverwijzer verwezen wordt naar de HAP of de SEH en hebben zo een grote invloed op de 

gang van zaken binnen de Spoedposten ZOB. Bovendien staan zij zowel in contact met 

doktersassistenten van de HAP, secretaresses van de SEH, huisartsen als arts-assistenten of SEH-

artsen en kunnen daardoor veel informatie verschaffen over de onderlinge samenwerking.  

 Tot slot is het van belang te vermelden dat het maken van een selectie van respondenten 

impliceert dat er slechts over bepaalde functies gesproken wordt door anderen in plaats van dat er 

met deze personen zelf gesproken wordt. Dit houdt in dat er in het onderzoek geen gegronde 

uitspraken gedaan kunnen worden over de ervaringen van de functies die buiten beschouwing 

worden gelaten zoals de locatiemanagers of de doktersassistentes CHP ZOB of SEH. 

 

3.2.2. Selectie respondenten  

Zoals gesteld hebben de Spoedposten ZOB drie verschillende locaties: het Catharina-ziekenhuis, 

het Elkerliek ziekenhuis en het St. Anna Ziekenhuis. Omdat de betekenisgeving over de 

samenwerking binnen de Spoedposten ZOB centraal staat, is er met medewerkers gesproken van 

alle drie de locaties. Om een evenredige verdeling te maken over de locaties is er in de selectie 

van de respondenten ook rekening gehouden met de locatie waar de respondenten werkzaam 

zijn. In onderstaande tabel staat het overzicht van het totaal aantal medewerkers dat werkzaam is 

op de Spoedpost per locatie: 

Functie Aantal 

Spoedpost 

Catharina 

Aantal 

Spoedpost 
Elkerliek  

Aantal 

Spoedpost  

St. Anna 

SEH-artsen 3 0 2 
Arts-assistenten 9 16 10 
Specialisten 145 129 80 
Triageverpleegkundigen 35 24 20 
Huisartsen 13734 10535 5736 

 
Tabel 3: Totaal aantal medewerkers per locatie 

 

In totaal zijn er 244 huisartsen37 in dienst bij de CHP ZOB. De locatie waar de huisarts 

dienstdoet is afhankelijk van de locatie van zijn of haar dagelijkse praktijk gelegen is. De meeste 

huisartsen doen op één locatie dienst, sommige huisartsen doen echter dienst op meerdere 

posten. De huisartsen die in het St. Anna Ziekenhuis dienstdoen, doen ook dienst in het 

Catharina-ziekenhuis of het Elkerliek ziekenhuis, omdat de Spoedpost in het St. Anna Ziekenhuis 

slechts tot 23.00 uur geopend is en er daar dus geen nachtdiensten gedaan hoeven te worden. 

Daarnaast kunnen huisartsen ook op een andere locatie dienstdoen wanneer zij achterwacht zijn. 

Iedere dienst is er een achterwacht die ingeschakeld kan worden tijdens drukte op de post. In de 

                                                           
34 waarvan 9 huisartsen ook dienstdoen in het St. Anna Ziekenhuis 
35 waarvan 48 huisartsen ook dienstdoen in het St. Anna Ziekenhuis 
36 Alle huisartsen doen ook dienst in het Catharina-ziekenhuis of het Elkerliek ziekenhuis 
37 Naast de huisartsen met een eigen praktijk zijn er ook waarnemers in dienst bij de CHP, zij zijn echter geen lid van de CHP 
ZOB. Deze huisartsen, zoals huisartsen in dienst van een huisarts (HIDHA‟s) of werkloze huisartsen,  hebben geen dienstplicht 
maar nemen diensten waar van de leden van de CHP ZOB. De waarnemers hebben  geen stemrecht binnen de CHP ZOB, zij 
beslissen zodoende ook niet mee over de toekomst van de Spoedposten ZOB en zullen daarom in dit onderzoek buiten 
beschouwing gelaten worden. 
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selectie van de respondenten is rekening gehouden met de locatie waar huisartsen dienstdoen. 

Enerzijds is gekozen voor een evenredige verdeling van de posten, anderzijds zijn er ook 

respondenten gekozen die op meerdere posten dienstdoen, zodat zij over meerdere posten hun 

ervaringen konden delen. Daarnaast is er in de selectie van de huisartsen ook gekeken of de 

huisarts Regie-arts is, omdat niet iedere huisarts dit is. De Regie-artsen kunnen naast informatie 

over de samenwerking binnen de consult- en de visitediensten, ook informatie geven hun 

ervaringen op het callcenter.  

 In de selectie van de specialisten is er rekening gehouden met het soort specialisme. 

Specialisten zijn niet fulltime aanwezig op de Spoedpost of de SEH, maar worden opgeroepen 

wanneer de arts-assistent vragen heeft. Iedere specialist is wel eens op de Spoedpost aanwezig, 

maar sommige specialisten zijn vaker aanwezig, zoals internisten en chirurgen. Er is daarom op 

iedere locatie gesproken met een van deze specialisten. Ondanks dat specialisten niet fulltime 

aanwezig zijn op de Spoedpost, is er toch voor gekozen om deze specialisten op te nemen in de 

onderzoekspopulatie. De samenwerking binnen de Spoedposten ZOB heeft namelijk wel 

gevolgen voor het werk van de genoemde specialisten. Bovendien spelen de specialisten als 

professional een belangrijke rol in het ziekenhuis door de reeds genoemde grote mate van 

autonomie en informele macht.  

 De respondenten zijn op verschillende manieren benaderd. Binnen de CHP ZOB heeft de 

medisch manager een lijst opgesteld met ongeveer zestig huisartsen waarvan hij dacht dat ze 

bereid zouden zijn om mee te werken aan het onderzoek. Vervolgens zijn de huisartsen 

geselecteerd aan de hand van de dienstlocatie en of zij Regie-arts waren of niet. Uiteindelijk bleek 

dat de lijst niet helemaal klopte qua dienstlocatie en of de huisartsen Regie-arts waren. Zo deden 

sommige huisartsen op meer locaties dienst dan vermeld. Ook waren er meer huisartsen Regie-

arts dan op de lijst vermeld. De frequentie van de Regie-arts diensten bleek te verschillen, de ene 

huisarts is slechts twee keer per jaar Regie-arts, terwijl de andere huisarts juist met name 

Regiediensten doet. De keuze van de huisartsen is uiteindelijk afgestemd met Renée Gunnewijk, 

medeonderzoeker bij de Spoedposten ZOB, om te voorkomen dat dezelfde huisartsen benaderd 

zullen worden. Daarna is er telefonisch contact opgenomen met de huisartsen om te vragen of zij 

bereid waren om mee te werken en een afspraak te maken.  

 Binnen de ziekenhuizen is er contact geweest met de SEH-hoofden. Zij wilden de 

medewerkers zelf benaderen om te vragen of zij mee wilden werken. Hierdoor ging er enige tijd 

overheen voordat de contactgegevens van deze respondenten beschikbaar waren. Nadat de 

medewerkers hun fiat hadden gegeven, hebben de SEH-hoofden de gegevens van deze personen 

verstrekt. Hierbij is de selectie opnieuw afgestemd met Renée Gunnewijk. Het voordeel van de 

tussenkomst van de SEH-hoofden is dat de respondenten al op de hoogte waren van het 

onderzoek en al aan hadden gegeven mee te willen werken, er hoefde zodoende alleen nog een 

afspraak ingepland te worden. De tussenkomst van de medisch manager van de CHP ZOB en de 

SEH-hoofden heeft echter ook een nadeel, het zou kunnen duiden op een positieve selectie. 

Gedurende het onderzoek is echter niet de indruk gewekt dat er sprake is geweest van positieve 

selectie, de respondenten deelden bijvoorbeeld zowel positieve als negatieve ervaringen. In totaal 

is er met zeventien respondenten gesproken, waarvan twaalf mannen en vijf vrouwen. In de 

onderstaande tabel staan de respondenten weergegeven: 
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Tabel 4: De geselecteerde respondenten 

 

Aantal Functie Spoedpost In dienst van38  
 

1. Huisarts 
& Regie-arts 

Catharina & 
St. Anna 

CHP ZOB 

2.  Huisarts Catharina & 
St. Anna 

CHP ZOB 

3. Huisarts 
& Regie-arts 

Catharina 
 

CHP ZOB 

4. Huisarts 
& Regie-arts 

Catharina CHP ZOB 

5. Huisarts 

& Regie-arts 

Elkerliek & 

St. Anna 

CHP ZOB 

6. Huisarts 
& Regie-arts 

Elkerliek & 

St. Anna 

CHP ZOB 

7. Huisarts 
& Regie-arts 

Elkerliek 

 

CHP ZOB 

    

1. Specialist 
(Internist) 

Catharina Ziekenhuis 

2. Specialist 
(Chirurg) 

Elkerliek Ziekenhuis 

3. Specialist 
(Chirurg) 

St. Anna Ziekenhuis 

    

1. SEH-arts Catharina Ziekenhuis 
2. Arts-assistant/ 

SEH-arts in opleiding 
Catharina Ziekenhuis 

3. Arts-assistent Elkerliek Ziekenhuis 
4. SEH-arts St. Anna Ziekenhuis 
    

1. Triageverpleegkundige Catharina Ziekenhuis & 
CHP ZOB 

2. Triageverpleegkundige Elkerliek Ziekenhuis & 
CHP ZOB 

3. Triageverpleegkundige St. Anna Ziekenhuis & 
CHP ZOB 

 

Gedurende het afnemen van de interviews bleek dat de zeven huisartsen allemaal boven de vijftig 

jaar oud te zijn en allemaal ongeveer vijfentwintig jaar in het vak zitten. De lijst met huisartsen 

bevatte geen geboortedatum of aantal jaren werkervaring en toevallig bleken zij allemaal al lange 

tijd als huisarts werkzaam te zijn. Dit zou het onderzoek kunnen kleuren, het is denkbaar dat de 

jongere generatie huisartsen een andere mening heeft over de Spoedposten. Gedurende de 

observaties is er echter ook met een aantal „jonge‟ huisartsen gesproken en hun verhalen gaven 

                                                           
38 In dienst van is niet helemaal de correcte term, specialisten zijn bijvoorbeeld niet in dienst van het ziekenhuis, 
maar georganiseerd in maatschappen. Dit geldt ook voor de huisartsen. Voor het leesgemak wordt echter de term „in 
dienst van‟ gehanteerd. 
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geen aanleiding tot het uitbreiden van het aantal respondenten omdat zij grotendeels overeen 

kwamen met de verhalen van de huidige respondenten. 

 In het voorgaande is vermeld dat de onderzoeker tijdens de drie observaties op de 

Spoedposten informele gesprekken gevoerd met een aantal personen. Er zijn een aantal vragen 

aan hen gesteld over hun werk en hun mening over de Spoedpost. Sommige vragen kwamen 

overeen met de vragen die tijdens de interviews gesteld zijn. De gesprekken waren steeds van 

korte duur, maar zijn wel opgenomen als data omdat er tijdens deze gesprekken bruikbare 

informatie naar voren kwam. De informele gesprekken zijn gebruikt als input voor de interviews 

en als controlemiddel van de informatie die naar voren kwam uit de interviews. Het is belangrijk 

om te vermelden dat er tijdens de observaties gesproken heb met een aantal personen die niet 

binnen de onderzoekspopulatie vallen, namelijk doktersassistentes, baliemedewerkers, SEH 

secretaresses en chauffeurs. In onderstaande tabel staan het aantal personen weergegeven 

waarmee is gesproken over de samenwerking binnen de Spoedpost tijdens de observaties.  

 

Functie Aantal 

Informele gesprekken 

SEH secretaresse 3 
Arts-assistent 1 
SEH verpleegkundige 7 
Co-assistent 2 
Huisarts 7 
Baliemedewerker 2 

Doktersassistente 6 
Chauffeur 2 

 
Tabel 5: Aantal informele gesprekken 

 

3.3 Kwaliteitscriteria 

De kwaliteit van het onderzoek wordt bepaald door de mate van betrouwbaarheid, validiteit en 

bruikbaarheid van de resultaten van het onderzoek.  

 De mate van betrouwbaarheid van het onderzoek wordt bepaald door de mate waarin het 

onderzoek herhaalbaar is. Bij een kwalitatief onderzoek is het echter haast onmogelijk om het 

onderzoek te herhalen. Wanneer een kwalitatief onderzoek door een andere onderzoeker 

opnieuw zou worden uitgevoerd, zal de uitkomst van dit onderzoek vrijwel altijd anders zijn. De 

oorzaak hiervan is dat kwalitatief onderzoek onderhevig is aan de subjectiviteit van de 

onderzoeker. Zo kunnen de data op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Daarnaast 

worden de respondenten niet steekproefsgewijs geselecteerd, zoals bij kwantitatief onderzoek, 

maar aan de hand van bepaalde criteria door de onderzoeker. Er zijn echter wel een aantal 

manieren om de betrouwbaarheid van de data te vergroten. Zo zijn de interviews opgenomen en 

letterlijk uitgeschreven om te voorkomen dat er informatie verloren gaat. Daarnaast zijn de 

antwoorden van de respondenten tijdens het interview samengevat en teruggekoppeld om te 

controleren of de onderzoeker de respondent goed begrepen heeft. De observaties zijn ook 

uitgeschreven om te voorkomen dat er informatie verloren gaat. Tot slot is het onderzoeksproces 

teruggekoppeld aan de begeleider van de Universiteit Utrecht, de opdrachtgever en studiegenoten 
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in de intervisiegroep. Aan de hand van deze feedback is het onderzoek waar nodig aangepast 

(Silverman, 2005, p.209-223).  

 De validiteit van een onderzoek geeft aan in hoeverre de onderzoeker in staat is geweest om 

de „werkelijkheid‟ weer te geven, dit wordt ook wel de interne validiteit genoemd. De vraag staat 

centraal hoe de onderzoeker kan aantonen dat de resultaten gebaseerd zijn op kritisch onderzoek 

van alle data en niet gebaseerd zijn op een enkel voorbeeld. Silverman (2005) noemt dit ook wel 

„anecdotalism‟. Dit kan voorkomen worden door „triangulation‟, dit houdt in dat er meerdere 

methoden, documentenanalyse, observaties en interviews, worden gebruikt om de verkregen data 

met elkaar te vergelijken en te controleren. Een voorbeeld van triangulatie in dit onderzoek zijn 

de informele gesprekken die gevoerd zijn tijdens de observaties. De data die voortgekomen zijn 

uit de interviews zijn getoetst aan de data die voortgekomen zijn uit de informele en vice versa 

(p.211-213).  

 De externe validiteit geeft aan in hoeverre de onderzoeksresultaten generaliseerbaar zijn, ofwel 

toepasbaar zijn op andere situaties. Zoals gesteld is er in dit onderzoek sprake van een „case 

study‟, de Spoedposten ZOB staan centraal. Dit onderzoek is niet de breedte ingaan door een 

inventarisatie te maken van alle Spoedposten in Nederland, maar juist de diepte in gaan door zich 

te richten op de regio Zuidoost Brabant. De externe validiteit wordt vergroot doordat de 

Spoedposten ZOB uit drie locaties bestaan, er is sprake van drie casussen. De ervaringen op de 

verschillende locaties kunnen met elkaar vergeleken worden, waardoor er een breder beeld 

ontstaat dan wanneer er slechts sprake zou zijn van één Spoedpost. De reikwijdte van het 

onderzoek wordt vergroot, ondanks dat er niet systematisch op de onderlinge verschillen zal 

worden gewezen. Er zullen echter geen generalistische uitspraken gedaan zullen worden over het 

fenomeen Spoedposten omdat de ervaringen op de drie locaties niet zomaar op de landelijke 

situatie geprojecteerd kunnen worden. Dit betekent echter niet dat het onderzoek niet bruikbaar 

is (Silverman, 2005, p.125-137). Ten eerste is dit onderzoek bruikbaar voor de opdrachtgever als 

input voor de evaluatie van de Spoedposten ZOB. Daarnaast zouden actoren die zich 

bezighouden met een (potentiële) samenwerking tussen de HAP en de SEH kunnen leren van de 

uitkomsten van dit onderzoek.  

 Tot slot is het van belang om iets te vermelden over de opdrachtgever van het onderzoek. 

Zoals gesteld is de opdrachtgever van dit onderzoek het Tactisch Overleg Spoedposten ZOB 

(TOS), ondanks dat de directeur CHP ZOB de vraag bij de USBO heeft neergelegd. De 

opdrachtgever is echter niet één persoon of organisatie, omdat het TOS uit vertegenwoordigers 

bestaat van vier verschillende organisaties, dit zou tegenstrijdige wensen tot gevolg kunnen 

hebben. Daarnaast heeft het CHP ZOB de onderzoeker een werkplek aangeboden binnen heb 

backoffice van de CHP ZOB in Den Bosch. Dit had als voordeel dat medewerkers van de CHP 

ZOB gemakkelijk aangesproken konden worden en er toegang was tot de documenten van de 

Spoedposten ZOB en van de CHP ZOB. Een nadeel zou kunnen zijn dat dit het onderzoek 

kleurt omdat in dit kantoor slechts één van de betrokken organisaties van de Spoedposten ZOB 

aanwezig is en de documenten in het backoffice ook van de CHP ZOB zijn. Daarnaast weet de 

onderzoeker uit persoonlijke ervaring meer van de huisartsenwereld dan van de manier van 

werken van de SEH. Gedurende het onderzoek heeft de onderzoeker daarom steeds geprobeerd 

om een vraagstuk van alle kanten te belichten en niet slechts vanuit CHP ZOB, opdat de „SEH 

kant‟ van de samenwerking binnen de Spoedposten ZOB niet onderbelicht raakte.  
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Resultaten 

 
 

n de komende drie hoofdstukken staan de resultaten van het onderzoek centraal. Aan de hand 

van citaten van de respondenten zal er ingegaan worden op de thema‟s die besproken zijn 

tijdens de interviews en zal er ingegaan worden op de betekenissen die de respondenten geven 

aan de samenwerking binnen de Spoedposten ZOB tussen de SEH en de CHP ZOB.  

In het voorgaande is beschreven dat er met twaalf mannen en vijf vrouwen is gesproken, er zal in 

de komende hoofdstukken echter steeds in de „hij-vorm‟ gesproken worden om de anonimiteit 

van de respondenten te waarborgen. Daarnaast zal er soms een tweedeling worden gemaakt 

tussen respondenten van de CHP ZOB, ofwel huisartsen en respondenten van de SEH. Er wordt 

in dit geval gedoeld op de SEH-artsen, arts-assistenten, triageverpleegkundigen en specialisten. 

Ondanks dat de specialisten niet alleen werkzaam zijn op de SEH, worden zij voor het gemak 

van de lezer ook aangeduid als respondenten van de SEH.  

De resultaten zijn opgebouwd in drie delen, de Spoedposten ZOB als plan, de praktijk van de 

Spoedposten ZOB en een blik op de toekomst van de Spoedposten ZOB.  

 

  

I 



                                                                                                                                                                                                                                                                         

Een gearrangeerd huwelijk of ware liefde? 
 49 

4. Spoedposten ZOB: een plan 

 
 

e centrale vraag gaat in op de huidige samenwerking tussen de SEH en de CHP ZOB. 

Zoals in het theoretisch kader naar voren kwam is het echter niet mogelijk om een 

dwarsdoorsnede te maken van een organisatie. De context en het verleden van de organisatie 

spelen een grote rol in de huidige situatie, ofwel hoe de samenwerking verloopt tussen de twee 

organisaties. De Spoedposten ZOB is een nieuwe organisatie en is sinds december 2008 van start 

gegaan. Uit de interviews bleek dat het proces voorafgaande aan de start van het project van 

invloed is op de huidige samenwerking. Daarom wordt er in dit hoofdstuk ingegaan op het 

proces39 voorafgaande aan de start van het project eind 2008. Er zal in dit hoofdstuk ingegaan 

worden op de aanleiding van de Spoedposten ZOB, op welke manier de respondenten over het 

plan geïnformeerd zijn en de mate van inspraak in het plan.  

4.1. De aanleiding 

Tijdens de interviews droegen de respondenten verschillende aanleidingen voor de oprichting van 

de Spoedposten ZOB aan. De meeste respondenten konden geen exacte aanleiding van het 

project Spoedposten ZOB noemen, maar ze hadden wel een idee wat de aanleiding was geweest. 

De meeste respondenten geven aan dat de zelfverwijzers, ofwel patiënten die zich zonder 

verwijzing van de huisarts melden bij de SEH, een belangrijke rol hebben gespeeld in het starten 

van het project Spoedposten ZOB. De respondenten gaven aan dat er de afgelopen jaren een 

grote stroom zelfverwijzers terechtkwam in het ziekenhuis die daar eigenlijk niet thuishoorde. 

Het grootste deel van de zelfverwijzers kan volgens de respondenten door een huisarts gezien 

worden en is dus onterecht op een eerste hulp aanwezig. De toegenomen stroom zelfverwijzers 

heeft volgens de respondenten een aantal redenen.  

 Ten eerste weten sommige mensen niet dat het mogelijk is om een huisarts te consulteren na 

kantoortijd en gaan daarom naar een SEH. Zo is het bijvoorbeeld volgens verschillende 

respondenten gebruikelijk op het sportveld om naar de SEH te gaan wanneer er letsel is 

opgelopen en niet naar de huisartsenpost, terwijl deze letsels meestal behandeld kunnen worden 

door de huisarts.  

 Ten tweede zijn de verwachtingen van de patiënt anders geworden volgens de respondenten. 

De patiënten zien de huisartsenpost of de SEH als het verlengde van de normale 

huisartsenpraktijk, het is onderdeel geworden van de vierentwintig uurs economie. De drempel 

om een eerste hulp te bezoeken is volgens de respondenten de afgelopen jaren een stuk lager 

geworden. Patiënten willen niet meer tijdens werktijd naar de huisarts en komen daarom na 17.00 

uur of in het weekend met een huisartsgeneeskundige klacht op de SEH. De respondenten 

vinden dat een klacht die niet acuut is, niet bij een SEH of een huisartsenpost thuishoort. 

Voorbeelden zijn een patiënt die al drie weken rugpijn heeft of een patiënt die zijn oren uit wil 

laten spuiten, deze patiënt moet volgens de respondenten tijdens kantooruren naar zijn eigen 

huisarts gaan. 

                                                           
39 Voor een uitgebreide weergave van het proces voorafgaande aan de Spoedposten ZOB verwijs ik u naar het 
onderzoek van Renée Gunnewijk, „een project ontrafeld‟. De hoofdvraag van haar onderzoek richt zich op het proces.  

D 
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 Door de „onwetendheid‟ en de veranderde verwachtingen van de patiënten is het systeem in 

de gezondheidszorg met de scheiding tussen eerste- en tweedelijn en het begrip acute zorg 

vertroebeld. Een van de triageverpleegkundigen verwoordde het als volgt: 

 

“Het is heel makkelijk en dat is ook een beetje een tendens, vroeger zag je dat absoluut niet, op het moment dat 

een patiënt naar een dokter wil maar hij moet overdag werken, dan komt hij na 17.00 uur naar de spoedeisende 

eerste hulp toe. Wij hebben een hele open spoedeisende eerste hulp, dat wil zeggen dat wij niemand weigeren, wat de 

zorgvraag ook is. Dus wij zeggen kom maar binnen, kom maar binnen, maar op een gegeven moment die mensen 

weten ook dat het zo gaat. Dus zij willen naar een dokter toe, het is niet acuut, maar ze gaan naar de 

spoedeisende eerste hulp, dus het is eigenlijk misbruik van een spoedeisende eerste hulp. Daar kun je dan ook 

meteen de vraag bij stellen is dat dan wel iets voor de huisartsenpost? Kan iemand niet 8 uur wachten en dan naar 

de eigen huisarts gaan? Maar mensen zijn ook een beetje, oneerbiedig gezegd, verwend, ze eisen dat ze zorg krijgen 

op het moment dat het hun uitkomt. En daarbij is het ook zo dat mensen soms zo lang wachten, dat het de 

druppel is die de emmer doet overlopen, ik heb nou al zo veel dagen aangetobt, nu wil ik een dokter zien. Dat zie 

je ook heel veel dat mensen het zat zijn en zeggen “ik wil nu een dokter zien” en dan wordt er een noodgreep 

gedaan naar de eerste hulp of naar de huisartsenpost.”  

 

De samenwerking van de SEH en de CHP ZOB binnen de Spoedpost is volgens de 

respondenten bedoeld om de genoemde zelfverwijzers met hun zorgvraag op de juiste plek te 

krijgen, ofwel eerstelijnvragen bij de huisarts en tweedelijnvragen bij de SEH. Er zijn volgens de 

respondenten twee verschillende doelen van de „juiste zorg op de juiste plek‟, ofwel het filteren 

van de zorgvragen. Enerzijds is het doel kostenbesparing of een efficiencyslag, anderzijds 

noemden de respondenten het begrip kwaliteit als doel van het filteren van de zorgvragen. 

 Het krijgen van de juiste zorg op de juiste plek gaat volgens de respondenten om kwaliteit van 

zorg omdat een arts die gespecialiseerd is in huisartsengeneeskunde een huisartsengeneeskundige 

zorgvraag beter kan behandelen dan een arts die in een ander vakgebied gespecialiseerd is. Een 

ander aspect van kwaliteit is dat het voor de patiënt prettig is wanneer hij of zij doorgestuurd 

wordt van de huisartsenpost naar de SEH dat dit dicht bij elkaar in de buurt zit, ofwel service 

voor de patiënten.  

 De term kostenbesparend duidt volgens de respondenten op het feit dat een handeling van 

een arts op de SEH vele malen duurder is dan wanneer dezelfde handeling wordt uitgevoerd door 

de huisarts. Door de zorgvraag weer door de „juiste‟ zorgaanbieder te laten behandelen, krijgt de 

patiënt dezelfde kwaliteit zorg voor een lager tarief. Aangezien de meerderheid van de zorgvragen 

op de SEH huisartsengeneeskunde is, kan er een aanzienlijke kostenbesparing plaatsvinden.  

4.2. Betrokkenheid 

Tijdens de interviews is ook besproken hoe de respondenten op de hoogte zijn gebracht over het 

feit dat de Spoedposten ZOB er ging komen. Hierbij is een tweedeling te maken in de 

respondenten van de SEH (specialisten, SEH-artsen, arts-assistenten en triageverpleegkundigen) 

en huisartsen. De respondenten van de SEH zijn geïnformeerd in het werkoverleg via 

leidinggevenden of tijdens het stafoverleg. De huisartsen zijn, zoals gesteld in hoofdstuk 1, over 

de komst van de Spoedpost geïnformeerd tijdens de ALV van de CHP ZOB. Daarnaast zijn de 

huisartsen geïnformeerd via de nieuwsbrief. Bovendien geven een aantal huisartsen ook aan dat 

er informatie werd uitgewisseld in het informele circuit.  
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 Vrijwel alle respondenten geven aan dat er sprake was van informeren over en niet van 

inspraak in het proces. Een SEH-arts zegt hierover: 

 

“Nee, het was niet echt inspraak. Wel discussiemogelijkheid, maar echte inspraak niet. Het is meer zo, het is van 

hoger hand besloten dat dit gaat gebeuren en we moeten er uitvoering aan geven. De verpleegkundigen hebben wel 

inspraak gehad in het stuk van hoe organiseren we het, waar gaan we zitten, hoe gaan we zitten, hoe gaan we de 

afstemming regelen, hoe is het wettelijk geregeld, hoe zit het met verantwoordelijkheden. Dus in dat stuk hebben de 

verpleegkundigen wel inspraak gehad. Maar niet in het feit dat de Spoedpost ging komen.”  

 

De respondent maakt een onderscheid in meepraten over de beslissing zelf en de daadwerkelijke 

invulling van de Spoedpost. De invulling van de Spoedpost werd besproken in de verschillende 

werkgroepen per locatie, twee van de respondenten participeerden in een werkgroep. De overige 

respondenten hebben echter niet het gevoel dat zij een stem hadden in de beslissing over de 

komst van de Spoedposten ZOB. Een van de specialisten koppelt de Spoedpost aan het 

voorbestaan van de SEH en stelt dat het bestaan van een SEH noodzakelijk is voor het 

voortbestaan van het ziekenhuis: 

 

“Nou je hebt daar geen keus in, want als dit stopt houdt je ziekenhuis in zekere zin op te bestaan. Sluit je eerste 

hulp, sluit je IC en je hebt geen ziekenhuis meer. Dan kun je ook geen grote dingen meer doen. Dus in zekere zin 

is het mes gewoon een beetje op de keel geduwd, niet dat ik niet vind dat het nodig is, daar gaat het niet om.”  

 

De vraag of de komst van het samenwerkingsverband met de CHP ZOB wenselijk is of dat er 

inspraak was, doet op deze manier niet meer ter zake. Een andere specialist geeft echter aan dat 

er wel degelijk gesproken is over de vraag of de Spoedpost wenselijk was. De angst voor het 

inkomensverlies van specialisten heeft volgens deze respondent in het voortraject van de 

Spoedpost tot flinke discussies geleid: 

 

“Nou het is in zekere zin door de strot geduwd he, want voor de chirurgen is het natuurlijk wel een redelijke 

aderlating, financieel gezien. Al die kleine dingen, die sportletseltjes en dergelijke, maar dat is gewoon een bron van 

inkomsten en we zijn daar ook wel vroeg bij betrokken geweest en hebben daar wat rekenmodelletjes op los gelaten 

wat het ons gaat opleveren, of gaat kosten zo moet ik het zeggen.”  

 

De huisartsen geven aan dat er wel gelegenheid is geweest om erover mee te praten, bijvoorbeeld 

tijdens de ALV van de CHP ZOB. Een deel van de huisartsen geeft echter ook aan dat zij de 

indruk hadden dat er al veel besloten was door het bestuur van de CHP ZOB en er eigenlijk geen 

echte inspraak was tijdens de ALV:  

 

“In grote lijnen was al wel besloten dit gaan we doen ja, zeker. En het is natuurlijk „not done‟ dat we niet konden 

meepraten. Ze moeten natuurlijk wel de indruk wekken dat we mee konden praten. Ik vind, soms is er een 

bepaalde schijn democratie die voor de bühne is, maar niet echt iets voorstelt.”  

 

Daarnaast geven de respondenten ook aan dat het moeilijk is om met een grote groep huisartsen 

mee te praten over een dergelijke beslissing: “Wanneer iemand een idee aandraagt, verdwijnt dat in de 

mist, omdat te veel mensen zich er mee bemoeien.” De huisartsen geven echter ook aan dat de 

aanwezigheid op een ALV vaak laag is, in veel gevallen gaat alleen de vertegenwoordiger van de 
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HAGRO40 naar de ALV. Een huisarts gaf aan dat er meestal twintig tot dertig huisartsen 

aanwezig zijn op een ALV van de in totaal 244 huisartsen en de huisartsen de mogelijkheid om 

mee te praten op deze manier niet grijpen.  

 Een laatste thema met betrekking tot de totstandkoming van de Spoedposten ZOB dat met de 

respondenten is besproken, zijn de kennismakingsactiviteiten. Het is opvallend dat vrijwel alle 

respondenten aangeven dat er geen kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd zijn voor 

medewerkers van de SEH en medewerkers van de CHP ZOB voorafgaand aan de start van de 

Spoedposten ZOB. Een triageverpleegkundige zegt hierover: 

 

“Er zijn geen kennismakingsactiviteiten georganiseerd. Wij hadden het voordeel dat wij als verpleegkundigen een 

aantal assistentes al wel kenden, omdat dat korte lijntjes zijn. Maar er is niks van teambuilding dingen of iets 

dergelijks georganiseerd. Nee. Het is echt gewoon, we zijn bij elkaar gezet. Van het ene op het andere moment was 

het er eigenlijk. Dus het is binnenkomen en jezelf voorstellen eigenlijk.”  

 

Een aantal respondenten, zowel huisartsen als medewerkers van de SEH, gaf echter ook aan dat 

het praktisch erg lastig zou zijn om deze activiteiten te organiseren. Ten eerste omdat huisartsen 

gewend zijn om solistisch te werken en waarschijnlijk niet zo veel behoefte hebben aan dit soort 

activiteit. Ten tweede omdat het om een grote groep huisartsen gaat en er ook veel verschillende 

mensen werkzaam zijn op de SEH, het zou volgens de respondenten erg lastig zijn om al deze 

mensen op één moment bij elkaar te krijgen.  

 Tot slot geven sommige respondenten aan dat er veel te weinig politieke interesse voor de 

Spoedposten ZOB is geweest. Volgens hen is er vanuit de landelijke politiek totaal geen interesse 

getoond terwijl de overheid dit initiatief juist zouden moeten aanmoedigen en ondersteunen. Het 

Tactisch Overleg Spoedposten is ook enige tijd bezig geweest om een officiële opening te 

organiseren waarbij demissionair minister Klink de Spoedposten ZOB officieel zou openen. Hij 

is echter niet op deze uitnodiging ingegaan. Dit had als gevolg dat de Spoedposten ZOB nooit 

met een ceremoniële of feestelijke gelegenheid geopend zijn. De respondenten geven aan dat dit 

jammer is omdat Spoedposten ZOB een van de eerste Spoedposten in Nederland is en een 

voorbeeld zou kunnen zijn voor andere ziekenhuizen en huisartsenposten omdat het goed 

aansluit op de bezuinigingen die de overheid wil doorvoeren in de gezondheidszorg. 

  

                                                           
40 Zie afkortingenlijst, bijlage 1 



                                                                                                                                                                                                                                                                         

Een gearrangeerd huwelijk of ware liefde? 
 53 

5. Spoedposten ZOB: de praktijk 

 
 

n dit hoofdstuk zal er besproken worden hoe de huidige situatie er uitziet. Er zal ingegaan 

worden op de Spoedposten ZOB als nieuwe organisatie, op de daadwerkelijke samenwerking 

tussen de SEH en de CHP ZOB, op de vraag of de Spoedposten ZOB al één of twee organisaties 

wordt ervaren en wat de verbeterpunten zijn.  

5.1 De Spoedposten ZOB: een nieuwe organisatie 

Het overleggen over de invulling van de Spoedpost, het maken van werkafspraken over de 

Spoedpost en de aanpassingen van de ruimtes zijn achter de rug. De Spoedposten ZOB zijn 

gerealiseerd en de verschillende locaties zijn van start gegaan sinds december 200841. De 

Spoedposten ZOB is een nieuwe organisatie waarin medewerkers van de SEH en de CHP ZOB 

samenwerken. In deze paragraaf zal er ingegaan worden op verschillende aspecten van de nieuwe 

organisatie. Wat verstaan de respondenten eigenlijk onder het begrip Spoedpost? Wat zijn de 

gevolgen voor hun werk en wat vinden ze van het fenomeen Spoedpost? Deze vragen zullen in 

deze paragraaf aan bod komen.  

 

5.1.1 Definitie van de Spoedpost 

Tijdens de interviews kwam naar voren dat de respondenten op verschillende manieren aankijken 

tegen de Spoedpost, ze geven zeer uiteenlopende definities van wat de Spoedpost is. Sommige 

respondenten zien de Spoedpost als één organisatie. Een triageverpleegkundige stelt hierover: 

 

“Volgens mij is de Spoedpost een samenwerking tussen het ziekenhuis en de huisartsenpost en voor mijn gevoel is 

het één grote organisatie waar de patiënt terecht kan of die hier mag blijven of dat hij door moet naar de huisarts.”  

 

Ook een andere triageverpleegkundige omschrijft de Spoedpost als één organisatie, maar is 

enigszins cynisch in zijn bewoordingen: 

 

“Ja, als ik het moet geloven, dan zijn wij het met z‟n allen vort, dus de eerste hulp, maar ook de huisartsen en de 

apotheek. Dus je bent een soort klein centrumpje, waar je met z‟n allen samenkomt. Waarbij de patiënt aan één 

loket komt, waar dan wordt gekeken moet de patiënt naar de huisarts of naar de SEH.”  

 

Andere respondenten vinden niet dat er iets veranderd is sinds het samenwerkingsverband tussen 

de SEH en de CHP binnen de Spoedpost, het is of de huisartsenpost of de SEH niet „en en‟. Een 

specialist stelt hierover: 

 

“De Spoedpost is voor mij de SEH, want wij hebben in principe niets met de huisartsenpost, anders dan dat je 

merkt dat het ombuigen van de stroom er is.”  

 

Een van de huisartsen ziet de Spoedpost ook nog steeds gescheiden van de SEH: 

 

                                                           
41 Het Catharina-ziekenhuis is eind 2008 gestart. Het Elkerliek ziekenhuis en het St. Anna Ziekenhuis zijn in het 
voorjaar van 2009 geopend.  

I 
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“Nou voor mij is dat de Centrale Huisartsenpost, het is natuurlijk een geïntegreerde post met de SEH, maar voor 

mij blijft het de huisartsenpost.”  

  

De twee laatste citaten laten zien dat deze respondenten de Spoedpost in termen van hun eigen 

domein ervaren. Een SEH-arts ziet de Spoedpost echter als het domein van de ander: 

 

“De huisartsenpost. Buiten kantooruren om, de post die er staat van de huisartsen waar patiënten zich initieel 

melden, of vrij komen aanlopen zeg maar, volgens mij van 17.00 tot 8.00 uur en in het weekend.”  

 

Uit bovenstaande citaten komt naar voren dat de functie en de aard van de Spoedpost erg 

verschillend wordt ervaren. Sommige respondenten vinden niet dat er iets is veranderd, het is en 

blijft het hun eigen domein. Opvallend is echter dat met name de triageverpleegkundigen de 

Spoedpost als één gemeenschappelijke organisatie zien. In het vervolg zal nader ingegaan worden 

op hun rol in de samenwerking binnen de Spoedpost. De grote diversiteit aan definities heeft ook 

tot gevolg dat er verschillende verwachtingen bestaan over het functioneren van en de 

samenwerking binnen de Spoedpost. Voordat de daadwerkelijke samenwerking binnen de 

Spoedpost wordt besproken, zal er eerst ingegaan worden op de gevolgen voor het werk van de 

medewerkers van de CHP ZOB en de SEH.  

 

5.1.2 Gevolgen voor het werk 

De komst van de Spoedpost heeft in verschillende mate gevolgen voor het eigen werk van de 

verschillende respondenten. In deze subparagraaf zal er opnieuw een tweedeling gemaakt worden 

in de respondenten. In eerste instantie zullen de gevolgen voor de huisartsen worden besproken, 

daarna zal er ingegaan worden op de gevolgen voor de medewerkers van de SEH. 

 

Huisartsen 

Het belangrijkste gevolg van de komst van de Spoedpost is het afbuigen van de patiëntenstroom 

naar de eerstelijn. Dit houdt in dat patiënten die niet thuishoren op een SEH door de huisarts 

gezien worden. Het feit dat de patiëntenstroom omgebogen wordt naar de huisartsen, heeft tot 

gevolg dat een dienst van een huisarts drukker is geworden. Alle huisartsen noemen de gestegen 

werkdruk als een van de gevolgen: 

 

En nu het samen zit, zie je wel dat het drukker is. Er zijn er vaak vier mensen ingepland, ook een Korte Lijn 

Verpleegkundige, maar die zijn er vaak niet, dus dan zit je gewoon met drie mensen en die moeten vaak vier 

consulten doen in tien minuten. Dus dat is gewoon te veel, dus het komt nog wel eens voor dat je tijdens een dienst 

nauwelijks tijd hebt om te eten en dan werk je gewoon acht uur door.  

 

De drukte heeft ook als gevolg dat huisartsen soms makkelijker worden in het geven waar 

patiënten om vragen dan dat zij in hun dagelijkse praktijk zouden zijn: 

 

“Als mensen antibiotica willen, ben ik bij drukte sneller geneigd om het te geven, ook als ik denk dat het eigenlijk 

geen zin heeft. Ik geef het dan maar omdat ik geen tijd heb voor discussie, dan ben je ook weer vijf minuten verder 

en dan loop ik weer uit.”  
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De meeste huisartsen ervaren de gestegen werkdruk als negatief omdat de CHP ZOB ontstaan is 

vanuit het idee dat het centraal organiseren van diensten de werkdruk verlaagt en huisartsen 

minder diensten hoefden te doen. Sommige huisartsen geven aan het niet erg te vinden dat het 

drukker is geworden: “Kijk als het druk is, werk je wat harder en als het rustiger is werk je wat langzamer, 

ik pas dat aan. En ik kan nog al wat hebben qua werkdruk, dus ik heb daar geen last van.” Een van de 

huisartsen geeft ook aan dat hij liever compact werkt, ofwel hard werken in een kort tijdsbestek, 

dan de situatie vóór de CHP ZOB wat inhield dat een huisarts een heel weekend dienstdeed 

waarin slechts een aantal patiënten gezien werden. Om de gestegen werkdruk te compenseren 

krijgen de huisartsen zoals gesteld, gedurende twee jaar, ofwel de duur van het project, een 

financiële vergoeding.  

 De huisartsen geven allemaal aan dat een dienst anoniemer is geworden. De huisarts kent de 

patiënten niet die hij voor zich krijgt en dat maakt een klacht lastiger te beoordelen:  

 

“Het is lastiger omdat je veel minder contacten met die mensen hebt gehad ooit, dus je weet veel minder wat er aan 

vooraf is gegaan. Je komt dus plompverloren in een nieuwe onbekende situatie waarin je moet handelen, terwijl je 

niet goed op de hoogte bent van de context van die patiënt. Terwijl als ik hier een visite rijd, ook al zou het ‟s 

nachts zijn, dan weet ik veel meer van de context en dat is dan veel gemakkelijker werken omdat je die mensen 

dan nog eens overdag hebt gezien of de familie die aanwezig is, kent.”  

 

De huisartsen geven aan dat een dienst tegenwoordig het leveren van eenmalige zorg is, terwijl de 

huisarts in de dagelijkse praktijk bezig is met het leveren van continue zorg. In de dagelijkse 

praktijk wordt er binnen de HAGRO overlegd over patiënten, dit gebeurt tijdens een dienst 

(vrijwel) niet. Dit wordt ook wel het verschil tussen defensieve en preventieve zorg genoemd. De 

huisartsen stellen dat een dienst hierdoor minder leuk is geworden: 

 

“Toen we begonnen met die postenstructuur vond ik dat heel lastig. Je was toch gewend om je eigen diensten te doen. 

In de HAGRO hadden we iedere maandag patiëntenoverleg juist ook voor de mensen die je in de diensten tegen 

kon komen, dat je elkaars beleid kende. Dat is gewoon allemaal weggevallen, je hebt niet meer dat gevoel als je hier 

komt. Maar dat gevoel zit er nog wel in bij mij, daar ben ik lang genoeg huisarts voor. Dus ik vind wel dat ik 

diensten moet doen. Maar dat is meer dat ik vind dat ik die vaardigheid voor mijn vak moet ophouden dan dat ik 

vind dat ik dat voor mijn patiënten moet doen. Ik heb hier vorig jaar koninginnenacht letterlijk oren aangenaaid. 

En dat had voor mijn gevoel ieder ander kunnen doen, dat heeft niets meer met huisartsengeneeskunde te maken. 

Je doet hier echt gewoon een kunstje.”  

 

Een ander aspect dat volgens een aantal huisartsen gevolgen heeft voor hun werk, is het niveau 

waar zij „geplaatst‟ zijn binnen de Spoedpost. Er is sprake van een statusverschil:  

 

“Voorafgaand aan de start van de Spoedpost, vonden wij eigenlijk dat het niveau waarop je werkt gelijkwaardig 

moet zijn aan het niveau van de specialist. En dat is niet gebeurd, wij zijn een niveau lager geplaatst, waardoor wij 

een heleboel voorwerk aan het doen zijn en dat is niet op de manier waarop wij zijn ingeschaald functioneel en ook 

qua honorarium. En ik vind dat als jij een ervaren huisarts bent en heel veel doet, dan dien je die eigenlijk op 

hetzelfde niveau in te schalen als de verantwoordelijke specialist. En dat is niet zo. Functioneel betekent dat 

patiënten die gezien worden op de post, die worden gezien door de specialist als ongeveer alle co-assistenten en arts-

assistenten hun beurt hebben gehad. En eventueel ook nog de huisarts die daarvoor ligt en dan komt eventueel pas 

de behandelend specialist in beeld, wij zitten dan op een ander niveau. Wij mogen wat dingetjes doen, die ook door 
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een verpleegkundige of door een assistente gedaan kunnen worden, en het ingewikkelde werk ja dat zien wij 

eigenlijk niet of nauwelijks. Maar een huisarts die al vijfentwintig jaar in dienst is, die zit nu werk te doen waar 

hij eigenlijk voor over gekwalificeerd is en dat is niet goed vind ik.  

 

Het laatste gevolg voor de huisartsen is de ruimte waar ze dienstdoen. In alle drie de 

ziekenhuizen zijn de ruimtes veranderd waar de huisartsen dienstdoen, in twee ziekenhuizen is de 

ruimte verbouwd en in één ziekenhuis is de post verhuisd. In alle ziekenhuizen zit de 

huisartsenpost in het ziekenhuis. De huisartsen hebben hier moeite mee omdat zij onderdeel zijn 

geworden van een grote organisatie, dit aspect van de dienst is ook anoniemer geworden. De 

sfeer in de Spoedpost heeft volgens de respondenten niets meer te maken met de sfeer in hun 

dagelijkse huisartsenpost.  

 Daarnaast geven de respondenten, niet alleen de huisartsen, maar ook de overige 

respondenten, aan dat patiënten vaak niet weten dat ze bij de huisarts zijn geweest. De huisarts is 

niet meer herkenbaar voor de patiënten, ze denken dat ze bij de SEH zijn geweest omdat ze in 

het ziekenhuis zijn geweest, de patiënten begrijpen niet dat ze zijn behandeld door een huisarts. 

Enerzijds levert dit soms verwarring op wanneer een patiënt op een later moment terugkomt bij 

de SEH, omdat de gegevens van deze patiënt niet terug te vinden zijn. Anderzijds betekent dit 

dat er een stuk van de huisartsen identiteit verloren gaat, terwijl behoud van de identiteit van de 

huisartsen een van de voorwaarden was van de CHP ZOB in het project.  

 

Medewerkers SEH 

Zoals in het voorgaande is beschreven, heeft de triageverpleegkundige een bijzondere rol binnen 

de Spoedposten ZOB. De triageverpleegkundige bepaalt door middel van triage of de patiënt 

naar de HAP of naar de SEH verwezen wordt en speelt daardoor een centrale rol in het primaire 

proces van de Spoedposten ZOB. Er zijn een aantal gevolgen voor het werk van de 

triageverpleegkundige. Voorheen trieerde de verpleegkundige ook al, maar dan alleen voor de 

SEH. Nu trieert de verpleegkundige ook voor de huisarts, dit heeft als gevolg dat een triagedienst 

drukker is geworden. Een andere bijkomstigheid is dat de verpleegkundigen ook meer 

huisartsenpathologie zien. Een van de respondenten zegt hierover dat het een verrijking van het 

vak is omdat het nieuw is voor de verpleegkundigen en daarom als erg leerzaam wordt ervaren. 

Tot slot is de supervisie op de triageverpleegkundigen veranderd. Tot 17.00 uur staan zij onder de 

verantwoordelijkheid van de SEH, maar na 17.00 uur staan zij onder de verantwoordelijkheid van 

de huisarts. Dit houdt in dat zij na 17.00 uur contact opnemen met de huisarts wanneer zij vragen 

hebben en dat de huisarts hun werk fiatteert. Deze omschakeling heeft volgens verschillende 

respondenten wel wat voeten in de aarde gehad, sommigen geven aan dat het voor de triagist 

lastig is om na 17.00 uur ineens met een huisarts te overleggen. De triageverpleegkundigen 

zeggen zelf echter dat de omschakeling niet zo veel problemen oplevert, omdat zij erg zelfstandig 

werken en daardoor de huisarts (of overdag een arts-assistent of een SEH-arts) niet zo veel nodig 

hebben.  

  Zoals gesteld is het belangrijkste gevolg van de komst van de Spoedpost het ombuigen van de 

patiëntenstroom naar de eerstelijn. Dit houdt in dat er minder patiënten gezien worden op de 

SEH. Een arts-assistent zei hierover:  

 

“Ja, dat vind ik wel positief. Daar worden wij toch voor opgeleid. Dat is ook het leuke van dit vak, het diverse, 

alle verschillende soorten patiënten die je kunt krijgen. Maar met name de hele zieke en daar wordt voor opgeleid, 



                                                                                                                                                                                                                                                                         

Een gearrangeerd huwelijk of ware liefde? 
 57 

dat is het leuke. Niet een patiënt die niets heeft, het is wel leuk om dat even tussendoor te doen, maar het liefste 

ben ik gewoon bezig met echt zieke mensen. Dat klinkt altijd heel stom en luguber, maar ja.”  

 

De respondenten geven aan dat het patiëntenaantal is gedaald op de SEH. Dit betekent volgens 

een van de SEH-artsen echter niet per definitie dat het rustiger is geworden op de SEH: 

 

“Maar er is toch een paradox ontstaan, je ziet meer ziekere patiënten waardoor de rest toch moet wachten. Maar 

wat je ook duidelijk ziet is dat patiënten niet meer tussendoor kunnen. Vroeger zag je nog wel eens een patiënt die 

met een wond even tussendoor kon, want dat was alleen even ontsmetten, dan was de administratie meer werk dan 

de patiënt zelf. Die groep heb je niet meer. Dus je zit meer van ik heb een patiënt gezien, dan pas naar de volgende 

en dan pas naar de volgende en niet tussendoor allerlei dingen nog.”  

 

Het belangrijkste gevolg voor de specialisten, en dan met name de chirurgen, is volgens de 

respondenten financieel. Voorheen werden de zelfverwijzers met een eerstelijnsklacht behandeld 

onder de verantwoordelijkheid van de specialist, hiervoor werden de specialisten vergoed. Deze 

patiëntengroep is nu echter weggevallen, waardoor ook een deel van de inkomsten van de chirurg 

wegvalt. In het vorige hoofdstuk is reeds besproken dat het inkomensverlies tot flinke discussies 

heeft geleid in het voortraject van de Spoedposten ZOB. Het inkomensverlies van de specialisten 

wordt gedurende de twee jaar dat het project Spoedposten ZOB loopt gecompenseerd. De 

respondenten geven aan dat het inkomensverlies voor de specialisten momenteel geen grote rol 

meer speelt: 

 

“Nou er is duidelijk gemaakt dat het inkomensverloop, die tariefverandering is wettelijk, dat gebeurde toch. Er is 

een compensatie van twee jaar voor de meest betrokken maatschappen regionaal afgesproken en voor de 

ziekenhuizen. En men had ook wel een beetje het idee van ja als het toch allemaal niets meer waard is straks en 

we gaan er veel tijd en effort in steken, dan kunnen we beter tijd over houden om dingen te doen waarvoor we 

opgeleid zijn, dat gevoel komt er wel steeds meer in. Maar het gevoel dat de overheid je te pakken neemt, dat gevoel 

heeft elke medisch specialist, omdat het zo is. Dus dat blijft bestaan, maar het wordt niet meer zo heel zwaar 

gezien.”  

 

5.1.3 Waardering van de Spoedpost 

In deze subparagraaf zal eerst de waardering die de respondenten van de SEH geven aan het 

fenomeen Spoedpost worden besproken, daarna volgt waardering van de huisartsen.  

De respondenten van de SEH zijn positief over het fenomeen Spoedpost. De meeste 

respondenten van de SEH zijn van mening dat de kwaliteit van zorg voor de patiënt is verbeterd: 

 

“Voor het gros van de patiënten wel. Wat door een huisarts gezien kan worden, wordt door een huisarts gezien. 

Vaak gaat dat op afspraak, dus de patiënt weet waar hij aan toe is, hij hoeft ook niet heel lang in de wachtkamer 

te wachten, want er wordt gewoon gezegd u heeft over drie uur een afspraak, ga even wat anders doen en als u 

terugkomt hoeft u maximaal tien minuutjes te wachten. Dus ik denk dat dat wel een stuk service is en als hij door 

de huisarts gezien kan worden, dan wordt hij door de huisarts gezien en ik denk dat dat kwaliteitsverbetering is 

omdat je niet altijd alle onderzoeken hoeft in te zetten.”  

 

De meeste respondenten van de SEH vinden het een goede zaak dat de patiëntenstroom wordt 

omgebogen naar de eerstelijn en dat de SEH zo meer tijd overhoudt voor „echte zieke‟ patiënten 
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en de wachttijden korter kunnen worden. Voorheen moest de SEH de patiënt helpen vanwege de 

zorgplicht, ze mochten een patiënt niet zomaar naar huis sturen omdat de klacht volgens hen niet 

op een SEH thuishoorde. Nu kunnen deze patiënten door de huisarts worden behandeld, zo is de 

patiënt geholpen en hoeven de medewerkers van de SEH hun tijd niet meer „te verdoen‟ aan 

patiënten die er niet thuishoren. Daarnaast vinden sommige respondenten dat het ook voordelen 

heeft dat de huisartsen de patiënt op een andere manier benaderen. Een specialist zegt hierover: 

 

“Nou je moet gewoon daar de zorg krijgen waar je het kunt krijgen en niet meer en niet minder. Je moet een 

professional hebben die gespecialiseerd is in de klacht waar jij mee komt en meestal is dat betrekkelijk simpel, 

gewoon vaderlijke geneeskunde, een pleister, een aai over de bol en dag. En als je in het ziekenhuis komt, denken 

we dat je een gebroken been hebt en dat lijkt wel heel aardig, maar omgekeerd ben je er veel langer mee bezig en 

loop je het risico op allerlei behandelingen. Dus dat is helemaal geen goede zorg, het lijkt wel meer, maar het is niet 

zo. Dus nee, ik vind het een prima principe.  

 

Een SEH-arts sluit zich hierbij aan: 

 

“Niet van iedere longontsteking moet je direct een foto van maken, bij een lichte longontsteking zegt de huisarts 

begin alvast met antibiotica dan kunt u naar huis. Bij ons moet er dan bloed geprikt worden, daar wacht je al een 

half uur op, dan moet er een foto gemaakt worden, dat duur ook weer 20 minuten, dan moet je weer naar de 

assistente die op de afdeling is. En dan ben je alweer 2 uur verder. Niet dat ze niet hoeven te wachten bij de 

huisartsenpost, daar is het ook druk, maar daar gaat het sneller.”  

 

Een negatief aspect van de Spoedpost is volgens een aantal respondenten van de SEH de routing 

van de patiënt, ofwel de route die de patiënt aflegt door de organisatie. Een triageverpleegkundige 

vertelt hierover dat patiënten soms van het kastje naar de muur worden gestuurd: 

 

“Wat ik wel een nadeel vind is dat een zelfverwijzer soms echt van het ene naar het andere loket moet en heel veel 

mensen ziet. Want in het ergste geval meldt een zelfverwijzer zich eerst bij de baliemedewerker, dan moet de patiënt 

eerst naar de doktersassistente omdat hun ook een aantal dingen zelf mogen triëren, maar als de assistente denkt 

nee dit is toch voor de SEH verpleegkundige, dan gaat de patiënt naar de SEH verpleegkundige die trieert, de 

SEH verpleegkundige denkt hij moet naar de huisarts, dan gaat hij naar de huisarts, maar als de huisarts denkt 

„ik wil toch dat hij naar het ziekenhuis gaat, want ik wil een foto of het is toch erger, ik vertrouw het niet‟. Dan 

moet de patiënt weer naar de balie van de SEH, dan moet de patiënt eigenlijk weer naar een triageverpleegkundige, 

dat is dan een andere of dezelfde, dat ligt aan het tijdstip, en dan komt ie pas bij de verpleegkundige op de SEH. 

Dus als het tegenzit, dan is wel heel omslachtig voor de patiënt.”  

 

Uit het citaat blijkt dat een patiënt soms heel veel „stappen‟ moet zetten voordat hij of zij 

geholpen is in het systeem van de Spoedpost.  

 

Huisartsen 

De huisartsen zijn ook overwegend positief over het fenomeen Spoedpost en de meerderheid 

denkt dat het een verbetering is van de kwaliteit van zorg voor de patiënt: 

 

“Ik denk anders en misschien wel beter, ja ik denk het wel overall. Je bent bezig met mensen, we zijn allemaal 

mensen en iedereen heeft z‟n blinde vlek. Dus op een gegeven moment gaat iemand eens een keertje naar de eerste 
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hulp en dan wordt er toch een ander licht over geschenen en dan denk je goh niet bij stil gestaan, je ziet gewoon 

terugkoppeling van patiënten, doet hij dat zo? Ja dat is wel goed, ja.”  

 

Deze huisarts geeft aan dat de kwaliteit van zorg verbeterd omdat er een nieuw controlemiddel 

ingebouwd wordt op het eigen werk.  

 De huisartsen vinden het vooral van belang dat huisartsgeneeskundige zorg ook door een 

huisarts wordt behandeld omdat de expertise van de behandelaar aan moet sluiten op de 

zorgvraag en in de setting van de Spoedpost gebeurt dat. Ook heeft het „doen van een kunstje‟ 

ook wel voordelen volgens een van de respondenten, de eerder besproken werkdruk en 

anonimiteit wordt zo ook als iets positiefs gezien:  

 

“En dat kunstje doen is ook wel eens leuk, er worden veel meer eisen gesteld aan je vak. Je bent veel meer 

preventief aan het werk in de praktijk, je moet veel meer met van alles en nog wat met elkaar betrekken, dat hoef 

je hier allemaal niet. Hier komt iemand met een klacht en je hoeft alleen maar te kijken naar die klacht. Je snapt 

wel een beetje dat die klacht context heeft, maar daar hoef je verder niets mee. Daarover zeg je bespreek dit vooral 

met je huisarts of je schrijft het op, maar je doet daar zelf niets mee. Maar het gaat veel meer om het kunstje te 

doen rondom die ene klacht en op zich is dat ook wel goed om die vaardigheid vol te houden, dus dat is ook wel 

eens goed.”  

 

Er zijn echter ook een aantal huisartsen die de kwaliteit van zorg niet beter vinden geworden 

omdat patiënten moeten reizen om de post te bereiken, terwijl de huisarts in de situatie vóór de 

CHP ZOB „om de hoek‟ zat. 

 Een aantal respondenten geeft ook aan dat de patiënten die gezien worden op de Spoedpost 

geen spoed meer is: 

 

“Nou als dat dan zo is, aanvaard dat dan als een gegeven, mensen willen nou eenmaal gezien kunnen worden en 

wij maken er een servicepunt van. Wij noemen het geen spoed, wij noemen het service. Het woord spoed is fout, het 

woord Spoedpost is fout en het hele concept is in die zin fout want mensen denken dat ze rechten hebben als je het 

zo formuleert. Het model is ongeschikt voor het filteren van spoed in mijn ogen en dan betekent het dat spoed 

gedefinieerd wordt in medische termen en niet in klanttermen. Ja iedereen mag iets van spoed vinden, ik vind dat 

het spoed is en ik mag dat vinden want ik ben de consument en ik betaal daarvoor. Nee, mevrouw het is service en 

dat mag u vinden en wij maken uit wat spoed is, maar dat durft niemand hardop te zeggen. Maar ik vind het wel 

een aardig concept om over na te denken. Zo van moet je dat wel spoed noemen, als meer dan de helft geen spoed is, 

dat denk ik niet. Dus de term Spoedpost klopt niet, dat is niet wat het is of zoals het nu gebruikt wordt.”  

 

Dit citaat sluit aan op wat een van de arts-assistenten eerder stelde over patiënten die „echt ziek‟ 

zijn42. De huisarts legt echter een nieuw accent, hij gaat in op de moeilijkheid om spoed te 

definiëren, zoals dit reeds naar voren kwam in hoofdstuk 1. Dit citaat hangt ook samen met de 

uiteenlopende definities die de respondenten hebben gegeven van de Spoedpost in paragraaf 

5.1.1, hieruit blijkt dat een verschillende opvatting over wat de Spoedpost is ook leidt tot 

verschillende meningen over hoe de Spoedpost zou moeten functioneren.  

 

                                                           
42 Zie pagina 57 
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Tot slot is het opvallend dat de meeste respondenten, zowel respondenten van de SEH als de 

huisartsen, redelijk gelaten zijn onder de huidige situatie. Ze hebben het idee dat ze geen keuze 

hebben, zoals de respondenten dit gevoel ook hadden met betrekking tot de inspraak in de 

totstandkoming van de Spoedpost. Niet alleen met betrekking tot het feit dat ze er geen inspraak 

over hadden, maar ook vanuit de landelijke politiek. Alle respondenten geven aan dat er 

bezuinigd zal gaan worden in de gezondheidszorg en de Spoedpost is een van de manieren 

waarop dit kan en dat men er daarom maar mee akkoord gaat.  

5.2 Samenwerking 

In deze paragraag zal er nader ingegaan worden op de daadwerkelijke samenwerking tussen de 

SEH en de CHP ZOB. Waar hebben ze elkaar voor nodig? Wat doen ze samen en wat doen ze 

afzonderlijk van elkaar? Er zal in eerste instantie ingegaan worden op de communicatie en de 

manier van werken binnen de Spoedposten ZOB. Daarna wordt er ingegaan op de vraag of de 

Spoedposten ZOB in de praktijk uit één of twee organisaties bestaan. Tot slot zal er ingegaan 

worden op wat volgens de respondenten de verbeterpunten zijn met betrekking tot de 

samenwerking binnen de Spoedposten ZOB.  

 

5.2.1 Onderling contact 

Tijdens de interviews kwam naar voren dat de respondenten vooral binnen de eigen kring met 

elkaar communiceren, dat wil zeggen medewerkers van de SEH met medewerkers van de SEH en 

medewerkers van de CHP ZOB met medewerkers van de CHP ZOB. De triageverpleegkundige 

heeft contact met de SEH secretaresse, met arts-assistent en eventueel met de SEH-arts. De arts-

assistent heeft contact met de SEH-arts en met de specialist waar de patiënt voor wordt 

ingestuurd. De SEH-arts heeft contact met de arts-assistent en met de specialist. De specialist 

heeft contact met de SEH-arts, de arts-assistent en de verpleging. Daarnaast hebben de 

respondenten contact met hun collega‟s die dezelfde functies vervullen. De huisartsen hebben 

ook contact met de andere aanwezige huisartsen, maar met name met de doktersassistente en de 

baliemedewerker.  

 Er is ook contact tussen medewerkers van de SEH en de CHP ZOB. Dit is het beste te 

beschrijven aan de hand van de routing van de patiënt:  

Een zelfverwijzer meldt zich aan de balie. Als de patiënt één van de negentien ingangsklachten 

heeft, mag de doktersassistente zelf triëren. Wanneer de doktersassistente twijfelt of wanneer de 

patiënt een complexere klacht heeft, wordt de patiënt getrieerd door de triageverpleegkundige. 

De doktersassistente zet de patiënt in de agenda van de triagist en belt hem eventueel op de 

triagetelefoon om te melden dat er een nieuwe patiënt is. De triagist bepaalt of de patiënt naar de 

huisarts of naar de SEH moet. Wanneer de triagist twijfels heeft, overlegt hij met de huisarts, 

meestal telefonisch, maar dit gebeurt niet erg frequent. Er is één aanspreekpunt bij de huisartsen 

voor de triagist. Als de triagist beslist dat de patiënt naar de huisarts moet, maakt hij een afspraak 

voor de patiënt in de agenda van de huisarts via het NTS43. De huisarts ziet de patiënt. Wanneer 

de huisarts de patiënt wil doorverwijzen naar de SEH, neemt hij telefonisch contact op met de 

betreffende specialist waar hij de patiënt voor in wil sturen om te melden dat de patiënt er aan 

komt. De huisarts kan de specialist ook bellen om te overleggen, maar dit gebeurt niet zo vaak 

volgens de respondenten. In sommige gevallen wordt de SEH-arts gebeld om te melden dat er 

                                                           
43 Zie bijlage 1 voor afkortingenlijst. 
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een patiënt wordt ingestuurd, dit is vaak het geval wanneer de huisarts er niet helemaal zeker van 

is voor welke specialist hij de patiënt moet insturen. Daarna maakt de huisarts een verwijsbrief 

die uitgeprint wordt door de doktersassistente en aan de SEH secretaresse wordt gegeven.  

 

De wijze van contact 

Het meeste contact tussen de respondenten van de CHP ZOB en de SEH is telefonisch. De 

triageverpleegkundigen hebben ook persoonlijk contact met de huisarts, soms lopen ze even naar 

de huisarts toe om iets te overleggen. Vrijwel alle respondenten geven echter aan dat het contact 

tussen de SEH en de CHP ZOB summier is. Een huisarts vertelt: 

 

“Wat ik merk is dat ik toch met name zelfstandig spreekuur doe, dat ik mensen help eventueel met behulp van 

een doktersassistente en als ik denk, dit is niks voor ons, dan stuur ik mensen door. Punt.”  

 

Het citaat duidt op de solistische manier van werken van de huisarts, dat reeds aan bod is 

gekomen in hoofdstuk 1. 

Zoals in het voorgaande is beschreven, vindt er binnen de Spoedposten een pilot plaats met 

het NTS44. Dit is een proef om één landelijk triagesysteem te ontwikkelen dat gebruikt wordt 

door alle zorginstellingen in Nederland. Zowel op het callcenter als op de posten wordt er 

gewerkt met het NTS. Er is zodoende één triagesysteem dat zowel gebruikt wordt door de 

doktersassistentes (telefonisch) als de triageverpleegkundigen (fysiek). Het NTS is echter niet 

gekoppeld aan het ZIS, het ziekenhuisinformatiesysteem, dat de ziekenhuizen gebruiken. Dit 

heeft een aantal praktische consequenties. Ten eerste betekent het dat er achter de balie twee 

computers staan45, één voor de SEH secretaresse met het ZIS en één voor de baliemedewerker of 

de doktersassistente met het NTS. Dit betekent ook dat er in de triagekamer twee 

computerschermen etc. staan. Wanneer de triagist een patiënt trieert hanteert de triagist het NTS, 

hij voert alle gegevens in in het scherm van het NTS. Uiteindelijk geeft het NTS een advies voor 

een behandelaar, de huisarts of de SEH. Wanneer blijkt dat de patiënt naar de SEH verwezen 

wordt, moet de triagist alle gegevens opnieuw invoeren in de computer van het ZIS omdat deze 

zoals gesteld niet aan elkaar gekoppeld zijn. Dit levert voor de triageverpleegkundigen extra werk 

op. Gedurende de pilot van het NTS worden verbeterpunten van het systeem besproken en aan 

de hand daarvan wordt het systeem aangepast. Er wordt niet op iedere post op dezelfde wijze om 

gegaan met het NTS. Zo is er binnen het Elkerliek ziekenhuis zoveel kritiek op het NTS, dat zij 

ervoor gekozen hebben om overdag, wanneer de Spoedpost gesloten is, met hun oude 

triagesysteem te werken. De andere twee posten werken wel vierentwintig uur per dag met het 

NTS. 

Wanneer een huisarts een patiënt verwijst, kan dit dus niet digitaal. De huisarts typt een 

verwijsbrief die uitgeprint wordt door de doktersassistente en vervolgens door de SEH 

secretaresse wordt ingevoerd in het ZIS. Als een huisarts na afloop van de verwijzing wil weten 

hoe het de patiënt is vergaan bij de SEH of wat er nou uiteindelijk aan de hand was, kan de 

huisarts dit niet terugzoeken in het NTS. De eigen huisarts van de patiënt krijgt na behandeling 

op de SEH een brief toegestuurd, de terugkoppeling naar de huisarts op de post is echter niet 

gestandaardiseerd. De anonimiteit van het werk van de huisartsen op de post wordt hier opnieuw 

                                                           
44 Zie hoofdstuk 1 
45 In het geval dat er één balie is, ofwel in het Elkerliek ziekenhuis en in het Catharina-ziekenhuis. 
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bevestigd. De huisarts op de post kan een specialist aanspreken, maar dit moet volgens de 

respondenten op eigen initiatief van de huisarts gebeuren: 

 

“En dan loop je na een paar uur, net als vroeger, even langs om te vragen hoe het er mee af is gelopen, als je het 

niet vergeet of als je er zin in hebt. Maar als je iets spannends hebt dan wil je wel even weten wat dat nou is. Als 

huisarts moet je dat zelf in de gaten houden als je iets wilt weten. Ik moet zeggen dat is wel iets gemakkelijker 

geworden, omdat je nu aan de andere kant van de balie komt, dat was vroeger niet, dan kom je wel eens een keer 

de specialist tegen en die ken je eigenlijk vaak beter dan de verpleging en daar maak je dan even een praatje mee 

van goh wat heb je er mee gedaan of was dat nou iets. Dat wel.”  

 

Een andere huisarts is minder positief over de terugkoppeling: 

 

“ En ik heb wel eens dat ik er soms heen loop om te kijken van hoe gaat het, maar dan moet ik zelf initiatief 

nemen en vragen en dan krijg ik nog vaak zoiets van “wat kom jij hier doen? Nou goed omdat het jouw patiënt is, 

maar je gaat je er vooral niet mee bemoeien”. Dat wordt niet gezegd, maar dat gevoel heb ik wel ja. Dat is een hele 

eigen cultuur en die gaat ook niet veranderen denk ik.”  

  

De specialist probeert van zijn kant de informatie ook terug te koppelen aan de huisarts, maar dat 

lukt niet altijd: 

 

“Als je tijd hebt, dan probeer je de informatie van de operatie, in ons geval, terug te koppelen aan de huisarts die 

op de post zit, maar dat is inmiddels alweer een andere huisarts of de post is dicht, dus dat is altijd lastig.”  

 

Het citaat maakt duidelijk dat de tijdsindeling van de beroepsgroepen verschilt. Door de 

verschillende tijden waarop een dienst eindigt, wordt de onderlinge terugkoppeling bemoeilijkt.  

 

Informeel contact 

Naast het formele contact over patiënten is er ook contact tussen de SEH en de CHP ZOB in de 

koffiekamer van het personeel. Twee van de drie posten hebben één gemeenschappelijke 

koffiekamer. In het St. Anna Ziekenhuis heeft de CHP ZOB in hun ruimte een eigen 

keukenblok. Op deze post is er daarom ook weinig onderling contact in de koffiekamer. De 

meeste huisartsen blijven in het CHP ZOB gedeelte. De SEH-arts van het St. Anna Ziekenhuis 

vertelt: 

 

“De jongere huisartsengeneratie, die gaan wel vaak bij ons in de koffiekamer zitten, waardoor je toch een stuk 

verbondenheid krijgt, een stuk samenwerking krijgt. Terwijl de ouderen toch meestal in hun eigen gedeelte blijven 

zitten. Dus nee het is niet de koffiekamer, maar de jongere generatie gebruikt hem wel als de koffiekamer, wat 

natuurlijk helemaal prima is.”  

 

De overige twee posten hebben wel een gedeelde koffiekamer. De meningen zijn daarover 

verdeeld. Sommige respondenten geven aan dat het positief is, ze praten daardoor makkelijker 

met elkaar omdat ze op deze manier toch “een gezicht krijgen bij een naam”. Anderen zijn echter 

minder positief, ze geven aan dat het toch echt twee clubjes zijn in de koffiekamer. Een huisarts 

zegt hierover het volgende: 
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“Er is maar één grote tafel, maar die gaan ook in kliekjes bij elkaar zitten. Je komt er ook niet tussen. Ook bij 

die arts-assistenten ook eigenlijk niet, nee. Ik heb nog steeds het idee, het loopt nou al een jaar he. Maar ik heb 

nog steeds het idee dat ze een beetje naar je zitten te kijken als een indringer, maar goed dat vind ik helemaal niet 

erg, ik zeg al ik kom om 18.00 uur en om 23.00 uur is het voorbij. Maar het is niet gezelliger geworden.”  

 

Daarnaast stellen de respondenten dat het om zo‟n grote groep huisartsen gaat, waardoor er 

zoveel verschillende huisartsen op de post komen, dat zowel de huisartsen als de medewerkers 

van de SEH zich iedere keer weer moeten voorstellen. Een aantal respondenten, zowel van de 

SEH als de huisartsen, zou liever zien dat er weer twee koffiekamers kwamen. Een 

triageverpleegkundige vertelt: 

 

“Daarnaast is de privacy ook verdwenen. Wanneer je iets heftigs hebt meegemaakt, iets traumatisch zoals een 

flinke reanimatie, werd daar voorheen nog uitgebreid over gesproken in de koffiekamer. Nu zit daar altijd iemand 

van het huisartsengedeelte bij en dan ga ik niet zomaar een potje zitten janken, dat doe je toch niet omdat het niet 

je eigen mensen zijn. Dus dan ga je maar ergens anders naartoe. Ze zullen je dan ook nooit een schouderklopje 

geven, zo van “je hebt net een heftige reanimatie achter de rug, he, gaat het wel?” Dat gebeurt niet. Het zijn 

gewoon geen echte collega‟s.”  

 

Zoals gesteld zijn de drie posten qua ruimte aangepast om er één Spoedpost van te maken. 

Hierdoor zou de verwachting kunnen ontstaan dat er meer onderling contact is omdat de SEH 

en de CHP ZOB zich in één ruimte bevinden46. De meeste respondenten hebben echter niet de 

indruk dat het onderlinge contact tussen de medewerkers meer is geworden sinds de komst van 

de Spoedpost. Alleen op verpleegkundig niveau is er volgens een SEH-arts meer contact: 

 

“Ja en nee, er is wat meer contact maar met name op verpleegkundige niveau. De specialist is bijvoorbeeld niet in 

huis buiten kantooruren, dus die zit niet in de koffiekamer, dus in die zin heb je die binding niet. De arts-

assistent heeft die binding misschien soms wel, maar heeft de positie niet om de binding in principe voor elkaar te 

krijgen. Dus ja is dat meer contact? Nee. In ieder geval niet op artsenniveau. Op arts- verpleegkundig niveau wel, 

maar het is de vraag of daar profijt van is.”  

 

Sommige respondenten geven aan dat het contact juist minder is geworden. Een van de 

huisartsen vertelt over de Spoedpost in het Catharina-ziekenhuis:  

 

“Nou meestal liep ik dan even die kant uit, maar nu weet ik eigenlijk niet waar ze dan allemaal zitten. Ja ik ben 

er wel eens geweest, ze hebben daar een mooi groot kantoor waar iedereen bij elkaar zit. Maar vroeger had je 

vooraan een kamer daar liepen gewoon de assistenten. Dus het is wel iets verder weg, het is maar tien of twintig 

meter misschien, maar dat is net de barrière waardoor je zegt wij zijn meer gericht op de wachtkamer en het blok 

waar de assistentes zitten en het is niet gauw dat we eens een keer naar achteren lopen en de specialisten idem dito 

eigenlijk. Dus hoogstens in de keuken, in de kantine dat je elkaar ontmoet, maar daar komen zij ook niet zoveel 

heb ik het idee. Dus ik vind de afstand iets groter geworden sinds de nieuwe bouw. Het is toch een beetje een 

afgesloten geheel die kant. Dus dat vind ik eigenlijk met de nieuwe bouw iets minder. De barrière om er even heen 

te lopen is wat groter.”  

 

                                                           
46 In het geval van het St. Anna Ziekenhuis op een verdieping. 
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Vrijwel alle respondenten geven aan dat het afhankelijk is van de personen die op de post 

aanwezig zijn in hoeverre er onderling contact is. Zo stelt een van de triageverpleegkundigen dat 

hij zich altijd gaat voorstellen aan het begin van een triagedienst, maar dat lang niet alle 

triageverpleegkundigen dat doen. Volgens een van de arts-assistenten hangt de mate van contact 

samen met hoe vaak een huisarts dienstdoet en of het om een waarnemer gaat die niet uit de 

regio komt of dat het een huisarts is die standaard op die plek dienstdoet: 

 

“Het scheelt heel erg per individu. Bij de een loopt het veel makkelijker. Er zijn ook een aantal huisartsen die veel 

diensten doen en daarmee heb je dat gevoel eigenlijk wel maar dat verschilt echt per avond, nacht en weekend wie er 

zit. En dat is niet vervelend bedoeld naar de huisarts, maar mensen die hier maar een keer in de zoveel tijd een 

dienst doen, dan is het altijd onwennig dat je ze er op moet wijzen dat werk eigenlijk zo en anderen die hier veel 

vaker zitten daar loopt het veel gesmeerder mee moet ik zeggen.”  

 

De huisartsen zelf geven ook aan dat het erg verschilt per huisarts, sommige huisartsen doen 

moeite om zich voor te stellen en willen investeren in de onderlinge band, anderen hebben het 

daarentegen al opgegeven om iedereen te leren kennen. 

 

5.2.2 De manier van werken 

De manier van werken en daarmee de mate van samenwerking verschilt ook erg per huisarts 

volgens de respondenten van de SEH. Sommige huisartsen zijn erg gesteld op hun autonomie en 

willen zo veel mogelijk zelf doen, andere huisartsen sturen vrijwel alles in. De laatste groep heeft 

volgens de respondenten van de SEH verschillende redenen om patiënten in te sturen, enerzijds 

kan dit uit onzekerheid of onervarenheid zijn. Er zijn bijvoorbeeld vrij veel huisartsen die net 

afgestudeerd zijn, nog geen eigen praktijk hebben en ervaring opdoen bij de Spoedposten ZOB. 

Een aantal respondenten van de SEH geeft aan dat zij de indruk hebben dat huisartsen sinds de 

komst van de Spoedpost patiënten gemakkelijker insturen omdat de SEH in de buurt zit, de 

drempel om patiënten in te sturen is lager geworden. Een van de SEH-artsen geeft aan dat het 

aantal verwijzingen sinds het begin van de Spoedpost fors is gestegen.  

Het gestegen aantal verwijzingen, heeft niet alleen te maken met de onervarenheid van 

huisartsen of met de nabijheid van de SEH, maar ook met de afspraken die gemaakt zijn over de 

aanvullende diagnostiek. Deze afspraken verschillen echter per post. Op de Spoedpost Elkerliek 

en St. Anna Ziekenhuis kan een huisarts geen röntgenfoto aanvragen, daar moet een patiënt 

worden ingestuurd. In het Catharina-ziekenhuis kunnen huisartsen zelf röntgenfoto‟s aanvragen, 

deze röntgenfoto‟s worden op twee vaste tijdstippen bekeken door een radioloog. Sommige 

huisartsen zijn hier erg ontevreden over. Het kan namelijk inhouden dat een patiënt om 19.00 uur 

binnenkomt met een klacht waarvan de huisarts twijfelt of er sprake van breuk is. Er kan dan een 

röntgenfoto worden gemaakt, maar de radioloog bekijkt deze foto pas om 23.00 uur. De patiënt 

hoort dan pas daarna of het gebroken is, wanneer dit het geval is moet de patiënt alsnog naar de 

SEH om het te laten gipsen. De respondenten vinden dit erg omslachtig en dit resulteert er in 

sommige gevallen in dat een huisarts bij het vermoeden van een breuk een patiënt direct instuurt. 

Bij de SEH kan de röntgenfoto namelijk direct beoordeeld worden en kan er ook meteen gips 

worden aangelegd, de patiënt is op deze manier veel sneller geholpen. Het verwijzen van de 

patiënt naar de SEH voor aanvullende diagnostiek heeft als gevolg dat er op alle posten niet 

optimaal gebruik gemaakt wordt van de Spoedpost. Het systeem wordt volgens de respondenten 



                                                                                                                                                                                                                                                                         

Een gearrangeerd huwelijk of ware liefde? 
 65 

alsnog “vervuild” omdat er zo alsnog patiënten terechtkomen op de SEH die door de huisarts 

geholpen konden worden, wanneer er bijvoorbeeld geen sprake is van een breuk. 

 Een ander voorbeeld van het „vervuilen‟ van het systeem is het tolereren van „fast track‟ door 

de huisarts. In twee ziekenhuizen wordt er gewerkt met het fast track systeem, dit houdt in dat 

SEH verpleegkundigen bepaalde handelingen zelf mogen verrichten onder de 

verantwoordelijkheid van de specialist. Dit is laag complexe problematiek zoals een plakwond of 

een kneuzing. De triageverpleegkundigen geven aan dat het huisartsafhankelijk is of zij fast track 

mogen toepassen. Sommige huisartsen vinden het prima als de verpleegkundigen de fast track 

toepassen, anderen willen hun autonomie behouden en doen het daarom liever zelf.  

 Een van de triageverpleegkundigen noemt nog een voorbeeld van regels die de samenwerking 

in de weg staan:  

  

“Soms heeft de huisarts wat nodig, bijvoorbeeld een bepaald verbandmiddel, wat zij niet hebben en wij wel en dan 

ben ik samen bij een patiënt aan het kijken, dat is al een twijfel patiënt die heeft een bepaalde wond waarvan je 

zegt, is ie te hechten of is ie niet te hechten? Dan vraag ik de huisarts om mee te kijken van goh, wil jij er aan 

beginnen? Of wil je dat ik hem doorstuur? En dan zegt de huisarts ik heb eigenlijk dat verbandmiddel nodig, 

maar dat heb ik niet dus dan moet ik hem officieel doorsturen. Dan heb ik zoiets van ik pak het gewoon en de 

patiënt blijft bij jou. Laatst moest iemand een prikje hebben voor tetanus, ik pak dat uit onze koelkast en later 

komt de doktersassistente een ampul terugbrengen zo van dat had je uit jullie koelkast gepakt. En daarin merk je 

gewoon dat het eigenlijk twee aparte organisaties zijn. En dat vind ik heel jammer dat. Ik weet niet hoe mijn 

collega´s daarmee omgaan, maar van mij mag die huisarts dat verbandmiddel hebben. Maar als ik zou willen zou 

ik kunnen zeggen, nee die moet u doorsturen, want u heeft het niet. Ik vind dat het in de praktijk soepeler mag. 

Ook ten goede van de patiënt.”  

 

Een van de huisartsen geeft een voorbeeld van hoe er soms wel optimaal gebruik wordt gemaakt 

van de samenwerking binnen de Spoedpost: 

 

“Als iemand een schroef in z‟n oor heeft gestopt en ik krijg hem er niet uit want hij spartelt te veel, dan ga ik wel 

eens vragen “heb je nog een trucje? Nou dan moet je dit of dat doen” en dan ga ik terug en dan lukt het niet en 

dan ga ik weer terug zo van „zullen we het samen doen?‟ en dat doen we dan. Niet met de specialist, maar wel met 

de eerste hulp arts.”  

 

De Spoedposten ZOB zijn zoals reeds beschreven slechts bepaalde tijden open. De Spoedpost in 

het Elkerliek ziekenhuis en het Catharina-ziekenhuis zijn in de ANW- uren geopend. De post in 

het St. Anna Ziekenhuis is doordeweeks en in het weekend alleen in de avond van 18.00 tot 23.00 

uur geopend. Deze openingstijden hebben ook gevolgen voor de samenwerking. Een patiënt die 

zich bijvoorbeeld om 23.01 uur meldt op de Spoedpost St. Anna wordt geholpen door de SEH, 

wanneer de patiënt met dezelfde klacht echter vijf minuten eerder binnen was gekomen, zou zijn 

hij geholpen door de huisarts. De patiënt wordt ook getrieerd met het NTS wanneer de 

Spoedpost gesloten is47, de patiënt wordt dan op de SEH geholpen ondanks dat het NTS 

aangeeft dat de patiënt naar de huisarts verwezen moet worden. In het St. Anna Ziekenhuis 

bestaat overdag ook de afspraak dat een patiënt naar de huisarts wordt verwezen als het NTS dit 

aangeeft. Er wordt dan door de triageverpleegkundige of de SEH-arts contact opgenomen met de 

                                                           
47 Behalve in het Elkerliek ziekenhuis, daar hanteren ze nu weer hun oude triagesysteem.  
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eigen huisarts van de patiënt en er wordt gekeken of de patiënt daar terecht kan, wanneer dit het 

geval is, wordt hij verwezen naar de huisarts en niet geholpen op de SEH. Deze afspraak bestond 

vóór het ontstaan van de Spoedpost ook al, maar de stap om de huisarts te bellen is nu kleiner 

geworden volgens een van de respondenten. De patiënt met een huisartsgeneeskundige vraag 

wordt nu minder gemakkelijk „getolereerd‟ op de SEH dan voorheen. 

 

Plan versus praktijk 

Zoals vermeld, werd het vooraf als een van de voordelen gezien dat medewerkers van de SEH en 

medewerkers van de CHP ZOB bij elkaar konden inspringen in geval van drukte. De meeste 

respondenten geven aan dat dit als een van de voordelen gebracht is, alle respondenten zijn er 

echter heel stellig over dat het niet gebeurt in de praktijk. Een SEH-arts zegt hierover het 

volgende:  

 

“Ik denk ook dat dat een afspraak is die gemaakt is door beleidsmensen, dan door de daadwerkelijke mensen op 

de vloer, wij hebben dat nooit als zodanig besproken. Ik denk dat dat de volgende oorzaak heeft, als patiënten in 

de wachtkamer zitten te wachten voor de huisarts en hij heeft het druk en hij vraagt of de SEH inspringt dan moet 

dat onder de verantwoordelijkheid van de huisarts, dan moet dat ook in het systeem van de huisartsen ingevoerd 

worden. Dus dan moet mijn assistent in zijn systeem gaan werken onder zijn verantwoordelijkheid. Dat gaat niet 

werken, dat werkt gewoon niet, daar heeft de assistent ook helemaal geen trek in. Andersom als wij het druk 

hebben en de huisarts heeft het rustig en de huisarts gaat ons helpen, dan had die patiënt al niet bij ons moeten zijn 

als de patiënt in het begin al door de huisarts geholpen kan worden. Dus drukte op de SEH kan de huisarts al 

niet zien. Dus dan zit je al in twee kanten het werkt niet. Dus dat is heel mooi bedacht in de theorie maar het 

werkt gewoon niet in de praktijk.”  

 

Uit dit citaat blijkt dat het eigenlijk helemaal niet kan vanuit de gedachte van de Spoedpost, 

namelijk de juiste zorg op de juiste plek. Een andere SEH-arts voegt er aan toe dat de Spoedpost 

hier ook niet op ingericht is qua afspraken: 

 

“Nee, bij elkaar inspringen gebeurt niet. En dat heeft met name met het financiële kaartje te maken. Als ik hier 

productie lever voor de huisarts, dan zegt mijn baas ook ja hallo je hebt de huisarts geholpen, terwijl je op mijn 

loonlijst staat.”  

 

Er zijn volgens de respondenten dus zowel inhoudelijke- als praktische bezwaren. De filosofie 

van de Spoedpost is juist dat de zorgvragen van de patiënten gefilterd worden en dat zij door de 

juiste zorgaanbieder geholpen worden. Daarnaast zorgt de praktische inrichting van bijvoorbeeld 

de financiën er voor dat uitwisseling van mensen lastig te realiseren is.  

Een ander voordeel dat vooraf werd voorzien was dat de eerstelijn en de tweedelijn van elkaar 

konden leren. Een voorbeeld hiervan is dat co-assistenten van de SEH meer van 

huisartsengeneeskunde kunnen leren tijdens hun tijd op de SEH, ze zouden bijvoorbeeld van de 

huisarts kunnen leren hechten. Alle respondenten zeggen hierover dat dit ook niet gebeurt in de 

praktijk. De co-assistenten zijn op dat moment op de SEH om daar te leren en hebben een apart 

coschap huisartsengeneeskunde en dat moet volgens de respondenten ook gescheiden blijven. 

 Op een andere manier wordt er echter wel van elkaar geleerd. Zo bleek uit een van de citaten 

al dat triageverpleegkundigen de toevoeging van de triage van de huisartsengeneeskunde een 

verrijking vinden van hun vak. Andere respondenten geven aan dat de visie van de huisarts soms 
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verfrissend kan zijn in de tweedelijn die erg gericht is op defensieve geneeskunde. Zo stelt een 

specialist: 

 

“Stel jij zegt op de eerste hulp „au‟, dan gebeurt er van alles, dat kan ik je verzekeren. Terwijl als je dat bij de 

huisarts zegt, dan zegt ie goh wat is er dan, ga maar even rustig zitten, naar huis en als het over 3 dagen nog zo is 

moet je terugkomen. . Ik denk dat die zienswijze wat meer geïntegreerd mag worden, ik denk in het ziekenhuis, 

zowel aan de poort als in huis zelf, veels te veel gebeurt. Op onze afdeling er zijn honderden stukken, de gemiddelde 

leeftijd is 80, dat zijn allemaal stokoude mensen en als zij geopereerd worden of gevallen zijn, die mogen niet dood,  

dus als die een keer bibberen dan wordt er een hartfilmpje gemaakt en foto‟s, bloedonderzoek, dan komen er, als 

iemand echt niet lekker is dan komt het spoed interventie team van de intensive care met een intensivist, met 

allemaal dure spullen. Mensen worden voor een paar duizend euro per dag behandeld, hele oude mensen. Als zij 

thuis omvallen en blijven liggen, dan heeft niemand daar moeite mee, dan wordt er gezegd een mooie leeftijd en daar 

heb ik dus moeite mee. Ik denk dat het goed zou zijn voor de 2e lijnzorg om eens te bedenken waar zijn we nou 

helemaal mee bezig en wat dat betreft mag dat in de Spoedpost wel wat meer integreren.”  

 

Een van de respondenten van de SEH gaf in aansluiting hierop aan dat de grens tussen de 

eerstelijn en de tweedelijn enigszins aan het vervagen is. In de dagelijkse praktijk zijn huisartsen 

gericht op preventieve zorg, als een patiënt met een klacht komt, kan er gezegd worden „kijk het 

nog even aan‟, op de Spoedpost kan dat minder gemakkelijk omdat het acute zorg is. Er wordt 

meer gefocust op de klacht zelf, dan op de context. Ook de huisartsenzorg op de Spoedpost neigt 

zo meer naar defensieve zorg volgens deze respondent.  

Alle respondenten erkennen dat er een cultuurverschil bestaat tussen de eerstelijn en de 

tweedelijn, “bij de huisarts is een patiënt beter tot nader bewezen, in het ziekenhuis is de patiënt ziek tot nader 

bewezen”. Bij deze zienswijze hoort volgens de respondenten een eigen manier van denken en 

handelen, dit maakt de twee organisaties anders en zou de onderlinge samenwerking kunnen 

bemoeilijken. De meeste respondenten denken echter niet dat dit samenwerking in de weg staat. 

Sommige respondenten denken dat dit juist de samenwerking bevordert, het is volgens hen juist 

het bestaansrecht van de Spoedpost. Een specialist stelt het volgende: 

 

“Dat is de enige manier waarop het systeem kan functioneren. De huisarts gaat uit van gezondheid en wij gaan uit 

van ziekte. En dat is nu te meer waar omdat er nu, vrijwel in alle, in 95% van de gevallen, zit er een schuif voor 

in de vorm van de huisarts. Dus als een collega zegt ik vind hem ziek genoeg om in te sturen, wie ben ik dan om te 

zeggen hij is gezond tot het tegendeel bewezen is? Dat is logisch en dat is een goed systeem.”  

5.3 Één of twee organisaties?  

Door middel van de samenwerking tussen de SEH en de CHP ZOB is er een nieuwe organisatie 

ontstaan, de Spoedpost. Ervaren de respondenten de Spoedpost echter zo? Zien zij de Spoedpost 

als één organisatie of toch als twee organisaties namelijk de SEH en de CHP ZOB? 

 Alle respondenten zien de Spoedpost eigenlijk nog als twee organisaties. Enerzijds is dat 

volgens een triageverpleegkundige gevoelsmatig: 

 

“Het zijn gewoon twee losse onderdelen, het is niet geïntegreerd in de eerste hulp club en daar bedoel ik mee na 

17.00 uur komt er een groep bij en die zijn van harte welkom. Maar het is nog steeds er komt een groep bij, het is 

niet samen. Het zijn nog steeds twee verschillende organisaties voor mij, ja zeker. Ik weet niet of dat ooit kan 

veranderen. Dat is natuurlijk heel erg moeilijk, vooral omdat je een club bent die al bestaand is, je kan wel gaan 
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rijden met die trein, maar mensen in een rijdende trein laten opstappen dat werkt niet. Ja, en het is natuurlijk 

maar op bepaalde dagdelen dat de post open is. Dus ik denk dat dat wel moeilijk blijft en gevoelsmatig blijven het 

toch twee verschillende dingen. En dat is toch gevoel dat je erbij hebt, dat is toch een stukje van de 

huisartsengeneeskunde en wij zijn iets van de spoedeisende eerste hulp dat echt onderdeel is van het ziekenhuis.”  

  

Anderzijds is het volgens de respondenten ook zichtbaar in de manier waarop er beslissingen 

worden genomen. Een van de respondenten gaf aan dat de komst van de baliemedewerker van 

de CHP ZOB niet is overlegd met de medewerkers van de SEH, maar is medegedeeld. Ook 

worden er door de CHP ZOB aanpassingen gedaan in het NTS zonder daar met dat met de SEH 

te overleggen. De drukte van de doktersassistente had volgens de respondent door de SEH 

secretaresse (deels) ondervangen kunnen worden, omdat zij het tegenwoordig veel rustiger heeft. 

De respondent vindt het jammer dat deze beslissingen niet gezamenlijk en in overleg worden 

genomen. Een van de specialisten verwoordt de samenwerking als volgt: 

 

“De hele huisartsenpost bemoei ik me niet mee, daar weet ik niets van. Ik weet dat het er is, ik weet dat het 

werkt, hoe het werkt, we hebben goede werkafspraken gemaakt, maar de hele organisatie er omheen, dat is 

helemaal compleet van hen. Daar staan wij compleet buiten, zij zijn financieel onafhankelijk, daar hebben wij 

niets mee te maken, ze huren hier ruimten, trekken hun eigen plan. Het is gewoon een aparte organisatie. De 

werkwijzen zijn geïntegreerd, maar niet de organisaties. En dat is goed ook, het is toch al groot genoeg hier. Er is 

sprake van functionele integratie, organisatorisch absoluut niet.”  

 

Een huisarts vindt dat er weinig sprake is van samenwerking: 

 

“Wij hebben soms patiënten die we doorsturen en dat is dan makkelijk voor de patiënten, want dan zijn ze snel 

daar, maar dat heeft niks met samenwerking te maken, dat de diverse stations naast elkaar liggen, maar 

samenwerking is iets van over mekaar en daar zie ik niet zoveel van.”  

 

Een andere huisarts maakt de volgende vergelijking: 

 

“Nou ik zeg al het is een samenwerking, ja hoe moet je dat nou zien? Net als je twee dieren in een hok zet, 

kunnen er drie dingen gebeuren, ze kunnen elkaar gaan belikken en besnuffelen en dan is het één groot feest, of ze 

vechten elkaar de tent uit, of ze negeren elkaar een beetje. Nou dat gebeurt er, ze negeren elkaar een beetje en dat is 

niet bewust, want in het begin deed iedereen ook echt z‟n best, handjes geven en maar handjes geven en maar 

handjes geven. En dat zie je nou niet meer, je komt binnen je zegt goede avond, ze mompelen wat terug en iedereen 

gaat door met z‟n eigen werk.”  

 

De vraag is of het negatief is dat er volgens de respondenten nog steeds sprake is van twee 

organisaties. De meeste respondenten geven te kennen dat zij de indruk hebben dat de 

samenwerking nu wel loopt zoals het vooraf bedoeld was. Een van de huisartsen verwoordt het 

als volgt: 

 

“Ja, weet je, ik denk toch wel dat de bedoeling vooral toch ook was om efficiënter te kunnen werken, de goede 

patiënt op de goede plek en dat is dus iets anders dan dat hulpverleners onderling meer overleggen, dat is ook een 

organisatorisch stuk.”  
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De meeste respondenten geven aan dat het idee van de Spoedpost, los van de mate van 

samenwerking, werkt omdat de patiënten worden omgebogen van de tweede- naar de eerstelijn 

en de patiënt de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. De SEH wordt ontzien en het systeem met 

de scheiding tussen eerste- en tweedelijn werkt weer naar behoren. Een huisarts zegt hierover: 

 

“Die samenwerking is prima, die samenwerking is prima. Dat wel en je moet ook met de tijd meegaan. Je moet 

ook niet vasthouden aan je bloeddrukmetertje en je stethoscoop, dat kan niet. Een ding wat er blijft is een gezond 

verstand, dat wel en dat moet je ook gebruiken. Je moet wel samenwerken vind ik, dat wel, maar je moet niet 

vervlechten.”  

 

Sommige respondenten, zoals onderstaande huisarts, zijn echter niet van mening dat de 

samenwerking nu loopt zoals het bedoeld was: 

 

“De bedoeling was natuurlijk dat je binnen de Spoedpost één „hi-di-ho familie‟ zou krijgen die met z‟n allen 

gezellig de wachtkamer unit zitten te bestieren en dat werkt niet. En zo is het ook echt niet. Waar je dat meer aan 

merkt is dat er steeds meer artsen hun diensten verkopen. Die hebben d‟r dus steeds minder mee. Terwijl in het 

begin toen de CHP net bestond, toen verkocht niemand zijn diensten, ja wel eens een nachtje, maar nou is het 

gewoon structureel. Ik probeer ook mijn nachten te verkopen.”   

5.4 Verbeterpunten 

Ondanks dat de meeste respondenten van mening zijn dat de samenwerking verloopt zoals deze 

bedoeld was, zijn er wel een aantal verbeterpunten genoemd door de respondenten. Deze 

verbeterpunten zullen in deze paragraaf besproken worden. Er zal in eerste instantie ingegaan 

worden op de verbeterpunten die in het voorgaande reeds zijn aangestipt als knelpunt binnen de 

samenwerking. Daarna zullen er een aantal verbeterpunten genoemd worden, die nog niet eerder 

zijn genoemd.  

 

5.4.1 Ruimtes 

De respondenten geven vrij veel kritiek op de ruimtes van de Spoedposten ZOB. De 

respondenten geven aan dat de ruimte van de SEH en de huisartsen op alle posten toch nog te 

ver uit elkaar liggen, door de indeling van de ruimtes wordt het niet bevorderd om naar elkaar toe 

te lopen. Daarnaast is de koffiekamer een punt van discussie, sommigen vinden het onprettig dat 

er één koffiekamer is, anderen vinden het juist leuk om elkaar tegen te komen in de koffiekamer 

en zouden het graag zien dat er meer onderling wordt gepraat.  

De huisartsen hebben daarnaast ook kritiek op hun eigen ruimte, de bureaus staan te vol (met 

computers) en voelt te weinig „eigen‟, het voelt volgens hen echt als een ziekenhuis. De 

huisartsenruimte in het St. Anna Ziekenhuis krijgt de meeste kritiek: 

 

“En herkenbaar en niet weggestopt in de kelder, waar je zo ongeveer sterft van ellende. Ja, want het is eigenlijk 

niet te doen om daar te werken. Nou ben ik wat ouder, dus het zal mijn tijd wel duren. Maar ik vind het geen pas 

geven dat je mensen in zo‟n hok wegstopt.”  

 

Daarnaast is er ook kritiek op de ruimte voor patiënten. Het is vaak erg onduidelijk voor hen 

waar ze zich moeten melden. Een arts-assistent zegt het volgende over de ruimte van de 

Spoedpost in het Elkerliek ziekenhuis: 
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“Alleen vraag ik me af of het wel zo praktisch is dat je de twee balies met één ingang hebt, of met twee deuren aan 

één balie, dat het misschien toch iets duidelijker gescheiden moet zijn voor de patiënt, maar ook voor de 

medewerkers. Dat er niet continu de verwarring is en voor de patiënten die zitten te wachten. Dat je wel in één 

gebouw, in één ruimte zit dat de huisartsen makkelijker naar ons kunnen lopen, dat de lijnen kort zijn, maar dat 

het voor de patiënt wel duidelijk is ik kom naar de huisartsenpost of ik kom naar de spoedeisende post.”  

 

In het Catharina-ziekenhuis zorgt de ruimte ook vaak voor onduidelijkheid volgens de 

respondenten. Ondanks dat er één grote balie is, worden de drie loketten door dikke schotten 

gescheiden en er hangen kleine bordjes boven met verschillende namen dat als gevolg heeft dat 

de patiënten alsnog niet weten waar ze naartoe moeten. In aansluiting hierop stellen verschillende 

respondenten dat er nog eens kritisch gekeken moet worden naar de routing van patiënten, ofwel 

de route die de patiënt aflegt binnen de Spoedpost. De patiënt moet nu soms naar veel 

verschillende loketten en dat bevordert de duidelijkheid voor de patiënt niet volgens de 

respondenten. Wanneer er een lange rij staat bij de een, gaan mensen volgens de respondenten 

automatisch in de rustigere rij staan, terwijl ze daar niet geholpen kunnen worden omdat de 

baliemedewerker van de CHP ZOB en de SEH secretaresse niet in elkaars systeem kunnen. Hier 

zal in het vervolg nader op worden ingegaan.  

 

5.4.2 Communicatie 

Een van de respondenten stelt: 

 

“Communiceren is het grote toverwoord. Dat wordt nog wel eens vergeten, aan beide kanten.”  

 

Communicatie is een belangrijk thema geweest gedurende de interviews. De meerderheid van de 

respondenten geeft aan dat de communicatie tussen de SEH en de CHP ZOB een verbeterpunt 

is binnen de Spoedposten ZOB. Een aantal respondenten zou ook graag zien dat er meer 

(formeel) onderling overleg is wat betreft beslissingen over de manier van werken binnen de 

Spoedpost. In het voorgaande is gebleken dat de meeste beslissingen nu nog afzonderlijk van 

elkaar genomen worden, zoals het voorbeeld van het aanstellen van de baliemedewerker. 

Sommige respondenten stellen dat er ook op de werkvloer meer onderling overlegd zou moeten 

worden tussen medewerkers van de SEH en de huisarts zonder dat een patiënt direct ingestuurd 

hoeft te worden naar de SEH.  

De communicatie naar patiënten toe is volgens een aantal respondenten ook een verbeterpunt. 

Een van de triageverpleegkundigen gaf aan dat hij het een belangrijke taak vindt van de 

triageverpleegkundige om de patiënt te informeren over hoe de Spoedpost werkt. Hij geeft aan 

dat de huisarts hier ook een belangrijke rol in speelt. Wanneer een huisarts een patiënt verwijst 

naar de SEH wordt er volgens de respondent nog te vaak de indruk gewekt dat een patiënt „even 

tussendoor mag‟. In werkelijkheid moet de patiënt zich opnieuw melden bij de balie van de SEH 

en daarna weer de wachtkamer in, dat zorgt voor frustratie onder patiënten. Het gaat hier om het 

managen van verwachtingen.  

De terugkoppeling over een verwezen patiënt is ook een verbeterpunt volgens sommige 

respondenten. Er bestaat onenigheid tussen de respondenten of het goed zou zijn om de 

terugkoppeling te standaardiseren. Momenteel vindt de terugkoppeling plaats op eigen initiatief 

en op willekeurige momenten. Enerzijds geven respondenten aan niet iedereen er behoefte aan 
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heeft en dat terugkoppeling ook tijd vergt en iedereen het nu al druk heeft. Een huisarts stelt 

hierover:  

 

“Dat moet je eigen beroepsmatige belangstelling zijn, je nieuwsgierigheid, ik hoef echt niet van iedereen te weten of 

er nou een barstje in de vinger zat of dat het nou wel of niet gebroken was. Voor die artsen in opleiding vind ik het 

wel belangrijk, want als zij nou twintig polsen doorsturen en er blijkt er geen een gebroken te zijn, dan zijn ze wel 

erg makkelijk.”  

 

Anderzijds is een aantal respondenten wel positief over het mogelijk standaardiseren van de 

terugkoppeling omdat dit een leermoment kan zijn voor beide partijen.  

 Een van de redenen waarom het terugkoppelen van een verwijzing nu lastig is, is het feit dat 

de informatiesystemen van de SEH en de CHP ZOB niet aan elkaar gekoppeld zijn. Een aantal 

respondenten van de SEH geeft aan dat er wel degelijk een koppeling is tussen het systeem van 

de SEH en de HAP. Een arts-assistent stelt hierover: 

 

“Er zou wel een koppeling moeten zijn. Nu is het nog zo dat de huisarts een briefje uitdraait dat hij met de 

patiënt meegeeft naar de eerste hulp. Er zou een systeem zijn waarbij de huisarts iets in zijn scherm zou moeten 

aanklikken wat dan bij ons zichtbaar wordt, maar op de een of andere manier komt dat er niet doorheen. Of de 

huisarts doet het niet of het werkt niet, dat weet ik niet, maar we zien het eigenlijk nooit. Ze werken nog steeds 

met die oude briefjes.”  

 

De geïnterviewde huisartsen zijn hier echter niet van op de hoogte. 

 De respondenten zien de koppeling van de systemen als een belangrijk verbeterpunt. Zo zou 

een medewerker van de SEH met één druk op de knop een verslag naar de huisarts op de post 

moeten kunnen sturen. Het is dan aan de huisarts om te bepalen of hij het verslag wil lezen of 

niet. Het koppelen van de systemen heeft ook als voordeel dat een zorgaanbieder in het systeem 

terug kan zoeken of de patiënt al eerder bij de HAP of bij de SEH is geweest. Een gekoppeld 

systeem heeft als gevolg dat de triageverpleegkundigen de gegevens van de patiënt niet meer in 

twee computers moeten invoeren, er is daardoor nog slechts één computer nodig in de 

triagekamer. Ook een verwijzing van een patiënt kan op deze manier digitaal verlopen in plaats 

van dat de doktersassistente de verwijsbrief uitprint, waarna de SEH secretaresse het invoert in 

de computer. Bovendien zouden de baliemedewerkers elkaar kunnen helpen wanneer het druk is 

bij de een en rustig is bij de ander. Het koppelen van de systemen zorgt dan voor een efficiëntere 

werkwijze. De respondenten denken echter dat het moeilijk is om de systemen te integreren. In 

het voortraject liepen de discussies over dit thema spaak, onder andere omdat het om 

bescherming van de privacy gaat en de verschillende partijen eigen contracten hebben met IT-

leveranciers. 

 Een ander aspect van de communicatie is het ventileren van feedback. Tijdens de interviews 

hebben de respondenten verschillende knelpunten en verbeterpunten aangedragen waar zij 

tegenaan lopen binnen de Spoedposten ZOB. De meerderheid van de respondenten gaf echter 

aan dat ze vaak niets doen met deze feedback. Onderling wordt er wel over de strubbelingen 

gesproken, zoals triageverpleegkundigen onderling of huisartsen binnen de HAGRO, maar daar 

blijft het vaak bij. De belangrijkste reden hiervan is dat de respondenten vaak niet weten aan wie 

ze het zouden moeten vertellen zodat er structureel iets veranderd kan worden. Wanneer een 

medewerker van de SEH ergens tegen aanloopt, zal hij dat niet zo snel tegen de locatiemanager 
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van de CHP ZOB vertellen omdat deze persoon volgens de respondenten te ver van hem af 

staat. Dit zal eerder aan het (eigen) SEH-hoofd worden verteld. De huisartsen zijn echter ook 

niet zo snel geneigd om feedback te ventileren aan de locatiemanager. Iedere post heeft 

momenteel een locatieoverleg waar de huidige gang van zaken wordt besproken en waar alle 

functies door middel van één persoon vertegenwoordigd zijn, maar het is voor de meeste 

respondenten onduidelijk wat daar besproken wordt en met name wat er met de feedback 

gebeurt. Een aantal respondenten vertelt dat er in het begin een schrift lag waar medewerkers 

opmerkingen in konden opschrijven, het is hen echter niet duidelijk wat er met deze feedback is 

gebeurd. Een van de respondenten stelt voor dat het een goed idee zou zijn om feedback te 

vragen aan de HAGRO‟s. Zij hebben iedere maand overleg, het zou volgens deze respondent 

gemakkelijk te regelen zijn om het onderwerp Spoedpost iedere keer op de agenda te zetten.  

 

5.4.3 Grensafbakening 

De meerderheid van de respondenten geeft aan dat de gemaakte afspraken niet voor iedereen 

duidelijk zijn. Onder andere door het gebrek aan duidelijkheid over de gemaakte afspraken, is er 

geen uniforme werkwijze, maar verschilt de manier van werken en de mate van samenwerking 

sterk per individu. Een arts-assistent stelt hierover dat dit vooral wordt veroorzaakt door het 

grote aantal huisartsen dat werkzaam is in de regio, waardoor er steeds wisselende huisartsen zijn 

op de post:  

 

“Ik kan me voorstellen dat in een kleiner ziekenhuis in een kleine streek waar minder huisartsen zijn, dat het 

sneller settelt, dan in een groot ziekenhuis, waar heel veel huisartsen zijn die niet allemaal even vaak dienstdoen 

hier en de een went er sneller aan dan de ander. Ik denk dat daar het belangrijkste punt zit. En met degenen die 

het vaak doen kom je op een gegeven moment ook tot de conclusie dit loopt even niet dat kunnen we veranderen. In 

plaats van dat je een keer in het half jaar hier een dienstdoet en iedere keer uit moet vogelen hoe het ook alweer zit, 

ja dan stropt het. Maar met degenen die hier vaker zitten dat loopt gewoon, die weten alles, die weten waar ze 

terecht kunnen, dat loopt gewoon fijn.”  

 

De samenwerking verloopt volgens een aantal respondenten van de SEH gemakkelijker met 

huisartsen die vaker dienstdoen, dan met waarnemers die maar af en toe op de post zijn. Een van 

de respondenten pleit er dan ook voor om waarnemers een informatiepakket te geven waarin 

staat hoe de post werkt en welke afspraken er zijn gemaakt. Een aantal respondenten van de SEH 

ziet het als nadeel dat er niet uniform gewerkt wordt. Hierdoor moet er iedere keer opnieuw met 

een huisarts afgestemd worden wat de triageverpleegkundige tijdens een triagedienst zelf mag 

doen en wat niet (fast track) en of een huisarts een patiënt met het vermoeden van een breuk 

direct wil laten insturen of niet.  

Een ander aspect dat reeds is besproken, zijn de onderlinge afspraken (of het gebrek daaraan) 

met betrekking tot de aanvullende diagnostiek waar op de posten wel of niet gebruik van gemaakt 

kan worden. De afspraken over de mogelijkheden zoals het zelf aanvragen van een röntgenfoto 

of een hartfilm verschilt zoals gesteld per post. Er bestaat hierover een tweedeling tussen 

respondenten van de SEH en de huisartsen. Huisartsen zijn van mening dat zij meer aanvullende 

diagnostiek zelf zouden moeten kunnen aanvragen. De huisartsen geven aan dat dit vooraf als 

een van de voordelen werd geschetst en dat er is beloofd dat huisartsen meer gebruik zouden 

kunnen maken van de aanvullende diagnostiek. Huisartsen vinden het zelf aanvragen van 

aanvullende diagnostiek belangrijk omdat zij zo hun autonomie behouden, wanneer zij een 
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patiënt hiervoor moeten verwijzen, leveren zij een stuk van deze autonomie in. Momenteel 

bestaat er onder huisartsen onduidelijkheid over wat er nu wel en niet mag met betrekking tot het 

aanvragen van aanvullende diagnostiek. In de huidige situatie worden sommige patiënten zoals 

gesteld, sneller ingestuurd naar de SEH om een röntgenfoto te laten maken omdat het 

praktischer is voor de patiënt. Dit heeft echter het gevolg dat het systeem niet gebruikt wordt 

zoals het is bedoeld.  

De respondenten van de SEH kijken anders tegen deze discussie aan. Zij stellen dat huisartsen 

niet de expertise hebben om foto‟s en hartfilmpjes te beoordelen en dat zij daarom de patiënt 

beter kunnen insturen. Daarnaast geeft een aantal respondenten van de SEH aan dat een patiënt 

overdag ook niet een foto kan laten maken en direct de uitslag krijgt, dus dat dit in de ANW-uren 

ook niet noodzakelijk is en dat de patiënt wel even kan wachten.  

De respondenten zijn het er echter wel onderling over eens dat het belangrijk is dat de 

verschillende werkgebieden worden afgebakend wat de rol van de huisarts en wat de rol van de 

SEH is binnen de Spoedposten ZOB. 

 

5.4.4 De drempel verhogen voor de patiënt 

Een onderwerp dat nog niet uitgebreid aan bod is gekomen in het voorgaande maar wel vaak aan 

bod kwam tijdens de interviews, is het gemak waarmee patiënten de Spoedpost bezoeken. De 

respondenten betreuren dit omdat de Spoedpost daar niet voor bedoeld is en uiteindelijk de 

kosten voor de gezondheidszorg, en daarmee de premies van de zorgverzekering, zullen stijgen. 

De respondenten geven aan dat patiënten helemaal niet stilstaan bij de kosten van een bezoek aan 

de Spoedpost. De respondenten stellen dat de patiënten het of niet weten of ze weten het wel, 

maar het interesseert ze niet. De drempel om de Spoedpost te bezoeken zou volgens de 

respondenten een stuk hoger mogen zijn. Patiënten zien de Spoedpost als het verlengde van de 

huisartsenpraktijk, het is vaak een luxebezoek volgens een van de respondenten.  

Momenteel worden de patiënten ook “opgevoed”, zoals dat door de respondenten wordt 

genoemd. Er wordt de patiënten gevraagd waarom ze niet eerder met hun klacht naar hun eigen 

huisarts zijn gegaan en er wordt zelfverwijzers verteld dat ze de volgende keer moeten bellen en 

dat het niet de bedoeling is dat ze komen binnenlopen. De respondenten geven echter aan dat ze 

niet de indruk hebben dat het opvoeden goed werkt, veel patiënten doen alsof ze het niet weten 

omdat ze geholpen willen worden. Daarnaast weten patiënten volgens de respondenten ook 

steeds beter wat ze moeten zeggen aan de telefoon om ervoor te zorgen dat ze een visite krijgen.  

De lage drempel van de Spoedpost wordt volgens de respondenten gecreëerd door het feit dat 

de definitie van spoed niet helder is. Zoals gesteld, wordt wat spoed is, bepaald aan de hand van 

urgentiecodes, ofwel door de artsen, maar in de praktijk bepaalt de patiënt wat spoed is. Wanneer 

een patiënt erg ongerust is, krijgt hij toegang. Dit is volgens de respondenten ook de beleidsregel 

die meegegeven wordt aan de doktersassistenten op het callcenter. Ook zorgt de afspraak tussen 

de ziekenhuizen en de CHP ZOB over patiënten die een lopende behandeling hebben in het 

ziekenhuis voor „vervuiling‟ van het systeem. Een triageverpleegkundige zegt hierover: 

 

“Nou ja goed, als iemand bekend is, er wordt al gauw gezegd “ik ben bekend hier” en dan wordt iemand al gauw 

doorgestuurd naar de SEH, maar dat hoeft helemaal niet want als je kijkt naar de eigenlijke klacht die mensen 

hebben, als iemand heel zwart-wit gezegd longklachten heeft en daarom hier bekend is, maar binnenkomt met 

klachten aan de enkel hoeft hij niet naar de SEH doorgestuurd te worden.”  
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De Spoedpost wordt volgens de respondenten momenteel niet gebruikt waar hij voor bedoeld is, 

het is zoals een van de huisartsen eerder schetste een servicepost in plaats van een Spoedpost. 

Sommige huisartsen geven aan dat er door de doktersassistentes op het callcenter bijvoorbeeld 

vaker „nee‟ verkocht zou mogen worden. Dit ligt volgens de huisartsen niet aan de 

doktersassistentes, maar aan het triagesysteem dat erg defensief is ingericht. De huisartsen stellen 

echter dat weigeren in sommige gevallen ook best een optie zou mogen zijn.  

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                         

Een gearrangeerd huwelijk of ware liefde? 
 75 

6. De Spoedposten ZOB: een blik op de toekomst 

 
 

oals reeds in het voorgaande is beschreven, zijn de Spoedposten ZOB een project. Het 

project duurt twee jaar, de posten zijn op verschillende momenten gestart en dat betekent 

dat het project op de drie posten ook op verschillende momenten zal eindigen. Voor het 

Catharina-ziekenhuis, de eerste post die open is gegaan, betekent dit dat het project eind 2010 is 

afgerond. Dit brengt de vraag met zich mee wat er daarna zal gebeuren. Ondanks dat dit geen 

onderdeel uitmaakt van de onderzoeksvraag die centraal staat in dit onderzoek, bleek er uit de 

interviews dat deze vraag sterk leeft onder de respondenten. Er zal daarom in dit hoofdstuk 

aandacht worden besteed aan de toekomst van de Spoedpost. De respondenten schetsten 

grofweg twee verschillende scenario‟s: een vierentwintig uurs Spoedpost of het terugdraaien van 

het project. Deze scenario‟s zullen in het vervolg besproken worden.  

De meerderheid van de respondenten geeft aan dat de Spoedposten ZOB als nieuwe 

organisatie nog groeiende zijn, de organisatie is nog niet af. De respondenten verwachten dat het 

de komende jaren nog wel in ontwikkeling zal blijven. Een van de respondenten denkt dat het 

nog wel twintig jaar zou kunnen duren voordat er een echte cultuurverandering heeft 

plaatsgevonden en er sprake zal zijn van „echte‟ samenwerking. Sommige respondenten geven 

ook aan dat men er nog aan moet wennen. De medewerkers weten volgens hen inmiddels hoe 

het werkt, maar moeten nog wennen aan de situatie. De patiënten weten in veel gevallen nog niet 

hoe het werkt, of doen alsof ze niet weten hoe het werkt volgens andere respondenten. Het zal 

tijd nodig hebben voordat de Spoedpost als organisatie herkend wordt en de patiënten zich aan 

het juiste loket melden. Nu is het voor de patiënt nog vaak onduidelijk bij welke balie hij moet 

zijn en gaat daarom maar in een willekeurige, vaak de verkeerde, rij staan.  

6.1 Een vierentwintig uurs Spoedpost 

Sommige respondenten zijn erg positief over de Spoedposten ZOB, zij verwachten dat de 

Spoedpost landelijk ingevoerd zal worden en dat er uiteindelijk geen ziekenhuis meer is zonder 

Spoedpost. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat de respondenten stellen dat de 

gezondheidszorg op deze manier betaalbaar kan blijven en dat de Spoedpost daardoor 

noodzakelijk wordt. Sommige respondenten stellen in aanvulling hierop ook dat het voor het 

voortbestaan van een SEH en daarmee het voortbestaan van het ziekenhuis van belang is dat er 

een Spoedpost is.  

 Naast landelijke uitbreiding, ziet een aantal respondenten ook uitbreiding in het aantal uren in 

het verschiet. Met name de respondenten van de SEH zijn hier positief over, een SEH-arts stelt: 

 

“Ik denk zelfs dat het de vraag wordt of er geen Spoedposten gaan komen die vierentwintig uur per dag open zijn. 

Ik kan me voorstellen dat dat gebeurt. Omdat ik denk dat het een vraag is vanuit de patiënt, 24/7 

huisartsenzorg en ik denk dat er huisartsen zijn die zich meer gaan bezighouden met chronische zorg en dat er 

huisartsen zijn die zich meer gaan bezighouden met Spoedzorg en dat er ook nieuwe huisartsen aankomen die 

helemaal geen zin hebben in een eigen praktijk en al dat geëmmer. Die denken “ik doe wel een dienst op de post en 

dan krijg ik gewoon betaald en dan zie ik patiënten, dan doe ik huisartsenzorg en dan heb ik niet al die 

rompslomp van een eigen bedrijf”. Ik denk dat dat wel gaat komen en misschien ook wel opgelegd vanuit Den 

Haag. Omdat overdag het zo druk is op de eerste hulp omdat patiënten niet terecht kunnen bij hun eigen huisarts 

omdat zij het gewoon te druk hebben, ik bedoel dat is niets ten nadele van de huisartsen, maar ja op een gegeven 

Z 
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moment houdt het gewoon op, een uur heeft ook maar zestig minuten en wil je de kosten naar beneden krijgen, dan 

zul je een soort huisartsenzorg ook overdag moeten hebben. Een soort nood huisartsenzorg. Dus mijn verwachting 

is dat we straks gewoon vierentwintig uur per dag een Spoedpost hebben.  

 

Wanneer er sprake is van een vierentwintig uurs Spoedpost kunnen alle zelfverwijzers 

omgebogen worden naar de huisarts en kunnen de medewerkers van de SEH zich bezighouden 

met patiënten die „echt ziek‟ zijn. Een van de respondenten gaf aan dat er in het ideale geval 

alleen maar verwezen patiënten zijn op de SEH. Een andere SEH-arts zegt hier het volgende 

over: 

 

“Het zou denk ik uiteindelijk voor de patiënt een stuk beter zijn als er een vierentwintig uurs Spoedpost komt en 

ik denk uiteindelijk dat je ook een stuk meer kwaliteit kan bieden. Maar waar je dan allebei wel voor moet 

kiezen is dat je over je eigen territorium gaat werken, met ook de afspraken die daarin gelden en ik denk dat dat 

een behoorlijke kluif gaat worden. En stel dat je hier de keuze gaat maken in de nacht is hier een arts-assistent en 

een huisarts aanwezig en als het druk is zal de huisarts ook een patiënt statussen om het zo maar even oneerbiedig 

te zeggen, dan denk ik dat je kwaliteit kan bieden en dat de huisarts dan met de specialist overlegt van “goh wat 

zullen we doen?”, net als dat de arts-assistent dat doet, maar ik zie de huisarts dat niet doen en ik snap dat ook 

wel huisartsen zijn natuurlijk ook hun eigen specialist. Maar als je dat zou kunnen bewerkstelligen, een stuk 

inwisselbaarheid, dan denk ik wel dat je iets moois kan bieden voor de patiënt. Maar ik zie dat op dit moment 

niet gebeuren, ik denk toch dat ze last hebben van hun eigen territorium en ook profijt en last hebben van de 

functie die je hebt met alles wat daarbij hoort. Dus dat zie ik niet zo snel gebeuren.”  

 

Huisartsen zijn een stuk minder positief over de vierentwintig uurs Spoedpost: 

 

“Dan kun je alles opheffen he, dan kun je daar twaalf huisartsen neerzetten en die gaan daar allemaal zitten 

beuken en we maken een dienstsysteem en dan leveren we tachtig procent van ons inkomen in en dat was het. Maar 

dat is het einde van het vak he! Ja tuurlijk. Want dan, dan ben je geen generalist meer, je bent geen familiedokter 

meer, je bent geen dokter meer die de dingen vervolgt, je loopt dan niet meer eens bij iemand binnen voor een slecht 

nieuwsgesprek, om te kijken hoe de operatie is gegaan of hoe het met hem is. Dan trek je echt het vak onderuit en 

dat is dus het risico als je die tent zeven keer vierentwintig uur open zet.”  

 

Een gevolg van de vierentwintig uurs Spoedpost zou kunnen zijn dat er speciale huisartsen 

komen die geen dagelijkse praktijk voeren, maar alleen diensten doen op de Spoedpost. Dit zou 

betekenen dat de huidige dienstplicht van huisartsen ophoudt te bestaan en dat er een scheiding 

komt in de huisartsenzorg tussen dagelijkse, preventieve zorg en acute, defensieve zorg. De 

meningen van de huisartsen zijn hierover verdeeld. 

Enerzijds zijn de meeste huisartsen erg negatief over de nachtdiensten. Een nachtdienst is erg 

vermoeiend omdat dit na een normale werkdag plaatsvindt. Daarnaast houdt dit in dat een 

huisarts de dag na de dienst niet (volledig) kan werken. Dit vergroot de werkdruk op de praktijk 

voor de collega‟s of voor de huisarts zelf gedurende de rest van de week. Daarnaast vinden 

huisartsen het vervelend dat ze er niet kunnen zijn voor hun patiënten. Er hangt ook een 

financieel bezwaar mee samen. Een huisarts krijgt hetzelfde tarief voor een nachtdienst als voor 

een avond- of weekenddienst. Na een nachtdienst kan een huisarts echter niet (volledig) werken 

en loopt hierdoor inkomsten mis van de dagelijkse praktijk. Dit betekent dat een huisarts in 

sommige gevallen verlies draait op het doen van een nachtdienst. Dit is ook een van de redenen 
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dat huisartsen tegenwoordig vaker hun nachtdiensten verkopen, zoals uit een van de citaten naar 

voren kwam. Vanuit dit perspectief zouden huisartsen er niet negatief tegenover staan als de 

nachtdiensten weg zouden vallen, ofwel door iemand anders worden ingevuld. Daarnaast geven 

een aantal respondenten ook aan dat het haast niet anders kan om de dienstenstructuur anders in 

te richten omdat er een grote groep oudere huisartsen is in de regio. Wanneer deze huisartsen 

wegvallen, zullen deze huisartsen waarschijnlijk worden opgevolgd door vrouwelijke huisartsen 

die steeds vaker parttime willen werken. Het heeft ook met de tijdgeest te maken, een van de 

respondenten geeft aan dat patiënten het tegenwoordig niet erg meer vinden om steeds 

wisselende huisartsen te zien, vroeger was dat „not done‟, maar tegenwoordig wordt dit door 

patiënten geaccepteerd.  

 Anderzijds vinden huisartsen het belangrijk dat de diensten worden gedaan, het is onderdeel 

van het vak, patiënten moeten zich vierentwintig uur per dag kunnen richten tot hun huisarts. 

Een huisarts vreest voor de gevolgen wanneer er een scheiding zou komen tussen huisartsen in 

de dagelijkse praktijk en spoedhuisartsen: 

 

“Je kunt die expertise alleen maar opdoen door het te doen. Ik heb een keer een cursus reanimatie gedaan bij een 

cardioloog en toen vroeg iemand, „wanneer begin je nou met reanimeren?‟, die cardioloog keek zo een beetje van wat 

is dat nou weer voor vraag. Daar denk je niet over na, dat doe je, dat is een gevoel. Maar dat gevoel is alleen maar 

gebaseerd op ervaring en expertise, dat je denkt dit gaat niet goed. Daar denk je niet over na, dan ben je al te laat 

bij wijze van spreken. Je denkt niet, je doet, dat zei die cardioloog ook. En dat soort dingen kun je dus alleen 

maar in de vingers houden door het te doen. En als je het dus niet doet, ga je het andersom geredeneerd verliezen. Is 

dat bewust beleid? Ik denk het niet. En ik hoor daar ook niet zoveel mensen bewust over nadenken dat dit een 

gevolg daarvan is.”  

6.2 Terugdraaien van het project 

Naast het uitbreiden van de Spoedpost, landelijk of naar vierentwintig uurs zorg, is er ook een 

toekomstbeeld mogelijk waarin er terug wordt gegaan naar de oude situatie met een gescheiden 

SEH en CHP ZOB. Vooraf is vastgesteld dat het project twee jaar zou duren, een van de 

huisartsen vertelde dat er is afgesproken dat er binnen de CHP ZOB nogmaals over gestemd zou 

worden tegen het einde van het project of men door wilde gaan met de Spoedpost, het 

terugdraaien van de Spoedpost behoort dus tot de mogelijkheden.   

 Omdat er sprake is van een tweejarig project en er ook afspraken gemaakt zijn voor deze twee 

jaar, betekent dit ook dat de financiële compensatie voor de specialisten en de huisartsen stopt of 

het project nu wel of niet wordt voortgezet. Dit zou een rol kunnen spelen in de vraag of het 

project voortgezet wordt. Een specialist denkt echter dat dit niet het geval is: 

 

“Ja, het is een soort „fait accompli‟, je moet het ergens anders halen, of minder mensen aan het werk zetten, maar ja 

het is er gewoon niet meer. Ja, voor hartchirurgen ook, die vergoedingen zijn een aantal jaren geleden gehalveerd en 

nu nog minder, dat is heel zuur. Maar als de wetgever dat zegt dan kun je daar niets tegenin brengen. Dan kun je 

via de NVZ dat proberen te procederen, maar dat lukt niet, dus dat is zo.”  

 

Een aspect dat samenhangt met het inkomen van de specialisten is de sluiting van de SEH van 

het MMCE. Deze SEH is in het najaar van 2008 gesloten, ofwel vlak voor de start van de 

Spoedposten. Alle drie de ziekenhuizen hadden de verwachting dat zij hier „profijt‟ van zouden 

hebben en het adherentiegebied van het ziekenhuis uitgebreid zou worden. In de praktijk is 
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volgens de respondenten echter gebleken dat met name het Catharina-ziekenhuis profijt heeft 

gehad van de sluiting van de SEH, dit is nu de enige SEH in Eindhoven. De patiënten worden 

omgebogen naar de eerstelijn, maar het absolute aantal patiënten in het Catharina-ziekenhuis is 

niet gedaald omdat zij de patiënten van het MMCE erbij hebben gekregen. Dit heeft als gevolg 

dat er eigenlijk geen sprake is van inkomensverlies voor de specialisten omdat dit wordt 

gecompenseerd door de nieuwe stroom patiënten die voorheen naar het MMCE ging. In de 

overige twee ziekenhuizen is er, tegen de verwachting in, volgens de respondenten van deze 

ziekenhuizen weinig te merken van de sluiting van de SEH. Dit heeft als gevolg dat de inkomens 

van bepaalde specialisten zullen dalen wanneer de financiële compensatie stopt. Een van de 

respondenten van het St. Anna Ziekenhuis denkt dat het eindigen van de financiële vergoeding 

wel een rol zou kunnen spelen in of specialisten het project willen voortzetten: 

 

“Ja. Als dat echt betekent dat de specialisten gigantisch in hun inkomen achteruit zullen gaan, dan denk ik dat ze 

toch nog wel een keer gaan bedenken van wil ik hierin participeren. Ik denk in ieder geval dat de discussie opnieuw 

gaat ontstaan, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat als ik een paar chirurgen in mijn hoofd neem dat er ook wel 

gezegd wordt „ja oké minder inkomen, maar ook minder gezeik‟, er zullen er ook zijn die denken ja maar hallo 

het zit wel goed, het kost mij zoveel. Dus ja ik denk dat het in ieder geval ervoor zorgt dat de discussie opnieuw 

ontstaat en dat er opnieuw wordt gekeken naar wat voor consequentie heeft het eigenlijk gehad.”  

 

Een aantal huisartsen geeft aan dat het stoppen van de financiële compensatie voor de huisartsen 

geen breekpunt zou zijn om in de ALV te beslissen niet meer te participeren in de Spoedpost. Zij 

stellen dat er punten zijn die zwaarder wegen in deze beslissing zoals de toegenomen werkdruk 

en de anonimisering van het werk tijdens een dienst. Maar het zou wel een reden kunnen zijn om 

de discussie opnieuw te voeren: 

 

“Maar het is wel een punt voor de ledenvergadering bijvoorbeeld als ze zeggen “we hebben dit als een proefproject 

gedaan, daarvoor was die forfaitaire toeslag, er is nu twee jaar voorbij, dus die toeslag gaat er af, maar het systeem 

gaat wel gewoon door”. Dan breekt de pleuris uit, dan zeggen ze “je blijft van mijn centen af, ik moet er wel voor 

gaan zitten”.” 

 

Het gaat de huisartsen vooral om de maatschappelijke discussie, hoeveel de overheid er voor over 

heeft dat er vierentwintig uur per dag eerstelijnszorg beschikbaar is. Een huisarts stelt:  

 

“Het zal wel weer vijfenzestig euro worden48, maar zeker gezien de crisis en alle dingen is dat voorlopig van de 

baan om dat weer nog te verhogen. Dus ik denk dat we ervan uit moeten gaan dat we voorlopig voor dat bedrag 

moeten werken. En op zich is dat een aardig bedrag, moet ik zeggen, dus financieel ja ik heb daar niet zoveel pijn 

mee. Maar ik kan me toch voorstellen dat er mensen zijn die zeggen voor het specialistische werk wat we doen en 

wat we daarvoor toch opleveren voor de maatschappij en voor de ziekenfondsen, verdienen we veel terug, als mensen 

daarvoor bij de specialisten zouden komen dan zou het veel duurder zijn. Nou willen ze volgens mij ook in de 

ziekenhuizen van bovenaf die tarieven gaan verlagen, dus dan komt het allemaal weer wat dichter bij elkaar. Dat 

is ook een maatschappelijke discussie, he, van wat heb je over voor spoeddienst. Maar als je kijkt dat we overdag 

ongeveer dat bedrag verdienen, dan is het toch een beetje raar dat we in de avond, nacht en weekenden ook dat 

bedrag krijgen.”  

                                                           
48 In plaats van de €85,- die het nu is door de compensatie.  
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De respondenten zien het terugdraaien van de Spoedpost echter niet als een reële mogelijkheid. 

Ze stellen dat er al te veel is geïnvesteerd in het project, de posten zijn verbouwd, de 

triageverpleegkundigen zijn omgeschoold om het NTS toe te kunnen passen en de opleiding van 

de Korte Lijn Verpleegkundigen is inmiddels begonnen. Sommige huisartsen zouden echter wel 

terug willen naar de oude situatie: 

 

“Ja, mijn wens om terug te keren naar vroeger, dat zal wel niet kunnen. Oh ja hoor, als ze dat zouden zeggen, zou 

ik dat zo doen. Zou ik het zelf regelen. (…) Je kan er wel uitstappen, maar dan zou je dat met een heel dorp 

moeten doen. Ja, als individu kan je niet uitstappen, dat moet je ook niet willen. En op zich, ik kan wel zeggen 

dat zou ik prettiger vinden, maar dat is ook een gepasseerd station. Dus dat heeft geen enkele zin om daar naartoe 

te gaan.”  

 

Een andere huisarts denkt hier heel anders over: 

 

“Één ding is zeker, niemand wil terug naar het oude systeem! Nee, dat is zeker, zo‟n gelul met een bandje van er 

is om 23.00 uur spreekuur en “als u vindt dat u echt iets heeft, kunt u komen”, nee daar heeft niemand meer zin 

in, dus zo‟n heel callcenter dat ervoor zit, vind ik allemaal prima. Je moet er toch maar positief tegenaan blijven 

kijken.”  

 

Een andere huisarts zou het, los van de vraag of het mogelijk is om naar de oude situatie terug te 

keren, ook niet willen: 

 

“Nee, dat zou ik verarming vinden. Ik ben wel voor die integratie en ik ben er ook voor dat het gebeurt in het 

ziekenhuis, dat je één plaats krijgt, waar de huisartsen zitten en apart een plaats waar de SEH zit, dat zou ik 

niet goed vinden. Daar heb ik vroeger misschien wel anders over gedacht. Dat je het niet in een ziekenhuis moest 

doen. Maar ik vind die integratie wel goed, daar ben ik wel voor.”  

  



                                                                                                                                                                                                                                                                         

Een gearrangeerd huwelijk of ware liefde? 
 80 

7. Conclusie en Discussie 

 
 

In het voorgaande is gebleken dat de respondenten een zeer uiteenlopende mening hebben over 

de Spoedposten ZOB. Er zijn niet alleen verschillen te onderscheiden tussen medewerkers van 

de SEH en medewerkers van de CHP ZOB, maar ook verschillen tussen functies zoals SEH-

artsen en specialisten. Daarnaast bestaan er verschillen tussen de drie locaties en wordt er op 

individueel niveau ook op verschillende wijze tegen de Spoedposten ZOB aangekeken.  

Dit brede scala aan meningen zal in dit hoofdstuk in verband worden gebracht met de 

beschreven literatuur in het theoretisch kader om de hoofdvraag van het onderzoek te kunnen 

beantwoorden.  

De Spoedpost is simpel gezegd het uitfilteren van het „vervuilde‟ systeem. Zelfverwijzers 

horen officieel niet op een SEH thuis, maar in de praktijk komen er steeds meer zelfverwijzers 

naar de SEH. De samenwerking met de huisartsen houdt in dat de vervuiling gefilterd wordt 

zodat het systeem weer optimaal functioneert. De professionals zijn de afgelopen jaren echter aan 

de vervuiling gewend geraakt. Huisartsen qua werkdruk, zij zagen minder patiënten in de oude 

situatie dan eigenlijk bij hen hoorden en de specialisten qua inkomsten, zij verdienden in de oude 

situatie geld aan patiënten die eigenlijk niet op de SEH thuishoorden. De Spoedpost zuivert het 

systeem en zorgt dat een patiënt met een zorgvraag bij de juiste zorgaanbieder terecht komt en zo 

juiste zorg krijgt. Deze zuivering heeft echter gevolgen voor het werk van de uitvoerenden. In 

eerste instantie zullen de gevolgen voor de huisartsen worden besproken, daarna zal er ingegaan 

worden op de gevolgen voor de medewerkers van de SEH. 

In het voorgaande zijn er verschillende gevolgen voor de huisartsen besproken. Ten eerste is 

de ontwikkeling dat huisartsen tegenwoordig naar het ziekenhuis gaan om dienst te doen, een 

stuk verlies van de huisartsengeneeskundige identiteit. De ruimtes in de Spoedposten ZOB zien 

er heel anders uit dan de dagelijkse praktijk en is voor de patiënt niet meer herkenbaar als 

werkplek van de huisarts. Zoals in het theoretisch kader is beschreven, kan het verlies van 

identiteit samenwerking in de weg staan. Daarnaast is de aard van het werk voor de huisartsen 

ook veranderd. Terwijl de huisartsen zich in de dagelijkse praktijk richten op langdurige en 

preventieve zorg, is de zorg binnen de Spoedposten ZOB eenmalig en defensief. De huisarts kent 

in de meeste gevallen de patiënt niet en dat maakt de ernst van de klacht lastiger in te schatten. 

Bovendien heeft de huisarts door de gestegen werkdruk binnen de Spoedposten ZOB ook geen 

tijd om uitgebreid in te gaan op de medische achtergrond van de patiënt. Het werk van de 

huisartsen is een stuk anoniemer geworden en daardoor minder leuk volgens de respondenten. 

Een ander aspect dat gevolgen heeft voor het werk van de huisartsen binnen de Spoedpost is de 

positie waar de huisartsen geplaatst zijn binnen de Spoedposten ZOB. Dit heeft betrekking op de 

statusverschillen die Kruijthof (2005) beschreef als kenmerk van professionals in 

dienstverlenende organisatie. Een van de huisartsen gaf aan dat zij vooraf het idee hadden dat 

huisartsen op dezelfde positie gesteld zouden worden als de specialisten. Dit is nu echter niet het 

geval. De huisarts ziet patiënten direct nadat zij getrieerd zijn. De specialist ziet de patiënt echter 

pas nadat “alle SEH-verpleegkundigen, co-assistenten, arts-assistenten en SEH-artsen zijn blik erover heeft 

laten schijnen” zoals een van de respondenten het treffend verwoordde. De huisartsen zien dit als 

een probleem, zij worden gelijk gesteld aan een arts-assistent, in veel gevallen een jonge basisarts 

met weinig ervaring, terwijl de huisartsen zichzelf gelijk stellen aan de specialist. Dit zorgt voor 
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een ongelijke situatie, waarbij huisartsen niet uitgenodigd worden om samen te werken met 

medewerkers van de SEH. 

De gevolgen voor het werk van de medewerkers van de SEH zijn verschillend van aard. Zoals 

in het voorgaande is gebleken zijn de gevolgen voor de specialisten met name financieel van aard. 

Het belangrijkste gevolg voor het werk van de arts-assistenten en SEH-artsen is gerelateerd aan 

de ombuiging van de patiënten. De arts-assistenten en de SEH-artsen kunnen zich nu bezig 

houden met patiënten die „echt ziek‟ zijn en hun tijd kunnen besteden aan waar zij voor opgeleid 

zijn, zoals ze het zelf stellen. De gevolgen voor de triageverpleegkundigen zijn, net als de 

gevolgen voor het werk van de huisartsen, ingrijpender van aard. De triageverpleegkundigen 

spelen een bijzondere rol binnen de Spoedpostsen ZOB. Ten eerste zijn de 

triageverpleegkundigen opgeleid om met het NTS te werken en op twee van de drie posten wordt 

er vierentwintig uur per dag door de triageverpleegkundigen met dit systeem gewerkt. Bovendien 

hebben de triageverpleegkundigen in de huidige situatie meer te maken met 

huisartsgeneeskundige zorg omdat zij triëren voor de huisartsen. Uit het voorgaande is gebleken 

dat de meeste triageverpleegkundigen dit als een verrijking van hun vak ervaring. Tot slot is een 

belangrijk gevolg dat de triageverpleegkundigen tijdens de openingstijden onder 

verantwoordelijkheid van de huisarts staan en met hem contact opnemen wanneer zij vragen 

hebben, waar zij buiten openingstijden van de Spoedposten ZOB contact opnemen met de arts-

assistent of de SEH-arts. Een gevolg hiervan is ook dat het toepassen van fast track voor de 

triageverpleegkundigen in het Elkerliek ziekenhuis en het St. Anna Ziekenhuis niet meer 

vanzelfsprekend is, de huisarts beslist of de triageverpleegkundige fast track mag toepassen.  

Zoals gesteld, worden de specialisten momenteel financieel gecompenseerd voor hun 

inkomensverlies en krijgen huisartsen een financiële compensatie voor de gestegen werkdruk. Er 

is hierdoor als het ware een paradox ontstaan, de professionals zijn voorstander van een zuiver en 

optimaal werkend systeem, maar ze kunnen de consequenties die daarbij horen (nog) niet goed 

aanvaarden. Ondanks de verschillende meningen en de kritiek bijvoorbeeld op de gestegen 

werkdruk, zijn de respondenten overwegend positief over het fenomeen Spoedpost. De 

respondenten hechten er waarde aan dat de patiënten de juiste zorg op de juist plek krijgen, dat 

wil zeggen eerstelijnszorgvragen worden behandeld door de CHP ZOB en tweedelijnszorgvragen 

door de SEH; en dat is wat de Spoedpost doet. Opvallend is dat het belang van de patiënt hierin 

voorop staat, het is voor de patiënt makkelijker om naar één loket te komen en de kwaliteit van 

zorg voor de patiënt wordt verbeterd.  

 Een ander aspect dat opvallend is, is dat de respondenten redelijk gelaten zijn onder de 

huidige situatie. Ze hebben het samenwerkingsverband geaccepteerd en hebben vrede met de 

huidige situatie, ondanks de soms forse kritiek, omdat de respondenten de indruk hebben dat ze 

geen keuze hebben. Enerzijds landelijk gezien, omdat de Spoedpost een manier is om in te spelen 

op de forse bezuinigingen die verwacht worden en zo andere maatregelen misschien voorkomen 

kunnen worden. Anderzijds hebben de respondenten in het beslissingsproces ook het gevoel dat 

er geen keuze is geweest. De respondenten stellen dat ze te weinig in het proces betrokken zijn. 

De initiatiefnemers van het project hebben de betrokkenen geprobeerd te betrekken bij het 

project door middel van het opzetten van werkgroepen en stuurgroepen, maar desondanks 

hebben de respondenten niet het gevoel dat er voldoende naar hun mening is geluisterd. Zoals in 

het theoretisch kader naar voren is gekomen, stelt Kotter (1995) dat het erg belangrijk is om de 

uitvoerenden in de organisatie te betrekken bij de geplande verandering. Hij noemt dit creëren 

van een „sense of urgency‟, de uitvoerenden moeten de inhoud en de achterliggende gedachte van de 
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verandering kennen en er zo van overtuigd raken dat deze verandering noodzakelijk is. Volgens 

Barnhoorn & Walda (1992) kan een grotere betrokkenheid voorafgaand aan het project er toe 

leiden dat de verandering door meerdere mensen gedragen wordt. In de praktijk is dit echter niet 

gebeurd. De respondenten gaven tijdens de interviews aan dat zij te weinig zijn betrokken in het 

besluitvormingsproces, zij hebben de verandering zo niet genoeg eigen kunnen maken. Dit 

verklaart deels de soms negatieve houding ten opzichte van de Spoedpost.  

7.1 De centrale vraag 

Nadat er in het bovenstaande is ingegaan op de mening van de respondenten over de Spoedpost 

en de gevolgen voor het werk zijn besproken, is het nu van belang in te zoomen op de centrale 

vraag binnen dit onderzoek:  

 

Welke betekenissen geven de betrokken actoren aan de samenwerking tussen Spoedeisende Eerste Hulp en de 

Centrale Huisartsenposten Zuidoost Brabant binnen de Spoedposten Zuidoost Brabant? 

 

De meerderheid van de respondenten geeft aan dat de samenwerking tussen de SEH en de CHP 

ZOB goed is. Er is door de respondenten zelf, in de documenten van de Spoedposten ZOB en in 

de resultatenhoofdstukken steeds gesproken over de samenwerking. De vraag die nu aan de orde 

komt is in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van samenwerking.  

De definitie van samenwerking die in het theoretisch kader is besproken is “met elkaar, met 

verenigde krachten werken, gemeenschappelijk aan eenzelfde taak werken”. De definitie bevat twee 

kernpunten, er is eenzelfde taak en het uitvoeren van deze taak gebeurt gemeenschappelijk. 

Wanneer de praktijk van de Spoedposten ZOB met deze definitie vergeleken wordt, kunnen er 

twee dingen worden geconstateerd. Enerzijds is er sprake van eenzelfde taak, de medewerkers van 

de Spoedposten ZOB werken aan het doel om de juiste zorgvragen op de juiste plek te krijgen. 

De triageverpleegkundige bepaalt aan de hand van het triagesysteem of een patiënt naar de SEH 

of de CHP ZOB gaat, waar de patiënt door de juiste zorgverlener wordt behandeld. Wat betreft 

dezelfde taak wordt er aan de definitie van samenwerken voldaan.  

Anderzijds is er echter uit de resultaten gebleken dat het werk binnen de Spoedposten ZOB 

niet gemeenschappelijk gebeurt. In de praktijk is er niet echt sprake van samenwerking, ondanks dat 

de respondenten wel spreken over samenwerking en er in de documenten van de Spoedposten 

ZOB ook gesproken wordt over samenwerking. Dit begrip wordt echter verward met de term 

arbeidsdeling, dat zoals in het theoretisch kader is beschreven, ten grondslag ligt aan 

samenwerking. Wanneer er sprake is van arbeidsdeling in organisaties of tussen organisaties, is er 

zoals gesteld sprake van afhankelijkheidsrelaties, ofwel interdependenties. In de literatuur zijn 

verschillende interdependenties onderscheiden die uiteen zijn gezet in het theoretisch kader. De 

interdependenties die werden besproken, zijn „team‟, „reciprocal‟, „sequential‟ en „pooled‟. De 

mate van afhankelijkheid verschilt binnen deze interdependenties. Binnen de team 

interdependentie is de mate van afhankelijkheid het grootst, omdat er gemeenschappelijk door 

alle leden van het team aan dezelfde taak wordt gewerkt. Deze interdependentie is daarom te zien 

als synoniem van samenwerking. In de pooled interdependentie is er het minste sprake van 

afhankelijkheid, de medewerkers maken gebruik van dezelfde middelen maar werken zelfstandig 

aan hun taak.  

Er is vóór de start van het project echter wel ingezet op het creëren van één organisatie. Zo 

wordt er niet voor niets gesproken over één geïntegreerde Spoedpost, zijn er wanden 
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doorgebroken in het Elkerliek ziekenhuis en is er in het Catharina-ziekenhuis en in het Elkerliek 

ziekenhuis één gemeenschappelijke koffiekamer gecreëerd. Daarnaast wekken de doelstellingen 

van het project zoals “het ontwikkelen van multidisciplinaire samenwerking”, “elkaar helpen bij piekdrukte” 

en “het creëren van een doelmatige organisatie voor het leveren van gezamenlijke spoedzorg” de indruk dat er 

aangestuurd is op samenwerking binnen één team. In de praktijk blijkt echter dat er geen sprake 

is van één organisatie, maar van twee organisaties namelijk de CHP ZOB en de SEH. 

 Er zal nu aan de hand van een aantal voorbeelden worden beschreven waarom er geen sprake 

is van een team ofwel samenwerking waarbij er gemeenschappelijk aan eenzelfde taak wordt 

gewerkt. Het eerste voorbeeld is de indeling van de ruimtes van de Spoedposten ZOB. Zoals 

gesteld, zijn er in de ziekenhuizen aanpassingen gedaan voor dit project. In het Catharina-

ziekenhuis en in het Elkerliek ziekenhuis zijn de ruimtes verbouwd en in het St. Anna Ziekenhuis 

is de huisartsenpost verhuisd naar de kelder waar de SEH zich bevindt. De plattegronden van de 

posten die weergegeven zijn in hoofdstuk 1, tonen de huidige indeling van de posten49. Een van 

de sprekers tijdens een congres van de VHN over de samenwerking tussen HAP en SEH, zei 

hierover dat er aan de plattegrond van de Spoedpost te zien is in hoeverre er wordt 

samengewerkt. Wanneer de plattegronden van de locaties worden bekeken, blijkt dat deze 

uitspraak ook van toepassing is op de Spoedposten ZOB. In het St. Anna Ziekenhuis zijn de 

SEH en de CHP ZOB fysiek gescheiden, ze bevinden zich allebei op dezelfde verdieping, maar 

worden gescheiden door een gang en hebben allebei hun eigen gedeelte. De overige twee posten 

hebben een gemeenschappelijke wachtkamer en balie, dit zorgt er voor dat deze posten zich naar 

de buitenwereld presenteren als één organisatie, ondanks dat het soms ook voor verwarring zorgt 

bij de patiënten. Achter de schermen is er een gemeenschappelijke koffiekamer, maar zijn de 

ruimtes van de SEH en de CHP ZOB eigenlijk nog gescheiden. Zo is er in het Elkerliek 

ziekenhuis een aparte gang waar de spreekkamers van de huisartsen zich bevinden en in het 

Catharina-ziekenhuis zit het huisartsengedeelte rechts en het SEH gedeelte links. De afstand is 

volgens de respondenten fysiek te groot om gemakkelijk bij elkaar binnen te lopen.  

 Een ander voorbeeld van dat er geen echte samenwerking is, is de mate waarin er in termen 

van „wij en zij‟ wordt gesproken dat in de literatuur is geïntroduceerd door Parker (2000). Volgens 

de respondenten is de Spoedposten ZOB niet één organisatie, maar bestaat het uit twee 

organisaties. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de uiteenlopende definities die de respondenten gaven aan 

het begrip Spoedpost. Sommige respondenten zagen de Spoedpost nog steeds als iets van de 

huisartsen, „als iets van ons‟, terwijl sommige respondenten van de SEH de Spoedpost juist als 

„iets van hen‟ zagen. Het wij- en zijgevoel komt ook sterk naar voren in de verhalen over de 

gemeenschappelijke koffiekamer in het Elkerliek ziekenhuis en in het Catharina-ziekenhuis. Men 

zit volgens de respondenten in de eigen clubjes bij elkaar en er wordt gezegd dat „je er niet 

tussenkomt‟. Sommige respondenten geven aan dat zij liever zien dat er weer twee koffiekamers 

zouden komen omdat medewerkers van de SEH en medewerkers van de CHP ZOB toch geen 

„echte collega‟s‟ zijn zoals een van de respondenten stelde. Ondanks dat sommige respondenten 

wel aangeven moeite te doen voor de band tussen medewerkers van de CHP ZOB en de SEH, 

door zich bijvoorbeeld aan het begin van een dienst voor te stellen, voelt het niet eigen. Ook de 

houding ten opzichte van teambuilding of kennismakingsactiviteiten is ambigu te noemen. In het 

bovenstaande is naar voren gekomen dat er volgens de respondenten geen aandacht is besteed 

aan teambuilding activiteiten ofwel creëren van een wij-gevoel. Enerzijds geven de respondenten 

                                                           
49 Zie pagina 14-16. 
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aan dat het toch makkelijker praat wanneer je iemand beter kent en dat het een goed idee zou zijn 

om een gezamenlijk symposium te doen of een dag met elkaar mee te kijken. Anderzijds geven de 

respondenten aan dat het praktisch onhaalbaar is om elkaar te leren kennen of gezamenlijke 

activiteiten te organiseren omdat er een grote groep huisartsen werkzaam is op de Spoedposten 

ZOB en er daarnaast nog verschillende waarnemers zijn. Door de (lage) aanwezigheidsfrequentie 

van de huisartsen op de post, is het zowel voor de huisartsen als voor de medewerkers van de 

SEH lastig om iedereen te leren kennen. Daarnaast geeft een aantal respondenten aan dat het op 

deze manier „toch wel prima‟ gaat en dat er eigenlijk niets hoeft te veranderen. Bovendien wordt 

er door de respondenten steeds benadrukt dat eerstelijn en tweedelijn „echt heel anders‟ zijn dus 

dat het eigenlijk niet mogelijk is om één team te worden. Men heeft de laatste tijd geen zin meer 

om zich voor te stellen en blijft daarom maar in het „eigen gedeelte‟. In het theoretisch kader is 

naar voren gekomen dat het wij-zij denken goed aansluit op het differentiatieperspectief van 

Martin (2002). In het differentiatieperspectief bestaan verschillende subculturen naast elkaar. De 

subculturen kunnen met elkaar in conflict zijn, in harmonie leven of zelfstandig naast elkaar 

bestaan. Een van de huisartsen vergeleek in aanvulling hierop de samenwerking binnen de 

Spoedposten ZOB met dieren in een kooi. Er zijn volgens hem drie mogelijkheden, of ze gaan 

elkaar besnuffelen of ze vechten elkaar de tent uit of ze negeren elkaar. Dit laatste is volgens de 

huisarts aan de hand binnen de Spoedposten. Om in de termen van Weick (1976) te spreken, 

werken de SEH en de CHP ZOB als eilanden naast elkaar, er wordt niet echt met elkaar gewerkt. 

Het zijn op zichzelf staande afdelingen, het zijn „loosely coupled systems‟, die weinig contact hebben 

met elkaar. Er is geen sprake van één organisatie, namelijk de Spoedposten ZOB, maar van 

verschillende eilanden, het eiland CHP ZOB en het eiland SEH. 

 Ondanks dat er niet echt sprake is van samenwerking bestaan er wel afhankelijkheidsrelaties 

binnen de Spoedposten ZOB, deze afhankelijkheidsrelaties liggen aan de basis van arbeidsdeling. 

Zo is er in de huidige situatie sprake van de sequential interdependentie, de huisarts kan een 

patiënt bijvoorbeeld doorsturen naar de specialist. Deze patiënt is de output van de eerstelijn en 

tegelijkertijd de output van de tweedelijn. Daarnaast is er in sommige gevallen ook sprake van 

reciprocal interdependentie, wanneer een huisarts twijfelt of hij een patiënt in moet sturen, kan 

hij contact opnemen met een specialist of een SEH-arts. Zij werken dan als het ware tegelijkertijd 

aan één casus. Een van de huisartsen gaf eerder het voorbeeld van de schroef die hij met behulp 

van de SEH-arts heeft verwijderd, op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van het 

samenwerkingsverband binnen de Spoedpost. In de praktijk gebeurt dit echter (nog) niet veel. 

Enerzijds heeft dat te maken met het feit dat de respondenten professionals zijn en zoals in het 

theoretisch kader is gebleken, zijn professionals gewend om solistisch te werken. Zij worden er 

voor opgeleid om individueel beslissingen te nemen in kritieke situaties van leven of dood. Het 

ligt daarom niet in hun aard om te overleggen. Dit is zeker het geval bij de huisartsen, waar 

medewerkers van de SEH deel uit maken van een grote organisatie zoals een ziekenhuis, zijn 

huisartsen vaak zelfstandig georganiseerd. Zij werken met een aantal huisartsen en 

doktersassistentes in een praktijk en doen zelfstandig spreekuur. De overstap naar de Spoedpost 

in het ziekenhuis waar er heel veel verschillende medewerkers bij komen, is daardoor een grote 

overgang.  

 Anderzijds wordt er binnen de Spoedposten ZOB niet echt samengewerkt omdat er een aantal 

aspecten zijn die de samenwerking in de weg staan. Deze aspecten hebben met de infrastructuur 

van de organisatie te maken. De ruimtelijke inrichting is reeds besproken. De organisatorische 

inrichting is echter ook een belangrijk aspect. Zo bestaan er afzonderlijke communicatielijnen of 
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overlegstructuren binnen de CHP ZOB en de SEH en zijn er afzonderlijke managers, het SEH-

hoofd bij de SEH en de locatiemanager bij de CHP ZOB. Daarnaast zijn er twee 

informatiesystemen die niet met elkaar in verbinding staan en is het uitwisselingen van mensen en 

materiaal eigenlijk niet mogelijk in verband met de gescheiden financiële stromen binnen de 

Spoedposten ZOB. Hierdoor wordt de afstand tussen de „eilanden‟ vergroot. Een van de 

respondenten geeft aan dat er slechts sprake is van functionele samenwerking, er bestaat volgens 

hem geen organisatorische samenwerking binnen de Spoedposten ZOB omdat de „schotten‟ van 

de CHP ZOB en de SEH in stand worden gehouden. Deze schotten zouden er op kunnen 

duiden dat er sprake is van interorganisationele samenwerking, een samenwerkingsvorm die 

binnen de gezondheidszorg vrij veel voorkomt. In het theoretisch kader is dit begrip uitgelegd als 

zelfstandige organisaties die op enkele aspecten samenwerken. Deze omschrijving gaat echter 

slechts deels op voor de Spoedposten ZOB. In het geval van de medewerkers van de SEH is er 

sprake van interorganisationele samenwerking. Zij participeren op enkele aspecten binnen de 

Spoedposten ZOB. Ten eerste is de SEH slechts één van de afdelingen binnen het ziekenhuis. 

Ten tweede is de SEH doordeweeks ook overdag geopend wanneer de Spoedpost gesloten is en 

doen de triageverpleegkundigen bijvoorbeeld ook buiten de openingstijden van de Spoedposten 

ZOB triagediensten op de SEH. Tot slot worden de specialist alleen naar de Spoedpost geroepen 

wanneer er complicaties zijn. De SEH is daardoor als organisatie niet in zijn geheel opgegaan in 

de Spoedpost, er wordt op het gebied van enkele aspecten samengewerkt. Dit blijkt ook uit het 

voorbeeld dat er in het Elkerliek ziekenhuis buiten de openingstijden van de Spoedpost met het 

oude triagesysteem wordt gewerkt in plaats van het NTS. Voor de huisartsen geldt ook dat zij 

niet volledig opgaan in de Spoedposten ZOB, zij hebben overdag hun dagelijkse praktijk en doen 

daarnaast ongeveer twee keer in de maand dienst op de Spoedposten ZOB. Hun werkzaamheden 

gedurende een dienst vinden echter alleen plaats gedurende de openingstijden van de 

Spoedposten ZOB. De werkzaamheden van de huisartsen gedurende een dienst zijn zodoende 

wel in zijn geheel opgegaan in de Spoedposten ZOB. Voor de CHP ZOB als organisatie geldt 

ook dat zij volledig is opgegaan in de Spoedposten ZOB, ondanks dat de eigen managers en 

financiële stromen in stand zijn gebleven. Zo is de huisartsenpost alleen geopend wanneer de 

Spoedposten ZOB geopend zijn en hebben de doktersassistentes die in dienst zijn bij de CHP 

ZOB alleen te maken met de situatie waarin de Spoedposten ZOB geopend zijn. De CHP ZOB 

heeft geen situatie waarin zij werkzaam zijn buiten de openingstijden van de Spoedposten ZOB 

om. Deze situatie zorgt voor een ongelijke mate van onderlinge afhankelijkheid zoals dit aan bod 

is gekomen in het theoretisch kader, hierdoor zijn de gevolgen voor het werk zoals reeds aan bod 

gekomen sterk uiteenlopend voor de betrokken organisaties.  

 Het feit dat het niet in de aard ligt van professionals om samen te werken in combinatie met 

de schotten die nog bestaan tussen de SEH en de CHP ZOB, bevordert de onderlinge 

samenwerking niet, in tegendeel. Uit bovenstaande voorbeelden is naar voren gekomen dat er 

geen sprake is van samenwerking binnen de Spoedposten ZOB wanneer de praktijk wordt 

vergeleken met de definitie van samenwerking. Er wordt niet gemeenschappelijk aan één taak 

gewerkt, er wordt aan één taak gewerkt, maar niet samen. Er is daarom zoals gesteld eerder 

sprake van arbeidsdeling in plaats van samenwerking.  

7.2 Aanbevelingen  

De meerderheid van de respondenten geeft aan dat de Spoedposten ZOB als nieuwe organisatie 

nog niet af is. Men denkt, in termen van Steenbergen (1994), nog steeds volgens het heersende 
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perspectief, dat wil zeggen SEH of CHP ZOB. De posten zijn één tot anderhalf jaar onderweg en 

dat is blijkbaar nog niet voldoende om de nieuwe vorm helemaal te omarmen. Zoals in het 

theoretisch kader naar voren kwam, is dat ook niet raar of erg, veranderen kost zoals gesteld tijd. 

Bovendien is verandering een dynamisch proces zoals Demers (2007) in het voorgaande stelde.  

Het is op dit moment echter wel van belang dat er wordt bepaald welke richting de 

Spoedposten ZOB op zou moeten gaan. Er zijn twee opties te onderscheiden, het accepteren van 

de arbeidsdeling of meer samenwerking. Het accepteren van arbeidsdeling houdt in dat sommige 

dingen weer meer zelfstandig worden ingevuld, bijvoorbeeld de koffiekamer. Zoals in het 

theoretisch kader is gebleken, is onderlinge afstemming de basis van arbeidsverdeling. 

Arbeidsdeling vraagt om coördinatie, ofwel het maken van afspraken. Bovendien kan coördinatie 

volgens Mobach (2009) desintegratie van professionals voorkomen. Er moeten afspraken 

gemaakt worden wie wat doet en deze afspraken moeten voor alle betrokken partijen duidelijk 

zijn. De locatiemanagers en de SEH-hoofden kunnen hier een belangrijke coördinerende rol in 

spelen. Coördinatie kan zoals gesteld in het theoretisch kader, ook plaatsvinden door middel van 

onderling overleg. Communicatie speelt hierin een belangrijke rol, door goede onderlinge 

communicatie kan de eilandenstructuur worden verkleind omdat de eilanden op deze manier 

minder onafhankelijk van elkaar functioneren. Een van de respondenten gaf in het voorgaande 

aan: “communicatie is het toverwoord”. In de huidige situatie zijn de gemaakte afspraken soms niet 

duidelijk. De voorbeelden van het maken van röntgenfoto‟s, het wel of niet insturen naar de SEH 

en het toepassen van fast track door de triageverpleegkundigen zijn reeds uitgebreid aan bod 

gekomen. Deze voorbeelden zijn een soort grijs gebied, waarbij de manier van werken sterk 

individuafhankelijk is. Het accepteren van de arbeidsdeling is een reële optie, maar sluit niet aan 

op sommige vooraf beoogde doelen zoals het uitwisselen van personeel bij drukte en het leren 

van elkaars visie en vaardigheden. Het is echter de vraag of deze doelen haalbaar zijn. Volgens 

een aantal respondenten zijn dit typische beleidsdoelstellingen omdat het in de praktijk gewoon 

niet zo werkt.  

De andere optie is streven naar meer samenwerking. Er kan meer samenwerking 

bewerkstelligd worden, maar dan moeten de medewerkers van de SEH en CHP ZOB hierin wel 

gefaciliteerd worden. Dit houdt in dat er over de schotten van de eerste- en tweedelijn gekeken 

moet worden, de schotten moeten dan als het ware afgebroken worden. De meeste respondenten 

denken echter dat dit een lastige, al dan niet onmogelijke opgave is. Belangrijke aspecten hierbij 

zijn reeds aan bod gekomen, zoals het verlies van identiteit van de huisartsen en de verschillen in 

visie en handelswijze die er bestaan tussen de CHP ZOB als eerstelijnorganisatie en de SEH als 

tweedelijnorganisaties. Wanneer meer samenwerking tussen de SEH en de CHP ZOB echter wel 

als wenselijk wordt ervaren, moet er een situatie ontstaan waarin de betrokkenen uitgenodigd 

worden om met elkaar samen te werken. De samenwerking zou versterkt kunnen worden door 

bepaalde dingen te faciliteren zoals één digitaal informatiesysteem en het mogelijk maken van het 

uitwisselen van materiaal en eventueel mensen. Daarnaast zou het creëren van één aanspreekpunt 

per Spoedpost voor knelpunten en problemen hier aan bij kunnen dragen. Er zal ook aandacht 

besteed moeten worden aan de wij-zij gevoelens van de betrokkenen. De respondenten voelen 

zich medewerker van de SEH of medewerker van de CHP ZOB of zelfs alleen huisarts, zij voelen 

zich geen medewerker van de Spoedposten ZOB. Het creëren van een gemeenschappelijke 

koffiekamer is niet genoeg gebleken om onderling contact te stimuleren, de respondenten zien 

nog steeds onbekende gezichten en moeten zich telkens opnieuw voorstellen. Om de 

Spoedposten ZOB één organisatie te laten worden zal het wij-zij gehalte moeten verkleinen. De 
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KLV en de triageverpleegkundigen spelen hierin een bijzondere rol. Dit zijn SEH 

verpleegkundigen die onder de verantwoordelijkheid van de huisarts hun werkzaamheden 

uitvoeren. In deze functies worden de twee organisaties bij elkaar gebracht omdat deze 

medewerkers in hun werkzaamheden zowel contact hebben met medewerkers van de SEH als de 

CHP ZOB. Ondanks dat het praktisch lastig te organiseren is om alle huisartsen en alle 

medewerkers van de SEH bij elkaar te krijgen, zullen gezamenlijke activiteiten bijdragen aan het 

feit dat allebei de partijen onderdeel zijn van de Spoedposten ZOB. De medewerkers van de 

CHP ZOB zullen zo minder het gevoel hebben dat ze „in het ziekenhuis erbij zijn gestopt‟ en de 

medewerkers van de SEH zullen de huisartsen misschien iets meer als collega‟s gaan zien in plaats 

van als groep die erbij is gekomen. Het praktische aspect blijft echter de reële werkelijkheid, 

huisartsen hebben ongeveer twee keer in de maand dienst, er zal daardoor een lange tijd overheen 

gaan voordat iedereen elkaar kent.  

Het kiezen van een richting voor de toekomst van de Spoedposten ZOB is geen gemakkelijke 

opgave. Enerzijds omdat er door de huidige fase van coalitievorming in de landelijke politiek erg 

veel onduidelijkheid bestaat over de beslissingen omtrent de geplande bezuinigingen binnen de 

gezondheidszorg. Daarnaast is het ook onduidelijk wat er zal gebeuren met het advies van de 

NZa om de huidige financieringstructuur van de generalistische zorg in de ANW- uren om te 

zetten in een functionele bekostigingsstructuur. Hierdoor wordt het minder aantrekkelijk voor 

ziekenhuizen om generalistische zorg te bieden en krijgen de huisartsen een hoger tarief voor een 

dienst in de ANW-uren. Anderzijds is de keuze lastig omdat de respondenten, zoals uit het vorige 

hoofdstuk is gebleken, verschillende meningen nahouden op de wenselijke koers van de 

Spoedposten ZOB. Zo is de vierentwintig uurs Spoedpost volgens de meeste respondenten een 

reële mogelijkheid, maar wordt dit door de huisartsen niet als een wenselijk toekomstscenario 

ervaren. Het kiezen van een richting voor de toekomst van de Spoedposten ZOB hangt samen 

met de titel van deze scriptie: ´Een gearrangeerd huwelijk of ware liefde?‟. Er is sprake van een 

gearrangeerd huwelijk. De SEH en de CHP ZOB zijn bij elkaar gebracht terwijl de professionals 

dit zelf niet besloten hebben. In de praktijk is echter gebleken dat er een wel degelijk een klik is 

tussen de twee organisaties. De zelfverwijzers worden omgebogen naar de eerstelijn en de 

patiënten krijgen zo de juiste zorg op de juiste plaats, het centrale doel van de Spoedposten ZOB 

wordt bereikt. De onderlinge klik is echter nog niet ontsprongen in een vlam, er is nog geen 

sprake van ware liefde. Maar de basis ligt er, dus het is niet uitgesloten dat deze ware liefde er 

uiteindelijk wel komt, want ook in het geval van de Spoedposten ZOB geldt: een goed huwelijk 

vergt hard werk. 

7.3 Mogelijkheden vervolgonderzoek 

Net als organisatieverandering is onderzoek doen een dynamisch proces, dat wil zeggen dat het 

onderzoek nooit klaar is. Dit onderzoek had echter een begrenzing ten aanzien van de tijd, het 

onderzoek moest in vijf maanden uitgevoerd worden. Daarnaast bestaan de Spoedposten ZOB 

uit drie locaties waar data verzameld kon worden. Dit had als gevolg dat er keuzes gemaakt 

moesten worden en niet alle facetten van de Spoedposten ZOB onderzocht konden worden. Een 

gevolg hiervan is dat een aantal medewerkers buiten beschouwing is gelaten in dit onderzoek 

zoals de doktersassistente, de baliemedewerker CHP ZOB, de chauffeur en de SEH secretaresse. 

Er zijn met hen wel korte gesprekken gevoerd gedurende de observaties, maar zij hebben niet zo 

uitgebreid hun mening kunnen ventileren als de respondenten tijdens de interviews. Het zou 

daarom interessant zijn om in een vervolgonderzoek in te gaan op de visie van de overige 
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medewerkers. Hierbij zijn vooral de baliemedewerkers50 interessant, enerzijds omdat zij het eerste 

fysieke contact hebben met de patiënt en zij op een dag de patiënt bijvoorbeeld geregeld moet 

vertellen dat zij aan het verkeerde loket staan en in de andere rij moeten aansluiten. Anderzijds 

omdat de baliemedewerkers in het geval van het Catharina-ziekenhuis en het Elkerliek 

ziekenhuis, naast elkaar zitten achter de balie. Waar de professionals nog in hun „eigen gedeelte‟ 

werken, worden de baliemedewerkers gedurende de openingstijden van de Spoedposten ZOB 

sowieso met elkaar geconfronteerd en zijn zij zo het voorbeeld van gecreëerde samenwerking 

binnen de Spoedposten ZOB. De doktersassistentes op het callcenter zijn ook een interessante 

doelgroep voor vervolgonderzoek. Omdat het callcenter fysiek gescheiden is van de drie posten, 

is het callcenter een wereld op zich, zij krijgen niet veel mee van de praktijk op de posten zelf. 

Het callcenter speelt echter een belangrijke rol binnen de Spoedposten ZOB omdat de 

doktersassistentes het eerste telefonische contact hebben met de patiënten. Bovendien plannen 

zij de consulten op de drie posten en zijn daardoor van grote invloed op de werkdruk van de 

consult-artsen. Dit geldt ook voor de visites en daarmee de drukte voor de visite-artsen en de 

chauffeurs. De doktersassistentes van het callcenter kunnen door hun bijzondere rol een ander 

licht laten schijnen over de huidige situatie binnen de Spoedposten ZOB.  

 Een andere groep medewerkers die een interessante doelgroep zouden zijn voor 

vervolgonderzoek naar de Spoedpost zijn de triageverpleegkundigen. Zoals al eerder naar voren 

is gekomen, zijn zij de spil van het primaire proces binnen de Spoedposten ZOB. Zij bepalen of 

de patiënt naar de CHP ZOB gaat of naar de SEH. Bovendien staan zij gedurende een 

triagedienst in contact met zowel medewerkers van de CHP ZOB als medewerkers van de SEH. 

In hun rol als triageverpleegkundigen stappen zij als het ware over de schotten tussen de 

organisaties, ofwel de schotten tussen de eerste- en de tweedelijn heen. Een groep medewerkers 

waar hetzelfde voor geldt, is de KLV. Dit is een nieuwe functie die vanaf september 2010 van 

start gaat, het zijn SEH verpleegkundigen die momenteel nog worden opgeleid. Zij zullen in de 

praktijk ook over de schotten van de organisaties heen moeten stappen, zij zijn medewerkers van 

de SEH, maar voeren de simpele taken van de huisarts uit en staan onder de supervisie van de 

huisarts. Vervolgonderzoek naar deze doelgroep zou daarnaast interessant zijn omdat zij worden 

aangesteld om de werkdruk van de huisartsen te verlichten. Door middel van vervolgonderzoek 

zou bekeken kunnen worden of er in de praktijk blijkt dat deze werkdruk daadwerkelijk minder is 

geworden. Daarnaast zou het interessant zijn om met de „nieuwe generatie‟ huisartsen te spreken 

over de Spoedposten ZOB. Zoals gesteld waren de respondenten in dit onderzoek toevallig 

allemaal vijftig plus, tijdens de observaties is er met jongere huisartsen gesproken en hieruit is 

geconcludeerd dat hun mening niet sterk afwijkt van de respondenten. Het is echter voor te 

stellen dat jongere huisartsen op een andere manier aankijken tegen de Spoedposten ZOB en met 

name de toekomst van de Spoedposten ZOB, omdat de nieuwe generatie steeds meer bestaat uit 

vrouwen die vaker parttime willen werken. In aansluiting hierop zou het interessant zijn om 

nader onderzoek te doen naar het aantal diensten dat daadwerkelijk verkocht wordt door de 

huisartsen en wat de belangrijkste redenen zijn om dit te doen. De mate van de verkoop van de 

diensten zou namelijk van invloed kunnen zijn op de keuze voor een vierentwintig uurs 

Spoedpost en daarmee het afschaffen van de dienstplicht van „gewone‟ huisartsen. 

 

                                                           
50 Ofwel de doktersassistente CHP ZOB, baliemedewerker CHP ZOB en de SEH secretaresse. 
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 Tot slot zou een mogelijkheid tot vervolgonderzoek de visie van de patiënt zijn. Gedurende 

het onderzoek werd er door de respondenten vaak over de patiënt gesproken, bijvoorbeeld wat er 

makkelijker zou zijn voor de patiënt. Daarnaast is de verwarring voor de patiënt aan bod geweest, 

het is voor de patiënten vaak niet duidelijk door welke zorgaanbieder zij behandeld zijn. Ook 

kaartte een aantal respondenten de routing van de patiënt aan als verbeterpunt omdat de patiënt 

nu soms van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Er is in dit onderzoek dus veel gezegd over 

de patiënt. Het zou daarom interessant zijn om te onderzoeken wat de patiënt hier zelf over zegt 

en of de patiënt de Spoedposten ZOB ook als een verbetering van de kwaliteit van zorg ervaart.  
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Bijlage 1: Afkortingenlijst 

 

ALV Algemene Leden Vergadering 

ANW- uren Avond, Nacht en Weekend uren 

CHP ZOB Centrale Huisartsen Post Zuidoost Brabant 

HAGRO Huisartsengroep 

HAP Huisartsenpost 

HDS Huisartsendienstenstructuur 

HIDHA Huisarts in dienst van een andere huisarts 

KLV Korte Lijn Verpleegkundige 

MMCE Máxima Medisch Centrum Eindhoven 

NZa Nederlandse Zorgautoriteit 

SEH Spoedeisende Eerste Hulp 

SEH 
verpleegkundige 

Spoedeisende Eerste Hulp 
verpleegkundige 

SHOKO Stichting Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken 

TOS Tactisch Overleg Spoedposten Zuidoost Brabant 

USBO Utrechtse School voor Bestuurs- & Organisatiewetenschappen 

VHN Vereniging Huisartsenposten Nederland 

VWS Volksgezondheid, Welzijn & Sport 

ZIS Ziekenhuisinformatiesysteem 
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Bijlage 2: Topiclijst 

 

 Algemene inleiding 
o Master OVM 
o Doel van het onderzoek 
o In opdracht van het TOS 
o Onderzoeksvraag 
o Toestemming voor opname 
o Anonimiseren 

 Introductie respondent 
o Opleiding 
o Loopbaan 
o Uitleg huidige functie 
o Hoe lang werkzaam 
o Hoe vaak werkzaam op de Spoedpost 

 Spoedpost 
o Wat is de Spoedpost? 
o Aanleiding 
o Informatie-inspraak (kennismakingsactiviteiten)  
o Mening 
o (Binding) 
o Belangrijkste gevolgen 

 Samenwerking 
o In hoeverre (wat gebeurt er samen, wat apart, waar hebben ze elkaar bij nodig) 
o Met wie  
o Communicatie 
o Mening  
o Verschil vroeger-nu 
o Hoe was de samenwerking bedoeld? 
o Knelpunten 
o Verbeter-/veranderpunten 
o 1 of 2 organisaties? 
o Groeiende of af? 

 Cultuur 
o Verschillen - overeenkomsten 
o Invloed op de samenwerking 

 Werkdruk 
o Vroeger - nu 
o Inspringen bij de HAP 

 Overig 
o De rol van financiën 

 Toekomst van de Spoedpost 

 Afronding 
o Vragen en/of opmerkingen 
o Bedanken 
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Bijlage 3: figuur Werkgebied CHP Zuidoost Brabant
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 Bron: Convenant samenwerking RAV- CHP betreffende spoedeisende zorg versie 1.1, 2009 
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