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DigiDok heeft samen met partner Topicus een triage applicatie 
ontwikkeld, genaamd Spreekuur.nl,  t.b.v. digitale consulten voor 
huisartsen en patiënten.  De applicatie is geïntegreerd gebouwd 
in de platformen voor huisartsenposten (Topicus HAP) en 
regionale huisartsenzorg (VIPLive). 
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In de samenwerking met DigiDok, Topicus en Turner is deze business case tot stand 
gekomen. Op basis van een eerder gebouwd datamodel zijn een viertal hypotheses 
getoetst. Hieruit kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
1. Wanneer er voldoende instroom van patiënten is op de huisartsenpost, behandelt 

een zorgverlener meer patiënten per uur via de applicatie Spreekuur.nl dan 
wanneer hij patiënten fysiek ziet, een telefonisch consult, zelfzorgadvies geeft of 
visites doet. Zowel het gemiddelde als het maximum aantal behandelde patiënten 
per uur ligt, bij hoge instroom, hoger bij elk type consult van de huisartsenpost. 
Hierdoor biedt de applicatie Spreekuur.nl de mogelijkheid om met hetzelfde aantal 
zorgprofessionals meer patiënten te behandelen per uur. T.o.v. de vorige meting 
zien we een sterke verbetering in het aantal behandelde patiënten per uur in 
Spreekuur.nl. De functionele verbetering op eenmalige registratie, de automatisch 
gegenereerde samenvatting en andere technische ontwikkelingen hebben hieraan 
bijgedragen. 

2. Via Spreekuur.nl is de totale tijd die een zorgprofessional (triagist, huisarts)
besteedt aan een patiënt korter dan in het reguliere proces. De tijd die de 
zorgprofessionals besteden aan een fysiek consult met een patiënt is in het 
Spreekuur.nl proces ~13 min korter (~61% tijdswinst). Ook zien we dat de totale 
zorgverlener tijd van een patiënt via Spreekuur.nl korter is dan bij een telefonische 
consult en zelfzorgadvies. 

3. De NPS score/patiënttevredenheid in het digitale proces is vergelijkbaar t.o.v. de 
patiënttevredenheid van het reguliere proces. De totale NPS score voor 
Spreekuur.nl ligt op 48 (Rijnmond: 47/ Eemland: 49). De vergelijking met het 
reguliere proces is echter niet 1 op 1 te maken doordat er verschillende 
methodieken worden gebruikt om deze indicator te meten.

4. O.b.v. de huidige data kunnen we niet stellen dat de totale doorlooptijd voor de 
patiënt, van triage tot diagnose, korter is in het digitale proces. De gemiddelde 
doorlooptijd, van triage tot diagnose, van de patiënt in het reguliere proces is 
gemiddeld 70 minuten. De analyse die is gedaan om de doorlooptijd van de patiënt 
in het digitale proces in kaart te kunnen brengen is nog onvoldoende betrouwbaar. 
Hiervoor ontbreken nog te veel timestamps. Vanaf begin feb 2022 zijn deze 
timestamps in Spreekuur.nl wel inzichtelijk. Dit inzicht kan in 2022, met voldoende 
volume, geboden worden.   

Daarnaast zijn er nog een viertal andere inzichten gecreëerd op waaruit de volgende 
conclusies getrokken kunnen worden: 
1. In het digitale proces is te zien dat 81% van de Spreekuur.nl consulten digitaal 

afgehandeld kon worden en dat 19% van de Spreekuur.nl consulten alsnog geboekt 
worden als een fysiek consult op de HAP is geworden. UWI valt hier bijvoorbeeld ook 
onder.

2. Zowel voor Eemland als Rijnmond is het potentieel van de bespaarbare tijd van 
zorgprofessionals berekend in een hypothetische setting. Voor Eemland is dit 
potentieel 6u en 44m en voor Rijnmond is dit 37u en 12m per zaterdag. 

3. De instroom van patiënten via Spreekuur.nl is te voorspellen o.b.v. datamodel en 
door de urgentielabeling is de zorg beter planbaar (hierdoor kunnen artsen in de piek 
momenten de druk iets verlagen en de tijd buiten de piekuren beter benutten).

4. In de workflow van het Spreekuur.nl proces zitten minder overdrachtsmomenten 
tussen zorgprofessionals dit kan de kans op fouten reduceren en de patiëntveiligheid 
verhogen.

Tot slot is er nog veel onbenut potentieel geconstateerd op het gebied van optimalisatie 
van de processen, de besturing en de data.  M.b.v. urgentiechecker kunnen er in potentie 
3x zoveel patiënten per uur geholpen worden in Spreekuur.nl t.o.v. reguliere proces. 

1. Samenvatting en conclusies business case 
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1. Samenvatting I De voordelen van Spreekuur.nl t.o.v. de conventionele 
praktijk 

81% 
van de Spreekuur.nl 

consulten kon digitaal 
afgehandeld worden.

Besparing reistijd & tijd in de wachtkamer 
voor de patiënt

11min
wachttijd in 
wachtkamer

35min
na afsluiten 
van de call

Binnenkomst 
op de post 

Gemiddelde 
wachttijd

2x zoveel consulten per uur

4
consulten 

per uur

8
consulten 

per uur

Besparing tijd triagist en huisarts

~13 min 

Zorgprofessionals hebben 
opgeteld ~13 min minder 

tijd nodig per patiënt

Hoge NPS score

49 
NPS

Eemland

Beter planbare zorg 

47 
NPS

Rijnmond
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Spreekuur.nl is een applicatie die het mogelijk maakt om op elk moment 
van de dag toegang tot zorgadvies te hebben. Het is een applicatie voor 
huisartsenposten, huisartsenpraktijken en zorggroepen om hun 
patiënten digitaal te kunnen helpen. Via Spreekuur.nl kun je veilig en 
digitaal contact hebben met je huisarts of de huisartsenpost bij jou in de 
buurt. Een patiënt doet zijn triage zelf door het beantwoorden van 
vragen (gebaseerd op de NHG richtlijnen en NTS standaarden). Hierdoor 
is de huisarts goed voorbereid en kan de diagnose gesteld worden. 

2. Wat is Spreekuur.nl? 

Link naar blog

“Het is gebruiksvriendelijk voor de patiënt. Je hebt als arts dankzij de gestelde vragen alle informatie die je 
moet hebben en hoeft geen aanvullende vragen te stellen. De patiënt hoeft daardoor niet lang te wachten 
en krijgt meteen antwoord. Wanneer we een patiënt aan de hand van de ingevulde vragenlijst graag in de 
praktijk willen zien, dan hoeft die niet nog eens een heel verhaal te doen. Dat ervaart men als prettig.”
- arts die Spreekuur gebruikt

https://smarthealth.live/2022/01/27/gastblog-digitale-huisartsenzorg-werkt-laten-we-versnellen-in-2022/
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Aanleiding
De applicatie Spreekuur.nl wordt sinds begin maart 2020 gebruikt door 
huisartsenpost Eemland. Inmiddels hebben 2 miljoen patiënten toegang tot 
Spreekuur.nl en wordt de applicatie gebruikt door huisartsenposten en 
huisartsenpraktijken in de regio’s Eemland, Rijnmond, Breda, Axel, Drenthe, 
Nijmegen en omgeving en Gelderse Vallei. Om het te laten doen groeien 
(schaal en distributiespreiding), is het noodzakelijk om de toegevoegde 
waarde te kwantificeren.

In de zomer van 2020 hebben we een datamodel en business case gemaakt 
waarmee digitale consulten op efficiëntie en tevredenheid worden 
vergeleken met de traditionele (fysieke) patiëntenflow. 

Inmiddels zijn er ruim 43.000 consulten gedaan m.b.v. DigiDok, waardoor de 
performance parameters steeds beter kunnen worden gekwantificeerd. 

Doelstelling en scope 
De doelstelling van deze business case is het toetsen van de volgende 
hypotheses voor de huisartsenposten Eemland en Rijnmond: 
1. Er kunnen meer patiënten per uur behandeld worden, bij hoge instroom, 

via de applicatie spreekuur.nl t.o.v. fysiek consult, telefonisch consult en 
visites.  

2. De totale tijd die een zorgprofessional (triagist, huisarts, assistent) 
besteedt aan een patiënt is korter in het digitale proces.

3. Fysieke (telefonische, ELV en visites) consulten kunnen, in bepaalde 
mate, voorkomen worden m.b.v. digitale proces.

4. De NPS score/patiënttevredenheid in het digitale proces is gelijk, 
danwel hoger, dan het reguliere proces. 

5. De totale doorlooptijd (van triage tot diagnose) van de patiënt is korter 
in het digitale proces.

De databronnen die gebruikt gaan worden zijn: App spreekuur.nl en de HAP 
registraties. We gebruiken de inzichten uit het reeds gebouwde dashboard 
om bovenstaande hypotheses te toetsen.

Nu (nog) buiten scope is de medewerkerstevredenheid (quadruple aim), het 
is wenselijk om deze in een volgende business case op te nemen in de te 
toetsen hypotheses. 

3. Aanleiding, doelstelling en scope



7©2022 Turner

Er zijn een aantal methodieke limitaties in deze business case die genoemd 
dienen te worden. Deze zijn als volgt:
1. De patiënttevredenheidscores over Spreekuur en andere systemen zijn 

niet één-op-één te vergelijken.
2. De precieze doorlooptijd van een patiënt is in Spreekuur is moeilijk te 

achterhalen op basis van de beschikbare data, omdat consulten parallel 
geschieden, en er momenten kunnen zijn van inactiviteit bij patiënt of 
arts.

3. De precieze tijd die de zorgprofessional nodig heeft voor een consult is 
moeilijk te achterhalen omdat deze asynchroon kan werken. 

4. Het aantal consulten per uur kent een huidig gemiddelde, een 
aangetoond maximum, en een potentieel maximum. Dit laatste getal is 
belangrijk, maar om dit op korte termijn aan te tonen is een 
experimentele setting nodig met maximale influx van patiënten bij een 
ervaren arts.

5. Het is nog niet mogelijk om de effectiviteit in het kader van substitutie 
te meten (hoe de patiënt contact had gezocht met de HAP als Spreekuur 
er niet was geweest). 

Risico’s
1. Foute conclusies o.b.v. misrapportage – Hier kan een risico in zitten 

doordat registratiemoment en de daadwerkelijke handeling uit elkaar 
kunnen liggen. Een voorbeeld hiervan is de afronding van het consult, 
waarbij de patiënt de diagnose heeft ontvangen en de arts het consult 
moet fiatteren en/of afsluiten in HAP.

2. Interne en externe validiteit – De analyses van de te updaten versie 
van de business case zal gebaseerd zijn op een ongewone periode 
vanwege de ups en downs van de COVID-19 pandemie. Ook is het 
onzeker of de beelden van Eemland en Rijnmond vergelijkbaar zouden 
zijn in andere regio's met andere huisartsen en een andere 
patiëntenpopulatie. 

3. Methodieke limitatie en risico’s   
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In de kick-off met DigiDok, Topicus en Turner hebben we een selectie gemaakt van de belangrijkste hypotheses 
(in deze fase) die in deze businesscase getoetst worden.  

1. Er kunnen meer patiënten per uur behandeld worden via de applicatie spreekuur.nl t.o.v. fysiek consult.  
2. De totale tijd die een zorgprofessional (triagist, huisarts, assistent) besteedt aan een patiënt is korter in het 

digitale proces.
3. De NPS score/patiënttevredenheid in het digitale proces is gelijk, danwel hoger, dan het reguliere proces. 
4. De totale doorlooptijd (van triage tot diagnose) van de patiënt is korter in het digitale proces. – deze 

hypothese kan nog niet getoetst worden. Doordat er nog te veel timestamps ontbreken in het datamodel. 
Vanaf begin feb 2022 zijn deze timestamps wel inzichtelijk. Dit inzicht kan in 2022, met voldoende volume, 
geboden worden. 

Bovenstaande hypotheses zijn getoetst met behulp van het eerder ontwikkelde datamodel in 2020 (eigendom 
van DigiDok en Topicus).  

Daarnaast hebben zijn een viertal inzichten gecreëerd op het gebied van digitaal afgehandelde consulten in 
spreekuur.nl (1), potentieel bespaarbare tijd van zorgprofessionals (2), instroom van patiënten via spreekuur.nl (3) 
en overdrachtsmomenten in de procesflow (4). 

4. Hypotheses en overige inzichten
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Analyse
Data toont aan dat ervaren artsen momenteel tot 8 patiënten per uur 
kunnen behandelen via Spreekuur.nl op momenten dat de instroom hoog is.
Bij dit cijfer dienen enkele kanttekeningen gemaakt te worden. Het aantal 
patiënten dat een arts verwerkt, is sterk afhankelijk van: 

a) De instroom. De gemiddelde instroom op (zaterdag 08:00-
22:00u) is 2,56 patiënten per uur (dit is een gemiddelde van de 2 
posten Rijnmond en Eemland).

b) De ervaring van de arts met Spreekuur.nl. De effectiviteit van de 
arts groeit in de tijd. Verondersteld wordt dat zodra hij/zij meer 
ervaren wordt in het gebruik van de applicatie zal men mogelijk 
in staat zijn meer patiënten asynchroon te kunnen behandelen. 

c) Werkwijze van de arts, met namen de volgorde van de 
handelingen afronden consult en/of fiatteren in HAP. 

d) Verbeterde technologie achter de applicatie. Zo zien we 
bijvoorbeeld al een verschil t.o.v. de eerste businesscase waarbij 
het gemiddelde op 5,7 patiënten lag per uur.

5. Toetsing hypothese I Meer patiënten per uur behandelen

Procestype Gemiddelde # 
behandelingen p/u per arts

Aangetoond potentieel 
behandelingen bij hoge 
instroom p/u per arts

Fysieke consulten-Rijnmond 1,7 5

Fysieke consulten-Eemland 1,9 4,1

Spreekuur.nl consulten 
Rijnmond

2,6 7,9

Spreekuur.nl consulten 
Eemland

3,1 6,3

Hypothese 1: Er kunnen meer patiënten per uur behandeld worden via de applicatie spreekuur.nl t.o.v. fysiek consult.

Conclusie: zowel het gemiddelde als het maximum aantal 
behandelde patiënten per uur ligt, bij hoge instroom, hoger 
dan het aantal fysieke consulten. Hierdoor biedt de applicatie 
spreekuur.nl de mogelijkheid om met hetzelfde aantal artsen 
meer patiënten te behandelen per uur. 

Bronnen: 
• Datamodel DigiDok (periode sep t/m dec 2021)
• HAP data reguliere proces Eemland en Rijnmond (periode sep t/m dec 2021)

NB: Q4 ‘21 was een periode dat het rustig was op de Huisartsenposten. Bij kleinere 
posten heeft het meer effect om de digitale shiften goed gevuld te krijgen.
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5. Toetsing hypothese I Meer patiënten per uur behandelen

Conclusie: zowel het gemiddelde als het maximum aantal behandelde patiënten per uur ligt, bij hoge instroom, hoger dan het aantal fysieke 
consulten. Hierdoor biedt de applicatie spreekuur.nl de mogelijkheid om met hetzelfde aantal artsen meer patiënten te behandelen per uur. 

0 2 4 6 8 10 12 14

Spreekuur.nl - Eemland

Spreekuur.nl - Rijnmond

Fysieke consulten-Eemland

Fysieke consulten-Rijnmond

Aantal consulten per arts p/u – gemiddeld, maximum aangetoond en potentie

Huidig gemiddeld Maximaal aangetoond (bij hoge instroom) Potentie * (mbv urgentie checker)

* M.b.v. urgentie checker kan de potentie van 
spreekuur verder getoetst worden in Q3 en Q4 
2022. M.b.v. de urgentie checker kan Spreekuur.nl 
o.a.:  zelfzorgadvies geven zonder fiattering van 
arts (1) en in een vroege fase patiënten laten 
weten dat zij geen consult nodig hebben 
(voorkomen van onnodige consulten tijdens de 
openingstijden van de HAP) (2). Daarnaast zal de 
doorontwikkeling van de technologie ook impact 
kunnen hebben op de potentie die nog in 
Spreekuur.nl zit. 
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5. Toetsing hypothese I Meer patiënten per uur behandelen

Afhankelijk van de instroom van patiënten zien we dat op drukke momenten het gerealiseerd maximum aantal consulten in Spreekuur.nl 
hoger ligt dan het gerealiseerde maximum aantal fysieke consulten. Enkele voorbeelden bevestigen dit beeld. 
Een ervaren Spreekuur arts met een relatief hoge instroom behaalt een potentieel van 7,9 afhandelingen per uur. 
Weergave van tijdsspendering patiënten per shift Rijnmond zaterdag 20-11-2021

Instroom VIP
Fiatteren in HAP

9:21

15:44

51 consulten afgehandeld in 
Spreekuur.nl door 1 arts tussen 

9:21 en 15:44

Dat is 7,9 per uur.

NB: deze weergave laat zien dat parallel werken mogelijk is 



12©2022 Turner

1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

37

40

43

46

5. Toetsing hypothese I Meer patiënten per uur behandelen

Afhankelijk van de instroom van patiënten zien we dat op drukke momenten het gerealiseerd maximum aantal consulten in Spreekuur.nl 
hoger ligt dan het gerealiseerde maximum aantal fysieke consulten. Enkele voorbeelden bevestigen dit beeld. 

Instroom VIP
Fiatteren in HAP

Een voorbeeld van een andere dag komt hier ook in de buurt en laat een potentieel zien van 7,8 afhandelingen per uur met Spreekuur.nl
Weergave van tijdsspendering patiënten per shift. Rijnmond zaterdag 11-12-2021

15:18

9:17

47 consulten afgehandeld in 
Spreekuur.nl door 1 arts tussen 

9:17 en 15:18

Dat is 7,8 per uur.

NB: deze weergave laat zien dat parallel werken mogelijk is 
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5. Toetsing hypothese I Meer patiënten per uur behandelen en zorg wordt 
planbaarder

Afhankelijk van de instroom van patiënten zien we dat op drukke momenten het gerealiseerd maximum aantal consulten in Spreekuur.nl 
hoger ligt dan het gerealiseerde maximum aantal fysieke consulten. Met deze inzichten kan de capaciteit (triagisten en huisartsen) van de 
posten beter gepland worden op de binnenkomende vraag.  De arts kan zelf de volgorde bepalen o.b.v. urgentie en binnenkomst i.p.v. dat 
wat er gepland staat in de agenda.
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Toelichting: Het percentage is 
gestandaardiseerd voor de 
Spreekuurtijden. Elke patiënt-
arts-uur combinatie waar het 
aantal afhandelingen meer dan 
0 is worden hierin mee 
genomen. Dat betekent dus dat 
uren buiten de spreekuurtijden 
hierin niet bestaan.



14©2022 Turner

5. Toetsing hypothese I Meer patiënten per uur behandelen

Afhankelijk van de instroom van patiënten zien we dat op drukke momenten het gerealiseerd maximum aantal consulten in Spreekuur.nl 
hoger ligt dan het gerealiseerde maximum aantal fysieke consulten. Enkele voorbeelden bevestigen dit beeld. 

30 consulten afgewerkt door 1 
arts tussen 15:56 en 22:58.

Dat is 4,1 per uur.

Tijd start consult
Tijd fiattering

De behaalde aantal afhandelingen per uur in het fysieke proces ligt relatief een stuk lager dan het potentieel van spreekuur.nl, bij deze arts met hoge drukte op 
ongeveer 4,1 per uur gemiddeld.
Weergave van tijdsspendering patiënten per shift. Eemland Fysiek Consult zaterdag 16-10-2021

15:56

22:58



15©2022 Turner

5. Toetsing hypothese I Meer patiënten per uur behandelen

Afhankelijk van de instroom van patiënten zien we dat op drukke momenten het gerealiseerd maximum aantal consulten in Spreekuur.nl 
hoger ligt dan het gerealiseerde maximum aantal fysieke consulten. Enkele voorbeelden bevestigen dit beeld. 

8 consulten afgehandeld door 1 
arts tussen 13:21 en 14:56.

Dat is 5 per uur.

Tijd start consult
Tijd fiattering

Een ander voorbeeld van fysieke consulten laat een hoger gemiddelde per uur zijn. Mogelijk doordat de instroom hier een grotere piekdrukte laat zien. Hier is een 
gemiddelde behaald van 4 per uur
Weergave van tijdsspendering patiënten per shift. Rijnmond Fysiek Consult zaterdag 11-12-2021

13:21

14:56
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Analyse
De bestede tijd van zorgprofessionals (triagist en huisarts) in het reguliere 
proces is in alle vormen hoger dan in het Spreekuur.nl proces. Bij fysieke 
consulten is de tijd 21:47 minuten per patiënt en in het digitale proces 8:30 
min (bij 15% triage gedaan door triagist). Hierbij is de totale benodigde tijd 
berekend door de tijd van de triagist op te tellen bij de tijd van een fysiek 
consult bij de huisarts. De tijd die de zorgprofessionals besteden aan een 
fysiek consult met een patiënt is in het Spreekuur proces ~13 min korter. 
Dit is ~61% korter t.o.v. fysiek consult. 

De totale tijd die zorgprofessionals besteden aan een patiënt in het digitale 
proces is substantieel lager dan de andere type consulten (fysiek, 
telefonisch en zelfzorg).  De grootste winst zit in de triage stap, maar ook 
de consulttijd is in bijna alle gevallen lager.  In het digitale proces zien we 
dat in 15% van de gevallen de triagist heeft verwezen en tijd heeft 
besteedt aan de patiënt, de overige 85% van de patiënten is zelf naar 
Spreekuur.nl gegaan waardoor er geen triage meer is gedaan door de 
triagist. 

m.b.v. 

5. Toetsing hypothese I Bestede tijd van zorgprofessional is korter per 
patiënt

Hypothese 2: De totale tijd die een zorgprofessional (triagist, huisarts, assistent) besteedt aan een patiënt is korter in het digitale proces 

Conclusie: de tijd die de zorgprofessionals besteden aan een fysiek 
consult met een patiënt is in het Spreekuur proces ~13 min korter. Dit 
is ~61% korter t.o.v. fysiek consult. 

Type Aantal Triage Consult Totaal

Spreekuur.nl 4.425 6:26 min (in 15% van de 
gevallen gedaan)

7:36 min* 08:30 min

Fysiek 
consult

37.881 6:42 min 15:05 min 21:47 min

Telefonisch 
consult

5.753 6:30 min 8:22 min 14:52 min

Zelfzorg 46.677 9:28 min (dit is incl. 
afstemming regiearts a ½ 
min)

1:07 min 10:35 min

Bronnen: 
• Datamodel DigiDok (periode sep t/m dec 2021)
• HAP data reguliere proces Eemland en Rijnmond (periode sep t/m dec 2021)
• Telefoontijden (VCare) – (Gesprekstijd sep t/m dec 2021)

* Berekend op maximaal aangetoond aantal patiënten p/u
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Analyse: Patiënttevredenheid Spreekuur.nl 
NPS score totaal: 48

• Rotterdam (Rijnmond): 47 (n=1441)
• Amersfoort (Eemland): 49 (n=1445)

Patiënten uit regio Eemland en Rijnmond geven aan dat de belangrijkste 
voordelen van het digitale consult zijn (top 5): 
1. Ik hoef niet langs te komen voor een afspraak (18%)
2. Ik kan een foto insturen van een klacht (13%)
3. Ik word sneller geholpen (13%)
4. Digitaal consult kost minder tijd (12%)
5. Niet in de wacht aan de telefoon (12%)

Uit de analyse blijkt verder dat:
- de leeftijd van de gebruikers die het PTO van Spreeluur.nl invult 

grotendeels ligt tussen de 26 en 65 jaar (zie bijlagen)
- er weinig verschil is aangegeven in de voordelen van Spreekuur.nl tussen 

de verschillende praktijken (zie bijlagen)
- er geen grote verschillen in tevredenheid zitten tussen de verschillende 

behandelgebieden van Spreekuur.nl (zie bijlagen)

5. Toetsing hypothese I NPS score/patiënttevredenheid is gelijk/ hoger

Hypothese 3: De NPS score/patiënttevredenheid in het digitale proces is gelijk, danwel hoger, dan het reguliere proces. 

Bronnen: 
• Patiënttevredenheidsonderzoek Spreekuur.nl (Q2 2020 t/m Q4 2021)

“Het voorkomt onnodig naar de huisartsenpost 
gaan als je je al beroerd voelt”. 

“Het ging om mijn dochter van 4, dit was 
veel minder ingrijpend en spannend voor 
haar want we konden thuis blijven”.

“Buiten spreekuren kunnen overleggen met vragen 
die misschien niet tot morgen kunnen wachten!”.

1863 610 460
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Analyse: Patiënttevredenheid over reguliere proces Eemland
Patiënten zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit van zorg- & 
dienstverlening die zij bij de huisartsenposten van HAP Eemland hebben 
ervaren
• De patiënten geven met een gemiddeld rapportcijfer van 8,2 aan dat zij 

(zeer) tevreden zijn over de dienstverlening van de HAP. 81% geeft een 8 
of hoger. 

• 86% van de patiënten geeft aan dat er (voldoende) tegemoet is gekomen 
aan hun verwachtingen ten aanzien van de medische klacht. 

• Patiënten vinden de assistenten en artsen over het algemeen vriendelijk, 
voelen zich serieus genomen en hebben het gevoel dat er tijd voor hen 
wordt genomen. Zij ervaren deskundigheid, hebben het gevoel door de 
artsen en assistenten goed te zijn geholpen en/of geadviseerd.

Verbeterpunten zijn: 
• Patiënten zijn niet altijd even tevreden over de snelheid waarmee ze 

geholpen zijn, de (informatie over de) wachttijd en de 
parkeervoorzieningen. 22% is ontevreden over de snelheid waarmee ze 
geholpen zijn en 29% is ontevreden over de informatie over de 
(eventuele) wachttijd. 

• 14% geeft aan dat hun verwachtingen niet zijn uitgekomen. Dit komt 
vooral omdat zij van mening zijn dat hun klacht niet serieus is genomen, 
ze zich niet gehoord voelden, de verkeerde diagnose is gesteld (vooral 
een onderschatting van de klacht) of de wachttijd erg lang was.

• Patiënten (maar 8 respondenten) vinden het online contact een goede 
ontwikkeling. 

• Patiënten die 's avonds in het weekend contact hebben gehad geven 
zowel voor het contact met de assistent, als het contact met de huisarts 
en de organisatie van de huisartsenpost een lager rapportcijfer dan de 
patiënten die op een ander moment contact hadden (drie tot zes tiende 
lager).

• De vergelijking met het reguliere proces is niet één-op-één te maken, 
maar de patiënttevredenheid over Spreekuur laat een gelijkaardig beeld 
zien als die in het reguliere proces.

5. Toetsing hypothese I NPS score/patiënttevredenheid is gelijk/ hoger

Bronnen: 
• Beleving patiënten Huisartsenpost Eemland juli 2019 (n=286)

Conclusie de NPS / patiënttevredenheid is vergelijkbaar in het 
digitale proces t.o.v. reguliere proces. Een exacte vergelijking is 
echter niet 1 op 1 te maken doordat er verschillende 
methodieken worden gebruikt om deze indicator te meten.

Hypothese 3: De NPS score/patiënttevredenheid in het digitale proces is gelijk, danwel hoger, dan het reguliere proces. 
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In het digitale proces zien we dat 81% van de Spreekuur.nl consulten digitaal 
afgehandeld kon worden en dat 19% van de Spreekuur.nl consulten alsnog een 
fysiek consult op de HAP is geworden. 

Echter zien we wel een verschil in deze verhoudingen per klachtengebied. Zo 
werden bijvoorbeeld medicatieklachten (97%), insectenbeten (91%) en 
huidklachten (91%) relatief vaak digitaal afgehandeld. In tegenstelling tot 
blaasontsteking (68%) en vallen, stoten en kneuzingen (68%), buikpijn (74%) dat 
vaker leidde tot een fysiek consult. 

Wanneer een Spreekuur.nl consult alsnog tot een fysiek consult leidt is er wel een 
efficiency slag gemaakt doordat er al een triage en eerste beoordeling heeft 
plaatsgevonden en de arts goed voorbereid zijn/haar patiënt ontvangt bij het 
fysieke consult.

6. Overige inzichten I 81% van de Spreekuur.nl consulten kon digitaal 
afgehandeld worden 

Conclusie: In het digitale proces zien we dat 81% van de 
Spreekuur.nl consulten digitaal afgehandeld kon worden en dat 
19% van de Spreekuur.nl consulten alsnog een fysiek consult op 
de HAP is geworden. 
Bronnen: 
• Datamodel DigiDok (periode 1 sep t/m 31 dec 2021)

n=3966
Spreekuur.nl

consulten

n=758

n=3208

Werd alsnog 
een fysiek consult

Werd digitaal 
afgehandeld

81%

19%
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Om een inschatting te maken van het potentieel bespaarbare tijd van zorgprofessionals vergelijken we hier twee situaties voor de HAP-Eemland en Rijnmond.

Situatie 2: 2021 Sept - Dec Zaterdagen
(met spreekuur.nl)

Situatie 1: 2019 Sept - Dec Zaterdagen
(zonder spreekuur.nl)

6. Overige inzichten I Potentieel bespaarbare tijd zorgprofessionals Eemland 
6 uur en 44 min per zaterdag bij ~11% digitale consulten

Bronnen: 
• Datamodel DigiDok (periode sep-dec2021)
• HAP data Eemland en Rijnmond (periode sep-dec 2019)

Instroom aantal 
patiënten op een 
zaterdag

Zorgtypes  Aandeel 
zorgtypes Benodigde tijd zorgprofessionals Aandeel 

zorgtypes Benodigde tijd zorgprofessionals

500 

Zelfzorg advies 42,65% 37:36:54 35,17% 31:01:05

Visite 5,79% 09:39:00 6,35% 10:35:00

Telefonisch 5,08% 06:17:37 7,65% 9:28:39

Fysiek 46,47% 84:21:21 39,83% 72:18:09

Spreekuur NA - 10,99% 7:47:04
Totaal benodigde tijd
zorgprofessionals op 

een zaterdag 137:54:52 131:09:57

EEMLAND

Conclusie in potentie kan er in totaal 6 uur en 44 min tijd bespaard worden bij de zorgprofessionals HAP Eemland
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Om een inschatting te maken van het potentieel bespaarbare tijd van zorgprofessionals vergelijken we hier twee situaties voor de HAP-Eemland en Rijnmond.

Situatie 2: 2021 Sept - Dec Zaterdagen
(met spreekuur.nl)

Situatie 1: 2019 Sept - Dec Zaterdagen
(zonder spreekuur.nl)

6. Overige inzichten I Potentieel bespaarbare tijd zorgprofessionals 
Rijnmond 37 uur en 12 min per zaterdag bij ~3,5% digitale consulten

Instroom 
aantal 
patiënten op 
een zaterdag

Zorgtypes  Aandeel zorgtypes Benodigde tijd 
zorgprofessionals Aandeel zorgtypes Benodigde tijd zorgprofessionals

1500

Beeldbellen NA 1,59% 03:58:30

Overleg regiearts NA 0,77% 00:17:19

Visite 6,57% 32:51:00 5,39% 26:57:00
Zelfzorg / Telefonisch Advies

Triagist 42,44% 112:17:21 47,51% 125:42:13

Telefonisch Consult 2,15% 07:59:27 4,15% 15:25:27

Fysiek 48,84% 265:58:28 37,13% 202:12:14

Spreekuur NA 3,46% 07:21:09
Totaal benodigde

tijd
zorgprofessionals
op een zaterdag 419:06:16 381:53:52

RIJNMOND

Bronnen: 
• Datamodel DigiDok (periode sep-dec2021)
• HAP data Eemland en Rijnmond (periode sep-dec 2019)

Conclusie in potentie kan er in totaal 37 uur en 12 min tijd bespaard worden bij de zorgprofessionals HAP Rijnmond
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Analyse
In influx van patiënten voor fysieke consulten was 
doorgaans rond de 3 per uur per arts. Zelden was dit 
méér dan 4 per uur per arts of minder dan 2.
Voor consulten doorgevoerd met Spreekuur varieerde 
dit aantal meer; tot 7,9 patiënten per uur per arts, maar 
soms kwam er ook maar 1 patiënt binnen.
Dit brengt de uitdaging met zich mee, dat de werkdruk 
op artsen soms hoog is, en zij soms juist weinig 
patiënten hebben en daardoor niet op volle efficiëntie 
kunnen werken.

Ook verschilt de influx bij Spreekuur.nl gedurende de 
week, waar zaterdagen 10:00-12:00 doorgaans druk zijn, 
en het 's avonds rustiger wordt. Dit roept de vraag op 
hoe efficiënt de geplande bezetting van artsen 
momenteel is, en of verbeteringen zouden kunnen 
leiden tot een groter gemiddeld aantal consulten per 
uur per arts.

6. Overige inzichten I Bij de influx patiënten is een grote variatie zichtbaar

Instroom patiënten vanaf Spreekuur.nl varieert sterk over tijd; dit zorgt voor uitdagingen, maar ook kansen om digi-artsen slim in te plannen

De instroom van patiënten is gecontroleerder en stabieler in het fysieke 
proces, vergeleken bij de digitale consultvoering.

Influx patiënten Spreekuur over de week (zie bijlage voor details)

Eemland

Rijnmond
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Workflows reguliere huisartsen praktijk (consult HA, consult ELV, telefonisch consult, zelfzorgadvies) 

P
at

ie
n

t
Tr

ia
gi

st
EL

V
A

rt
s

→ Tijd

Belt HAP

Triage Afspraak inplannen

Naar HAP toe

Registratie balie

Oppakken van 
werklijst

Consult Fiatteren

Afspraak inplannen

Naar HAP toe

Registratie balie

Oppakken van 
werklijst

Consult

TC door arts? Telefonisch consult

Telefonisch consult

nee

ja

Zelfzorgadvies

Consult HA

Consult ELV

Telefonisch 
consult

Zelfzorg 
advies

Legenda

Overleg triagist

ja
Fysiek consult 

nodig?

nee

ja
Consult door 

arts?

nee

nee

Zelfzorgadvies 
mogelijk?

ja

Beoordelen 
zelfzorgadvies

Besluit 

Generieke 
processtap

6. Overige inzichten I In theorie is gebleken hoe minder 
overdrachtsmomenten tussen zorgprofessionals in de flow van de patiënt 
hoe hoger de patiëntveiligheid (minder kans op fouten)

VOORDELEN: 
- Minder overdrachtsmomenten tussen 

zorgprofessionals*
- Minder variatie in proces mogelijk
- Minder zorgprofessionals betrokken 
- Consult wordt volledig vergoed door de 

zorgverzekeraar

- Patiënt doet triage zelf m.b.v. applicatie 
Spreekuur.nl

- Patiënt kan het gegeven advies van de 
huisarts altijd teruglezen 

- Patiënt kan een vraag stellen wanneer het 
hem/haar uitkomt

Workflows reguliere huisartsen praktijk 
(consult HA, consult ELV, telefonisch consult, zelfzorgadvies) Workflow in Spreekuur.nl

patiënt

arts

triagist

ELV

Belt HAP

Triage 

Overleg Triagist

Consult
door 
arts?

ja

Afspraak inplannen

Zelfzorgadvies mogelijk?

Afspraak inplannen

Zelfzorgadvies 

Telefonisch consult

Registratie balie

Naar HAP toe

Naar HAP toe

Registratie balie

Oppakken 
van werklijst

Consult

Oppakken 
van werklijst

Consult Fiatteren en/of 
afsluiten

Telefonisch consult

Fysiek 
consult 
nodig? 

TC door arts?

Beoordelen zelfzorgadvies

ja

nee

nee ja

nee
nee

ja

patiënt

arts

Spreek-
uur.nl

Postcode
Klachten-

gebied

Beantwoorden 
klacht specifieke 

vragen

O.b.v. NHG en 
NTS 

vragenlijsten

Digitaal 
consult 

mogelijk

Triage out

Log in op 
spreekuur.nl

Vul in

Controleer

Beantwoord 
klacht
vragen

Bespreek 
klachten met 

huisarts in chat

Stel 
diagnose 

vast

Ontvang 
diagnose en 

behandelplan

Vul 
enquête 

in
Log 
uit

Registreer 
in HAP

Afsluiten 
in HAPtriagist

* Bron: LHV patiëntveiligheid in de huisartsenzorg, handreiking continue 
verbetering van veiligheid en kwaliteit
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Proces:
• Doordeweeks is het voor kleine en middelgrote huisartsen niet rendabel 

om 1 digiarts in te plannen. Er zijn hiervoor 4 oplossingsrichtingen 
mogelijk in het proces:

1. Huisartsen bovenregionaal laten werken (bv 1 digiarts voor 3 regio’s)
2. Digitale als reguliere consulten combineren in de dienst (hier is mee 

geëxperimenteerd in de regio Rijnmond of digitale diensten combineren met 
achterwacht diensten (regio Eemland)

3. Het aandeel digitale consulten vergroten (stimuleren van patiënten om eerst 
de triage vis Spreekuur.nl te laten verlopen. 

4. Inzet van Spreekuur.nl landelijk gaan organiseren voor alle huisartsenposten.

• Met behulp van de urgentiechecker zal het mogelijk zijn om meer 
patiënten per uur te behandelen via Spreekuur.nl. Een deel hoeft dan 
alleen gefiatteerd te worden door de zorgprofessional en een deel zal 
geen zorg zoeken tijdens de openingstijden van de HAP.

• Experimenteer in de praktijk wat het maximale aantal patiënten is wat 
één huisarts kan behandelen via Spreekuur.nl. Hiermee kan er nog beter 
onderbouwd worden hoeveel voordeel Spreekuur.nl kan bieden in de KPI 
aantal consulten per uur en het aantal minuten per consult. 

• Zoek uit in welke mate visites voorkomen kunnen worden m.b.v. 
Spreekuur.nl.

Besturing: 
• Zet de technische doorontwikkeling van Spreekuur.nl door. Dit vergroot 

het gebruik bij zowel zorgprofessionals als patiënten. 
• Maak een financiële toetsing van Spreekuur.nl. Waarbij investering en 

opbrengsten naast elkaar worden gelegd. 
• Maak als HAP keuze om een bepaald % van je totale consulten digitaal te 

behandelen. 

Data:
• Volg patiënten over langere tijd. Daarmee kan de frequentie van het 

systeem (incl. de 'loyaliteit' of juist 'misbruik') in kaart gebracht worden. 
Ook ontstaat een beeld van de kwaliteit van de diagnoses als dezen over 
tijd stabiel blijven of juist variabel zijn.

• Includeer de timestamps 1ste en laatste chattijd in het datamodel. Dit zijn 
betere maten van de consultduur dan de aanvraagtijd en de fiatteertijd 
respectievelijk.

• Ontwikkel een persoonlijk Spreekuur dashboard per arts. Met 
bijvoorbeeld de KPI’s: # verwijzingen naar 2de lijn, # voorgeschreven 
recepten, # benodigde chats per patiënt, doorlooptijden, NPS, maximaal 
aantal behandelde patiënten per uur, etc.

• Breid het Spreekuur dashboard met KPI’s verder uit zodat onderdelen van 
deze businesscase structureel gemonitord kunnen worden. 

7. Aanbevelingen
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De huisartsenzorg wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

De bekostiging van de huisartsenzorg is opgedeeld in drie segmenten en 
prestaties buiten segmenten. De consulten die via Spreekuur.nl worden 
gerealiseerd vallen onder Basisvoorziening huisartsenzorg (segment 1); 
Basiszorg die grotendeels binnen de praktijk gediagnosticeerd kan worden. 
Hieronder vallen de prestaties zoals het inschrijftarief en de 
consulttarieven.

BIJLAGEN I Bekostiging huisartsenzorg en consulten Spreekuur.nl

Bronnen: NZA (https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/hoe-wordt-de-huisartsenzorg-bekostigd)  en NZA rapport https://www.zorgkennis.net/wp-content/uploads/2019/09/ZK-kennisbank-
Consultatiedocument-Bekostiging-huisartsenzorg-en-multidisciplinaire-zorg-december-2013-2166.pdf

https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/hoe-wordt-de-huisartsenzorg-bekostigd
https://www.zorgkennis.net/wp-content/uploads/2019/09/ZK-kennisbank-Consultatiedocument-Bekostiging-huisartsenzorg-en-multidisciplinaire-zorg-december-2013-2166.pdf
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De term uitkomstbekostiging 
impliceert dat de prestatie-opslagen
idealiter op basis van outcome-
indicatoren zijn gebaseerd. 
Dergelijke outcome-indicatoren zijn 
nu nog in beperkte mate 
geformuleerd en het lijkt daarom 
niet realistisch dat op korte termijn 
praktijken worden afgerekend op 
outcome-indicatoren.

De procesindicatoren vertellen iets 
over de inrichting van de huisartsen-
praktijk en de organisatie van de 
zorg. De outputindicatoren vertellen 
iets over de “productie” die met de
beschikbare middelen is geleverd. De 
outcome-indicatoren vertellen
vervolgens iets over het resultaat 

van de inspanningen van de huisarts 
op de gezondheid van de populatie 
en/of de kosten in de gehele 
zorgketen. 

Voor proces en outputindicatoren 
geldt dat de aanbieder deze direct 
kan beïnvloeden door inrichting van 
zijn eigen praktijk en zijn 
gedrag/keuzes in de spreekkamer. 
Outcome-indicatoren zijn voor de 
aanbieder beperkt(er) beïnvloedbaar.

De focus in deze business case ligt 
daarom ook op de outputindicatoren.

BIJLAGEN I Uitkomstbekostiging als toekomstperspectief 

Bron: NZA rapport https://www.zorgkennis.net/wp-content/uploads/2019/09/ZK-kennisbank-Consultatiedocument-Bekostiging-huisartsenzorg-en-multidisciplinaire-zorg-december-2013-2166.pdf

Type prestatie indicatoren huisartsenpraktijken 
met de focus op outputindicatoren

https://www.zorgkennis.net/wp-content/uploads/2019/09/ZK-kennisbank-Consultatiedocument-Bekostiging-huisartsenzorg-en-multidisciplinaire-zorg-december-2013-2166.pdf
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BIJLAGEN I Door patiënten aangegeven voordelen spreekuur.nl –regio 
Eemland en Rijnmond
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BIJLAGEN I Door patiënten aangegeven voordelen spreekuur.nl –alle regio’s
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BIJLAGEN I NPS score over tijd per regio 
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BIJLAGEN I Tevredenheid digitale consult spreekuur–regio Eemland en 
Rijnmond
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BIJLAGEN I Leeftijdsverdeling patiënten die NPS hebben ingevuld
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BIJLAGEN I Influx patiënten: grote variatie over de week - Eemland
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BIJLAGEN I Influx patiënten: grote variatie over de week - Rijnmond
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BIJLAGEN I schematische flows t.b.v. bespaarbare tijd zorgprofessionals
H

AP

Binnenkomst 
patiënten

Spreekuur.nl

Triage door triagist
digitaal telefonisch fysiek

Duur: ~6:30 min

100%

100%

15%

naar huis met/zonder (ratio 
toevoegen)zelfzorgadvies

Consult bij huisarts
digitaal fysiek

Duur: 7:36 min Duur: 15:05 min

fysiek consult bij HA

fysiek consult

telefonisch

telefonisch consult

Duur: 14:52 min

19% fysiek consult (UWI, ELV,etc)

? %

Triage door 
Spreekuur.nl

100%

naar huis met/zonder (ratio 
toevoegen)zelfzorgadvies

81% digitaal consult
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Analyse
Van alle records in de regio Eemland, liep 
ongeveer 10% via Spreekuur.nl en te 
stabiliseren over tijd.

BIJLAGEN I Aandeel Spreekuur.nl t.o.v. totaal behandelde patiënten in 
reguliere zorg in Eemland

Het aandeel van Spreekuur.nl lijkt te stabiliseren over tijd

~10% van de consulten in Eemland verloopt via Spreekuur.nl. Dit aantal is stabiel, ook in 
de maanden met een lage incidentie van COVID-19.

Het aandeel van het totaal behandelde patiënten per type zorg blijft redelijk stabiel over de tijd heen
Eemland Sept –Dec 2021
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Analyse
Ook in Rijnmond blijft het aandeel over de 
type consulten vrij stabiel over tijd en is een 
zelfde soort distributie te zien. In Rijnmond 
verloopt ~5% van de consulten via 
Spreekuur.nl. Zelfzorg groeit voorzichtig over 
tijd terwijl fysiek iets krimpt. Mogelijk als 
gevolg van de Corona lockdown in die 
periode.  

BIJLAGEN I Aandeel Spreekuur.nl t.o.v. totaal behandelde patiënten in 
reguliere zorg in Rijnmond

Het aandeel van Spreekuur.nl lijkt te stabiliseren over tijd

~5% van de consulten in Rijnmond verloopt via Spreekuur.nl. Dit aantal is stabiel, ook in 
de maanden met een lage incidentie van COVID-19.

Het aandeel van het totaal behandelde patiënten per type zorg blijft redelijk stabiel over de tijd heen
Rijnmond Sept –Dec 2021
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Analyse
De gemiddelde doorlooptijd, van triage tot diagnose, van de 
patiënt in het reguliere proces is gemiddeld 70 minuten. 
De analyse die is gedaan om de doorlooptijd van de patiënt in het 
digitale proces in kaart te kunnen brengen is onvoldoende 
betrouwbaar. Hiervoor ontbreken er nog te veel timestamps in het 
datamodel. Zo kan bijvoorbeeld de tijd die besteed wordt aan de 
chat nog niet inzichtelijk gemaakt worden. Daarnaast kan het 
huidige gedrag van artsen een vertekend beeld geven. Zo kan de 
geregistreerde eindtijd consult (de fiateertijd in HAP) ver van de 
werkelijke eindtijd consult (patiënt heeft diagnose ontvangen)af 
liggen, omdat artsen het afsluiten consult of fiatteren in HAP niet 
aansluitend op het consult doen maar soms pas aan het einde van 
de dienst doen. De hypothese kan geadresseerd worden aan de 
hand van de tijdstip van de chats (de eerste en laatste chat als 
markering van de start en het einde van het consult)

BIJLAGEN I Toetsing hypothese 4: Doorlooptijd voor de patiënt is korter

Hypothese 5: De totale doorlooptijd (van triage tot diagnose) van de patiënt is korter in het digitale proces 

Conclusie o.b.v. de huidige data kunnen we niet stellen 
dat de totale doorlooptijd voor de patiënt korter is.
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fysiek consult (1de 

lijn)

Totale doorlooptijd 
patiënt onbekend

# Triage out

2 min

Fysiek

Triage Anamnese Diagnose

Bel HAP voor het 
maken van een 

afspraak
Consult huisarts Aanmelden bij balie Nawerktijd in HAP

Doorverwijzing 
specialist (2de lijn)

Zelf zorg

Medicamenteuze 
behandeling

Diagnose-
stelling

Gem. 11 min in 
wachtkamer

70 min totale 
doorlooptijd patiënt

Afsluiten consult 
(fiateertijd)

Gem. 16 min consult 
bij huisarts

Gem. 8 min 
triagist

Reistijd naar 
huisartsenpost

Gem. 35 min tussen einde 
call en aanmelding post

NB: Vanaf begin feb 2022 zijn deze timestamps wel inzichtelijk. 
Dit inzicht kan in 2022, met voldoende volume, geboden worden. 
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