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NEDERLANDS HUISARTSEN GENOOTSCHAP 

Bereikbaarheid/Beschikbaarheid 

1 Inhoud 

De standaard Bereikbaarheid/Beschikbaarheid formuleert 
richtlijnen voor de bereikbaarheid/beschikbaarheid van de 
huisarts. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bereikbaar
heid/beschikbaarheid tijdens praktijkuren en tijdens de 
waarneming, en tussen routinebereikbaarheid en bereik
baarheid voor spoedgevallen. Aangegeven wordt waar het 
gaat om minima Ie eisen en waar het wenselijkheden betreft. 

De apotheekhoudend huisarts heeft in deze een aantal 
extra taken; die worden in deze standaard buiten beschou
wing gelaten. 

In vijf bijlagen worden de volgende onderwerpen behan
deld: definities en omschrijvingen van gehanteerde beg rip
pen; part-time functioneren als huisarts; de functies van 
praktijkassistente, achterwacht en boodschappendienst; 
voorlichting aan patienten; de organisatie van de waar
neemgroep. 

2 Inleiding/motivering 

Een goed functionerende en gegarandeerde bereikbaar
heid/beschikbaarheid van de huisarts is van vitaal belang 
voor de huisartsgeneeskundige zorgverlening. 

De beroepsgroep huisartsen hoort de eisen en wenselijk
heden in deze duidelijk te formuleren, opdat de afzonderlijke 
huisartsen, de patienten en collega-werkers in de gezond
heidszorg weten waaraan zij zich te houden hebben. 

Tijdens de bekende Woudschotenconferentie in 1959 werd 
in de functie van de huisarts centraal gesteld 'het geven van 
persoonlijke, integrale en continue zorg aan individuele 
mensen, gezinnen en andere samenlevingsverbanden die 
tezamen zijn praktijk vormen, of die daar tijdelijk toe kunnen 
worden gerekend'. 

De functie van de huisarts omvat een veelheid van taken. 
In het Basistakenpakket van de LHV zijn deze taken uitvoerig 
beschreven. 

Teneinde de functie van huisarts naar behoren te kunnen 
vervullen is het bieden van een gegarandeerde permanente 
beschikbaarheid en een gegarandeerde gemakkelijke en 
directe bereikbaarheid van de hulpverlening door de huis
arts van groot belang. 

Taken als: 
- de dagelijkse opvang van nieuwe hulpvragen en pro

blemen, 
- de behandeling en begeleiding van chronische patienten, 
- de hulpverlening in spoedeisende situaties, 

Uit stilistische overwegingen worden de aanduidingen 'hij/zij' en 'hem/haar' 
in de NHG-standaarden vermeden. Waar dit van toepassing is, worden met 
'hij' en 'hem' beide geslachten bedoeld. 
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- het controleren van zwangere vrouwen en begeleiden van 
bevallingen (voor zover niet overgedragen aan een ver
loskundige), 

- samenwerking en overleg met collega-huisartsen en 
andere werkers in de eerste lijn, 

- samenwerking en overleg met specialisten, 
zijn slechts optimaal uitvoerbaar indien de huisarts volgens 
vaste en duidelijke regels goed bereikbaar en beschikbaar is. 

Bereikbaarheid en beschikbaarheid zijn complementaire 
zaken en het is niet mogelijk deze zinvol van elkaar te 
onderscheiden. Vandaar dat steeds gesproken wordt van 
'bereikbaa rheid/besch ikbaarheid'. 

Het is voor de individuele huisarts niet mogelijk om 24 uur 
per dag en 7 dagen in de week voor zijn patienten beschik
baar en bereikbaar te zijn. Regelingen voor de avond-, 
nacht-, en weekendwaarneming bieden de mogelijkheid van 
een continue bereikbaarheid/beschikbaarheid van de huis
artsgeneeskundige hulpverlening. 

Teneinde huisartsgeneeskundige taken te kunnen blijven 
uitvoeren en de kwaliteit daarvan op peil te houden c.q. te 
verbeteren, zal de huisarts voldoende tijd moeten besteden 
aan het lezen van vakliteratuur en het volgen van nascho
ling. De consequentie hiervan is dat voor de huisarts de 
mogelijkheid moet bestaan een vrije middag en/of nascho
lingsdag(en) te hebben. Samenwerking met anderen is 
daarom noodzakelijk. De waarneemgroep speelt in deze een 
belangrijke rol. 

De huisarts delegeert wat de bereikbaarheid/beschikbaar
heid betreft taken aan de doktersassistente en/of achter
wacht. In de beoordeling van spoedeisende of niet-spoedei
sende situaties kan de assistente en/of de boodschappen
dienst niet aansprakelijk worden gesteld. De huisarts blijft 
zowel de eindverantwoordelijkheid als de aansprakelijkheid 
behouden. 

In de standaard wordt gesproken over richtlijnen en wense
lijkheden ten aanzien van het te voeren beleid met betrek
king tot de bereikbaarheid/beschikbaarheid van de huisarts. 
Het gaat daarbij niet om het stellen van eisen op zich, maar 
om consequenties die voortvloeien uit de verschillende 
onderdelen van de functie van de huisarts. Waar er grote 
eenstemmigheid is over het tot het takenpakket van de 
huisarts behoren van bepaalde onderdelen van de zorg, 
vloeien zekere eisen aan de bereikbaarheid van de huisarts 
daar logisch uit voort. (Als de huisarts de eerst aangewezene 
is om spoedgevallen te behandelen vloeit het continu 
bereikbaar zijn van hem of zijn waarnemer daaruit voort, 
etc.) 

De wijze waarop huisartsen hun praktijken organiseren, 
varieert onderling sterk. Er zijn echter wei een aantal richtlij
nen te formuleren die geldigheid hebben voor iedere vorm 
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van praktijkvoering, al zal de wijze waarop de richtlijnen 
worden uitgewerkt per praktijk kunnen verschillen. Het gaat 
niet om de precieze wijze van uitvoering, maar om het zeker 
stellen dat bepaalde functies van bereikbaarheid/beschik
baarheid worden vervuld. 

De lokale of regionale situatie, de aard van de praktijk, de 
organisatie van de praktijk etc. bepalen dan op welke wijze 
die functies worden vervuld. 

De dienstdoende huisarts moet uiteraard ook feitelijk 
voldoende toegankelijk zijn voor de patienten met hun 
hulpvragen. Te lange diensten of een te groot aantal praktij
ken waarvoor moet worden waargenomen kunnen de feite
lijke toegankelijkheid van de huisarts voor hulpvragen ver
minderen. 

Het is, lOals gezegd, noodzakelijk om de eisen die aan de 
bereikbaarheid/beschikbaarheid van de huisarts gesteld 
mogen en moeten worden nader te omschrijven. Zowel de 
beroepsorganisaties als de individuele huisartsen hebben 
tot taak om door middel van goede voorlichting aan het 
publiek respectievelijk de patienten te bewerkstelligen dat 
grotere duidelijkheid leidt tot een optimale bereikbaarheid 
en toegankelijkheid, waarvan op een juiste wijze gebruik 
wordt gemaakt en waarbij overbodig en zeker oneigenlijk 
gebruik wordt voork6men. 

3 Het voorgestelde beleid 

Achtereenvolgens komen aan de orde: 
• Richtlijnen en wenselijkheden 
1 tijdens praktijkuren; 
2 tijdens avond-, nacht- en weekendwaarneming; 
3 bij volledige praktijkwaarneming; 
• Informatie aan de patienten. 

3.1 Richtlijnen en wenselijkheden tijdens praktijkuren 

A Richtlijnen 

Het is noodzakelijk dat tijdens praktijkuren de praktijk 
tenminste 8 uur (direct of indirect) telefonisch of in per
soon bereikbaar is en wei door de aanwezigheid van een 
huisarts, een praktijkassistente, een achterwacht of een 
boodschappendienst. * 

2 Naast de huisarts moet ook de praktijkassistente in staat 
zijn om spoedeisende van niet-spoedeisende zaken te 
onderscheiden. 
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* Ter discussie staat of de routine-bereikbaarheid (i.e. he! openstaan voor 
aigemene (medische) vragen) tijdens aile praktijkuren moe! worden gebo
den of siechts een gedeeite van de dag (bijvoorbeeid de voormiddag), 
zodat de praktijkassistente zich in de overige tijd op andere zaken kan 
concentreren. 

3 Het is noodzakelijk dat de huisarts over een voorziening 
beschikt waardoor hij of zijn waarnemer voor het melden 
van een spoedgeval te bereiken is. Deze voorziening is 
nodig naast de normale praktijktelefoonlijn, die (grote) 
del en van de dag bezet kan zijn. 

4 Het is noodzakelijk dat de huisarts of zijn waarnemer bij 
melding van een spoedgeval binnen 15 minuten ter 
plaatse is. 
Bij de bepaling van de geografische praktijkomvang en 
het waarneemgebied van de waarneemgroep dient hier
mee rekening te worden gehouden. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat de limiet van 15 
minuten door verschillende omstandigheden buiten de 
verantwoordelijkheid van de huisarts niet altijd te realise
ren is (grote stad, spitsuur, verkeerssituatie etc.). 

5 Het is noodzakelijk dat in geval de huisarts niet zelf 
beschikbaar is op adequate wijze wordt verwezen naar de 
waarnemende huisarts. 

6 Het is noodzakelijk dat een achterdienstregeling hulpver
lening garandeert bij afwezigheid van de huisarts en/of 
zijn waarnemer. 

B Wenselijkheden 

Het is wenselijk dat tijdens de norma Ie praktijkuren 
patienten via doorschakelapparatuur worden verwezen 
naar een waarnemend collega, indien in de praktijk 
niemand aanwezig is. 
Gedurende een gedeelte van de dag (bijvoorbeeld tijdens 
de lunch of's middags) kan de telefonische bereikbaar
heid worden verlOrgd door een achterwacht . 

2 Het is wenselijk dOlt een verzoek van een patient die 
dezelfde dag nog wil worden gezien, wordt gehonoreerd, 
indien de patient daarvoor redelijke gronden aanvoert. 

3 Het is wenselijk dat de huisarts bereid is om telefonisch 
geconsulteerd te worden en daarvoor een regeling treft 
(telefonisch spreekuur of dokter-belt-u-terug-systeem). 

4 Het is wenselijk dat andere hulpverleners op de hoogte 
worden gebracht van de telefoonnummers van een even
tuele tweede praktijklijn en/of privelijn. Overleg en/of 
overdracht kan dan plaatsvinden zonder dat de gewone 
praktijklijn wordt geblokkeerd. 

5 Het is wenselijk dat een praktijkruimte of een ruimte die 
voor eerste hulp geschikt is, tijdens de afwezigheid van de 
huisarts of zijn waarnemer door een achterwacht of prak
tijkassistente wordt bemand, lOdat deze de huisarts kan 
oproepen. 
Indien niet gegarandeerd is dat de praktijkruimte tijdens 
de diensten wordt bemand, zal dit bij aile patienten 
bekend moeten zijn, zodat zij weten dat tevoren telefo
nisch contact opnemen geboden is. 

6 Het is, gezien het bijlOndere karakter van de huisarts
patientrelatie, wenselijk dat de huisarts er lOrg voor 
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draagt zo veel mogelijk ook persoonlijk beschikbaar te 
zijn. Persoonlijk contact is mogelijk tijdens het spreekuur 
en het afleggen van visites. 
Daarnaast is het wenselijk dat de patient de gelegenheid 
heeft om rechtstreeks telefonisch contact te hebben met 
de huisarts. Uiteraard kan een gedeelte van deze contac
ten aan een waarnemend of assisterend huisarts worden 
overgedragen. Dat maakt het mogelijk om part-time als 
huisarts te functioneren. 

3.2 Richtlijnen en wenselijkheden tijdens avond-, nacht- en 
weekendwaarneming 

De huisarts of zijn waarnemer is naast de normale praktijku
ren bereikbaar/beschikbaar voor spoedeisende medische 
situaties. 

Het is niet altijd mogelijk een scherpe grens te trekken 
tussen norma Ie praktijkverrichtingen (waarvoor de huisarts 
tijdens de normale praktijkuren beschikbaar is) en spoedei
sende situaties die niet tot de volgende werkdag kunnen 
wachten. 

De spoedeisende situaties kunnen worden onderscheiden 
in acuut spoedeisende situaties en situaties die weliswaar 
diezelfde dag nog om een beoordeling vragen, maar geen 
acuut karakter hebben. 

Teneinde een waarneemdienst ook op de lange termijn 
goed te laten functioneren is het van belang dit onderscheid 
tel kens weer aan patienten duidelijk te maken. Hierbij dient 
de huisarts begrip te hebben voor de subjectieve beleving 
van de klachten van de patient. 

A Richtlijnen 

Voor de bereikbaarheid/beschikbaarheid bij spoedei
sende situaties tijdens avond-, nacht- .en weekend
diensten gelden dezelfde richtlijnen als voor de bereik
baarheid/beschikbaarheid bij spoedeisende situaties tij
dens de praktijkuren. 

2 Het is noodzakelijk dat de huisarts, indien hij buiten de 
normale praktijkuren niet zelf beschikbaar is, zorgt voor 
een adequate waarneemregeling. 

3 Het is noodzakelijk dat waarneming steeds geregeld 
wordt conform door de LHV goedgekeurde waarneem
contracten. 

4 Het is noodzakelijk dat het aantal patienten waarvoor de 
huisarts waarneemt niet groter is dan 20.000. 
De waarnemend huisarts dient voor een adequate achter
dienst te zorgen. 

5 Het is noodzakelijk dat ten aanzien van bepaalde patienten 
een adequate overdracht plaatsvindt voorafgaand aan de 
waarneming. 

6 Het is noodzakelijk dat na afloop van de waarneming 
intercollegiaal mondeling of schriftelijk verslag wordt 
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gedaan. 
Het verdient aanbeveling dat de huisarts op de dag na de 
waarneming v66r de middag op de hoogte is gebracht 
van relevante zaken die tijdens de waarneming hebben 
plaatsgevonden. Voor probleemgevallen kan het nuttig 
zijn dit schriftelijk vast te leggen. 

7 Het is noodzakelijk dat relevante waarneemgegevens 
worden overgedragen indien twee huisartsen na of naast 
elkaar een gedeelte van de weekenddienst verrichten. 

B Wenselijkheden 

Het is wenselijk dat patienten die de praktijk bellen en 
door een antwoordapparaat worden verwezen niet nog 
een keer een antwoordapparaat treffen. 

2 Het is wenselijk dat een patient rechtstreeks telefonisch 
contact met de waarnemend huisarts kan hebben. 

3 Het is wenselijk dat de huisarts vanuit zijn taak 'continue 
en integrale zorg te verlenen' in een aantal situaties toch 
bereikbaar en beschikbaar is tijdens uren dat een collega 
voor zijn praktijk waarneemt. Hierbij valt te den ken aan de 
zorg voorterminale patienten, aan verloskundige begelei
ding en het aanwezig zijn of steun verlenen tijdens emoti
onele crises, zoals het overlijden van dierbaren van zijn 
patienten en soortgelijke calamiteiten. Het is duidelijk dat 
het de huisarts niet altijd in praktische zin mogelijk is deze 
zorg te verlenen. Wei is het dan van belang dat de huisarts 
in situaties als bedoeld, waar mogelijk zorgt voor extra 
zorgvuldige overdracht aan de waarnemer en medede
ling daarvan doet aan de betreffende patient(en). 

4 Het is wenselijk dat de gegevens van patienten voor de 
waarnemer toegankelijk zijn. Onderstaande suggesties 
kunnen de toegankelijkheid van de gegevens verbeteren: 
- de privenummers van de huisartsen zijn onderling 

bekend; 
- indien nodig vindt adequate overdracht plaats; 
- aan patienten zelf worden bij specifieke problemen 

gegevens verstrekt (b.v. medicijnenkaart, allergie
kaart) ; 

- bij langdurige afwezigheid (vakantie, nascholing, 
ziekte) worden voorzieningen getroffen waardoor de 
collegae toegang hebben tot de patientengegevens. 

Ten aanzien van het handhaven van de privacy van 
patienten wordt verwezen naar de KNMG-gedragsregels. 

3.3 Richtlijnen en wenselijkheden bij volledige 
praktijkwaarneming 

Volledige praktijkwaarneming kan worden verzorgd door 
een waarnemend huisarts vanuit diens eigen praktijk of door 
een waarnemend huisarts die opereert vanuit de praktijk van 
de afwezige huisarts. 
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A Richtlijnen 

De eisen te stellen aan de waarnemend huisarts wat 
betreft de bereikbaarheid/beschikbaarheid zijn gelijk aan 
die te stellen aan de eigen huisarts. 

2 Het is noodzakelijk terwille van de continu'iteit van de 
zorgverlening dat aile medische gegevens van de 
patienten voor de waarnemer lOwel beschikbaar als toe
gankelijk zijn. 

3 Het is noodzakelijk dat na afloop van de waarneming 
mondeling en/of schriftelijk verslag wordt gedaan. 

B Wenselijkheden 

Het is wenselijk dat voor het verkrijgen van hulp van de 
waarnemende collega geen extra drempels worden inge
bouwd. 

2 Het is wenselijk dat bij volledige praktijkwaarneming, 
meer nog dan bij waarneming in diensten, de waarnemer 
ervoor zorgt te handelen in de geest van de collega voor 
wie hij waarneemt. 

3 Het is wenselijk dat de politie en/of de GGD op de hoogte 
is van de waarneemregeling en de bereikbaarheid van de 
huisarts(en). 

Informatie aan patienten 

Het is van groot belang dat over de organisatie etc. van de 
praktijk aan de patienten voldoende en duidelijke informatie 
wordt verstrekt. 

In ieder geval wordt informatie gegeven over: 
- openingstijden van de praktijk; 
- spreekuurorganisatie (open spreekuur, afspraakspreek-

uur, telefonisch spreekuur, categorale spreekuren); 
- tijdstip waarv66r bij voorkeur afspraken moeten worden 

gemaakt of recepten envisites moeten worden aange
vraagd; 

- weekend-waarneemregeling, evt. bestaande avond- en 
nachtdienstregelingen; 

- bereikbaarheid bij spoedsituaties lOwe I tijdens praktijk
uren als in de avond- en nachtdienst; 

- telefonische bereikbaarheid van de praktijk; 
- regelingen met collega(s) voor bereikbaarheid b.v. in de 

lunchpauze of's middags; 
- geografische praktijkgrenzen. 

De duidelijkheid van de waarneming neemt toe bij een zo 
constant mogelijke strucuur, lO constant mogelijke tele
foonnummers en een zo constant mogelijke wijze van infor
meren van de patienten. 

Informatie over de avond-, nacht- en weekenddienst moet 
ook bij de praktijk duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn aange
bracht. 
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4 Totstandkoming van de standaard 

In mei 1988 werd een werkgroep geformeerd voor het 
samenstellen van de NHG-standaard Bereikbaarheid/ 
Beschikbaarheid. In deze werkgroep hadden zitting: dr. 
AJ.B.1. Sips, dr. V.C.L. Tielens en drs. J.P.M. van der Voort. 
De werkgroep formuleerde een ontwerp-standaard, die in 
juni 1988 ter becommentariering werd toegelOnden aan 25 
huisartsen, aan de regionale coordinatoren van de SDH en 
aan de NHG-commissies CPV, CMP en CWO. Eveneens werd 
commentaar geleverd door de LHV-werkgroep Bereikbaar
heid en Beschikbaarheid. 

De deskundigenwerkgroep koos naar aanleiding van de 
eerste commentaarronde voor een andere opzet van de 
ontwerp-standaard. De nieuwe opzet werd verder bespro
ken met leden van het Dagelijks Bestuur van het NHG en met 
de LHV-werkgroep Bereikbaarheid en Beschikbaarheid. 

De tweede ontwerp-standaard werd in november 1988 
toegelOnden aan de 35 collegae die commentaar hadden 
gegeven op het eerste ontwerp en aan 23 andere huisartsen. 
Aile commentaren werden besproken en waar nodig in de 
standaard verwerkt. Besloten werd het onderdeel Techni
sche middelen' uit de standaard te schrappen; de NHG
commissie Praktijkvoering zal dit aspect nader uitwerken. 

De standaard was in januari 1989 gereed voor autorisatie. 
In april 1989, tenslotte, werd de standaard gefiatteerd door 
de ledenvergadering van het NHG. 

Deze standaard werd samengesteld door een NHG-werkgroep bestaande uit 
dr. AJ.B.I. Sips en dr. V.C.l. Tielens, huisartsen, en drs. J.P.M. van der Voort, 
directeur NHG-bureau. 

De eindredactie berustte bii de wetenschappelijke staf van het NHG. 

Op aanvraag is deze standaard (tegen kostprijs) ook in 
uitgebreide vorm beschikbaar. Toegevoegd zijn dan: 
- wetenschappelijke verantwoording (1 pagina); 
- literatuurlijst (2 pagina's); 
- 5 bijlagen (8 pagina's); de onderwerpen van deze bijlagen 

staan genoemd in paragraaf 1. 
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