Toelichting en introductie

Comité WAKE UP !!

WAKE UP!! meetweek mei 2009
Hartelijk dank voor uw bereidheid om deel te nemen aan de WAKE UP!! meetweek.
De WAKE UP!! meetweek van 11 t/m 17 mei is bedoeld om inzicht te krijgen in het aantal uren dat door praktijkhoudende huisartsen
aan de verschillende onderdelen van hun werk wordt besteed. Het betreft alleen de dagzorg. ANW uren worden niet geregistreerd.
We stellen wel een vraag over uw dienstbelasting in de vragenlijst. De uitkomsten van dit onderzoek geven inzicht in de werklast van
de praktijkhouder. In de discussies over het inkomen van de huisarts is de werklast een belangrijk gegeven dat helaas niet beschikbaar
is.
Wij vragen u om gedurende 7 dagen , van maandag 11 mei tot en met zondag 17 mei, te registeren hoeveel tijd u aan de dagzorg
besteedt. Het komt erop neer dat u drie keer per dag even de tijd neemt om het afgelopen dagdeel te verantwoorden. Gebruik
daarbij de minuut als tijdseenheid. U wordt hierbij geholpen door een praktisch registratieformulier dat op de laatste pagina staat
afgebeeld.
Als in de meetweek uw praktijk één of meer dagen door een vaste waarnemer of HIDHA wordt waargenomen verzoeken wij u om deze
zijn/haar minuten te laten registreren op dezelfde manier als u dit zelf doet. Wilt u daarvoor een apart registratieformulier gebruiken?
Het is immers heel goed denkbaar dat u zelf op zo’n waarneemdag ook werk verricht voor de praktijk. Door gescheiden te registreren
ontstaat een compleet overzicht van het aantal uren dat tijdens de meetweek in uw praktijk aan de dagzorg is besteed.

Wij vragen u de tijd die u besteedt aan uw werk te registreren in de volgende rubrieken:
Direct patiëntgebonden zorg

:

Hierbij gaat het om normale consulten, telefonische consulten en visites

Indirect patiëntgebonden
zorg:

:

Denk aan postverwerking, dossiervorming en het maken van brieven. Maar ook telefonisch overleg
met een medebehandelaar of familielid van een patiënt valt hieronder.

Ketenzorg

:

Al uw activiteiten die gefinancierd worden uit een keten DBC. Voor de meesten van ons is dat alleen
diabetes mellitus. Patiëntenbesprekingen met de POH en de consulten die u zelf uitvoert vallen
hieronder.

M&I

:

Al uw activiteiten die gefinancierd worden vanuit de M&I modules.

Managementtaken

:

Personeelsbeleid, financiële administratie, beheer van gebouwen etc.

Nascholing buiten
herrigistratie-eis

:

Wij gaan ervan uit dat u tenminste de vereiste 40 uur per jaar naschoolt. Hier gaat het om het lezen
van vakliteratuur (weekeinde!) en het volgen van niet geaccrediteerde nascholing.

Diversen

:

Denk hierbij aan vergaderingen van bijvoorbeeld HAGRO, LHV etc. Voorts alle tijd die u aan uw
praktijk besteedt en niet in de overige rubrieken kan worden gerigistreerd

Wachttijden verkorten

Vragenlijst
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Voorafgaand aan uw urenregistratie vragen wij u om onderstaande vragenlijst met 18 vragen in te vullen. Deze geeft ons inzicht in de
samenstelling en representativiteit van de onderzoeksgroep. Het invullen van de vragenlijst kost u éénmalig ongeveer 15 minuten.
Vragenlijst vooraf
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wat is uw naam?.............................................................................
Plaats van vestiging?.........................................................................
Onder welk telefoonnummer bent u bereikbaar voor aanvullende vragen?....................
Wat is uw leeftijd? …………jaar
Wat is uw geslacht? * M / V
Hoe lang bent al praktijkhouder?.............jaar
Hoe omschrijft u uw praktijk ? * Grote stad / Verstedelijkt platteland / Platteland

8. Hoe groot is uw praktijk?..............patiënten
9. Bent u werkzaam als solist?* Ja / Nee, in een groep van……….artsen
10. Hoeveel FTE praktijkondersteuner hebt u?* Géén / ……………..FTE
11. Bent u apotheekhoudend? * Ja / Nee
12. Hoe groot is het vloeroppervlak van uw praktijk? ……………..m2
13. Hoeveel FTE doktersassistente heeft u in dienst? ……………..FTE
14. Heeft u een HIDHA of vaste waarnemer? * Ja / Nee
15. Zo ja, voor hoeveel dagdelen per week? ………… dagdelen
16. Maakt u deel uit van een grootschalige HDS of een kleinschalige dienstenstructuur (HAGRO)?* HDS / HAGRO
17. Voor hoeveel uur staat u ingeroosterd in het kader van ANW diensten (voor- en achterwacht)? ………uur
18. Hoeveel uur ANW dienst ‘verkoopt’ u gemiddeld per jaar? ……….uur
*) doorhalen wat niet wordt bedoeld

Ingevulde vragenformulier en uw registratieformulier
op 18 mei 2009 faxen naar 033-494 74 55

(uw praktijkstempel of naam + handtekening)

Registratieformulier
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Maandag

tijdstip

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

12u 18u 24u 12u 18u 24u 12u 18u 24u 12u 18u 24u

Vrijdag

12u

18u 24u

Zaterdag

Zondag

24u

24u

Direct patiënt-gebonden zorg,
Consulten / TelC / Visites
Indirect patiënt-gebonden:
dossierbeheer, brieven maken,
overleg, regelzaken
Ketenzorg diabetes/COPD
consulten, nabespreken POH
M&I verrichtingen / modules
Managementtaken
Personeel, financiën, beheer
Wachttijden verkorten
Nascholing buiten eisen voor
herregistratie (literatuur,
overige scholing)
Diverse praktijk-gebonden act.
(Hagro, praktijkoverleg,
kring, zorggroep) + “overigen”

Totaal
(uw praktijkstempel of naam + handtekening)

Ingevulde vragenformulier en uw registratieformulier
op 18 mei 2009 faxen naar 033-494 74 55

Totaal

