Voorwoord
Wij bieden u hierbij het kwaliteitsjaarverslag aan van Huisartsendienst Twente-Oost.
Het jaar 2005 is voor Huisartsendienst Twente-Oost wederom een bewogen jaar geweest in
meer dan een opzicht.
De nieuwe huisartsenpost Oldenzaal die op 1 november 2004 zijn deuren opende, heeft een
goede start gehad. De huisartsen die gevestigd zijn in de gemeenten Oldenzaal en
Dinkelland hebben zonder noemenswaardige problemen zich het werken op een
huisartsenpost eigen gemaakt. Ook de verschuiving van de huisartsenpost Enschede naar
Oldenzaal van de inwoners uit de gemeente Losser/Overdinkel is vlekkeloos verlopen.
In de eerste helft van 2005 heeft meer dan 50% van de huisartsen zijn lidmaatschap van
HDT-Oost opgezegd vanwege de landelijke huisartsenacties. De discussie onder de
huisartsen of men nog wel 7 x 24 uurs zorg wil leveren, geeft aan dat er in de beroepsgroep
verschillend over wordt gedacht. Gelukkig heeft het overgrote deel van de huisartsen zich
ook weer in de tweede helft van 2005 aangemeld bij HDT-Oost nadat er een compromis is
bereikt waar een landelijke commissie onder voorzitterschap van Ellen Vogelaar de basis
voor heeft gelegd.
Er is een grote stap voorwaarts gemaakt om tijdens de dienst de mogelijkheid te creëren
voor inzage in medische dossiers van de patiënten in het HuisartsInformatieSysteem (HIS)
van de eigen huisarts.
Verder is in december 2005 door de huisartsen het principebesluit genomen om de
voorbereiding voor en onderhandeling over de verhuizing van de huisartsenpost Enschede
naar het ziekenhuisterrein in gang te zetten.
De diverse ontwikkelingen hebben, zowel van het bestuur als van de directie veel tijd en
energie gevraagd.
Rest ons de waardering uit te spreken voor de enorme inzet van alle medewerkers in dit
drukke verslagjaar. Ook willen wij de huisartsleden bedanken voor hun getoonde inzet en
flexibiliteit tijdens de Avond-, Nacht-, Weekenddiensten.
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