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Voorwoord

Zo hebben we voor het eerst een onderzoek onder de huis-
artsen gedaan waarbij is gekeken naar hun ervaringen met 
het werken op de post. Dit heeft veel inzichten opgeleverd 
waardoor we de samenwerking steeds meer kunnen verbe-
teren. Inmiddels lijkt 2019 al ver achter ons, omdat we ons 
momenteel in een hele andere werkelijkheid bevinden. 

Tijdens het schrijven van dit jaarverslag bevinden we ons 
namelijk aan het eind van de eerste golf van de coronacrisis. 
Alhoewel we als Huisartsenposten Rijnmond de crisisplan-
nen klaar had liggen, zie je toch dat je je nooit helemaal kunt 
voor bereiden op een crisis van deze omvang en impact voor 
de regio. Eind februari hebben we een crisisteam opgericht 
en er met elkaar voor gezorgd dat dit in zo goed mogelijke 
banen werd geleid. 

2019 was voor Huisartsenposten Rijnmond een jaar van ontwikkeling. 2018 stond vooral in het 
teken van het op orde brengen van de basis. 2019 kenmerkt zich door vernieuwing en verbinding. 
Vernieuwing in de zin van de ontwikkeling van een nieuw governancemodel, implementatie van 
het Kernteam op de huisartsenpost en digitalisering. Verbinding werd gezocht en versterkt met de 
ketenpartners, maar zeker ook met de huisartsen uit de regio.

Vanwege het tekort aan persoonlijk beschermende mid-
delen en ter ondersteuning van de dagpraktijken, ging de 
huisartsenpost overdag open. Iets wat we nog nooit hebben 
gedaan, maar erg goed is verlopen. 
 
Het is een bijzonder leerzame periode geweest. De steeds 
aangepaste richtlijnen werden gecommuniceerd in de 
briefing bij de start van een dienst. Dit werkte heel goed. 
Zeker in het begin van de crisis stond de telefoon roodgloei-
end tijdens de dienst. Door een enorme saamhorigheid van 
iedereen is het gelukt om zoveel als mogelijk telefonisch af 
te handelen. We hebben hiermee het aantal consulten goed 
kunnen afhouden. 

Dit alles smaakt naar meer waardoor we nu kijken wat we 
hiervan vast kunnen houden als nieuwe werkwijze op de 
posten. Ook zijn we tijdens de crisis gestart met beeldbellen 
en de digitale huisartsenpost. Een hele mooie ontwikkeling 
waar we nog lang plezier van gaan hebben. 

Uiteraard gaan we deze periode evalueren, maar ik ben 
enorm trots op het team van Huisartsenposten Rijnmond 
en hoe iedereen zich maximaal heeft ingezet tijdens deze 
periode. De HAP is er voor spoed en crisis, en dat is ook wel 
gebleken! Veel plezier met het lezen van ons jaarverslag. 
Mocht u nog vragen of ideeën hebben, aarzel dan niet om 
contact met mij op te nemen! 

Heidi van den Brink
Raad van Bestuur
h.vandenbrink@haprijnmond.nl  
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HUISARTSENPOSTEN RIJNMOND verzorgt de huisartsenspoedzorg in de avond, nacht en weekend vanuit vijf locaties; locatie Zuid bij het Maasstad 
Ziekenhuis, locatie Noord bij het Franciscus Gasthuis & Vlietland, locatie IJsselland bij het IJsselland ziekenhuis, locatie Spijkenisse bij het Spijkenisse 
Medisch Centrum en satellietpost EMC bij het Erasmus Medisch Centrum. In ons verzorgingsgebied wonen meer dan 1 miljoen mensen. Inwoners van 
het puntje van Voorne-Putten tot Capelle aan den IJssel en Berkel en Rodenrijs rekenen op onze zorg en bereikbaarheid. Jaarlijks vinden er meer dan 
270.000 consulten plaats. 

Wie we zijn
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Onze strategie
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primaire
proces

Taak-
herschikking

Integrale
spoedzorg

Ontschotten en
kennisdeling

Optimaliseren
(logistieke)
processen

Strategische
communicatie

marketing

Ontwikkeling
kernteams

Versterken
persoonlijk
leiderschap

HAP
Rijnmond

Wij zorgen dat 
je bij spoed 

in de juiste handen bent.

Ontwikkeling
organisatie

HAP

Digitalisering Versterken
innovatie

en partner
netwerk

Samenwerking
ketenpartners

Verschillende 
maatschappelijke 

ontwikkelingen zetten het 
primaire proces onder druk, 
zoals de vergrijzing en het 

beleid waarbij mensen langer 
thuis blijven. Het beroep op de 

eerstelijns spoedzorg wordt 
daardoor groter en 

complexer. 

Van zorgorganisaties wordt 
verwacht dat zij efficiënt, laag-
drempelig en integraal werken. In 
deze tijd is dat de manier om kos-

ten beheersbaar te houden en aan te 
sluiten bij de verwachtingen en wensen 
van patiënten. Voor de spoedzorg is dat 

niet anders. Belangrijke partners van 
Huisartsenposten Rijnmond zijn de 

andere schakels in de keten 
van acute zorg.

De zorg is ingrijpend aan 
het veranderen. Dit dwingt 

ons tot andere werkwijzen. 
Ook de patiënten veranderen, zij 
willen meer eigen regie en hebben 

eigen ideeën over wat spoed is. 
Meegaan in deze ontwikkelin-
gen vraagt om een flexibele 
organisatie met wendbare 

medewerkers. 
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Pilot Kernteam
Met de herijking van de besturing en aansturing van Huisartsenposten Rijnmond is vanuit de Werkgroep Governance, bestaande 
uit de leden van het Coöperatiebestuur, de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, de wens uitgesproken om op de posten een 
structuur in te richten met als doel meer continuïteit op de werkvloer te realiseren en daarmee de kwaliteit en het werkplezier te 
verbeteren. Voor deze structuur is de werktitel “Kernteam” gekozen. 

Marlous KasteleinJohanna Priester

Elly CroneJan Hordijk

Willemijn Edel

Elsbeth Borsboom

Vaste gezichten tijdens de dienst 
In de periode maart t/m november deden we 
op locatie IJsselland een pilot met een
kernteam. Een zestal artsen zorgde als vast 
gezicht voor continuïteit tijdens de dienst. 
Deze vaste groep huisartsen deden op 
vaste dagen dienst op de post (minimaal 4 
diensten per maand). Ze kennen de post en 
haar medewerkers goed, zorgen voor een 
positieve sfeer en houden zich bezig met 
verbetering van processen en werkwijzen 
en de zorgkwaliteit. Deskundigheidsbevor-
dering is hierbij een belangrijk punt van 
aandacht.

Terugkijkend op de pilot kan gesteld worden 
dat deze als zeer succesvol is ervaren. Zelfs 
zo succesvol, dat huisartsenpost IJsselland 
het kernteam heeft doorgezet in 2020. In de 
toekomst wordt gekeken of een kernteam 
ook mogelijk is binnen andere locaties. 
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Ontwikkelingen 2019
 Invulling geven aan de strategie
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Optimalisering van het primaire proces

In 2019 hebben we een aantal primaire processen anders ingericht om zo efficiënter te kunnen  
werken en onze medewerkers en huisartsen te kunnen ondersteunen in de uitvoering van hun taken. 

SPEER
PUNT

Conclusies Taakherschikking 2019
•  de taakherschikkers nemen een aanzienlijk aandeel 
 in de consulten voor rekening 
•  De geluiden van huisartsen over de inzet van taak-
 herschikkers zijn overwegend positief
•  De taakherschikkers zorgen voor werkdrukverlichting. 

Daarnaast wordt het werken met taakherschikkers over 
het algemeen ook als leuk en soms leerzaam ervaren. 

•  Waar het verlagen van de werkdruk voor huisartsen 
enerzijds een doelstelling was, was het verlagen van de 
dienstendruk ook een doelstelling. Tot nu toe zijn de taak-
herschikkers hiertoe nog niet ingezet; zij worden enkel 
boventallig ingezet. 

Afronding en borging project taakherschikking 
In 2020 wordt doorgewerkt aan de borging van de 
kwaliteit van de taakherschikkers. Hiertoe worden onder 
andere intervisieavonden georganiseerd, wordt er een 
inwerkprotocol opgesteld en wordt er een proces voor 
zelfevaluatie ingericht. Met deze borging van de kwaliteit 
van de taakherschikkers is het project taakherschikking 
in 2020 afgerond.

Mobiele Computers
Zo is er het afgelopen jaar voor gezorgd dat alle ambulances 
zijn voorzien van mobiele computers. Deze zorgen er 
namelijk voor dat de arts bij de patiënt het complete dossier 
tot zijn beschikking heeft en de visite direct af kan handelen. 
Hiermee wordt voorkomen dat deze achteraf op de post 
ingevoerd moeten worden.

MINDD
 Ook is in 2019 de nieuwe website met daarin de Moet ik 
naar de Dokter-module geïmplementeerd. Hierdoor kunnen 
patiënten op de website eerst een vragenlijst doorlopen. Een 
directe koppeling met het EPD Topicus wordt in 2020 
gerealiseerd. 

Verder is in 2019 op àlle locaties van de HAP Rijnmond een 
vorm van taakherschikking toegepast om de werkdruk 
voor de huisarts te verlagen. 
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Aantal triagisten in dienst

 2019 2018

 94 90 Gediplomeerd triagisten

 20 24 Ongediplomeerd < 2 jaar in dienst 

 1 2 Ongediplomeerd > 2 jaar in dienst 
   (norm is binnen 2 jaar gediplomeerd)

 67 58 Medisch studenten
 

 182 174 Totaal aantal triagisten
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Samenwerking met ketenpartners en stakeholders

De huisartsenpost is onderdeel van de keten van acute zorg in de regio en heeft een maatschappe-
lijke opdracht om te zorgen voor kwalitatieve invulling van spoedzorgvragen van de inwoners van 
ons verzorgingsgebied. Afstemmen met andere partijen en het weghalen van schotten in de keten 
is dan niet meer dan logisch. Samenwerking komt de kwaliteit van zorg ten goede, brengt efficiën-
tie in de inzet van mensen en middelen en stimuleert kennisdeling. 

SPEER
PUNT

Samenwerking met ziekenhuizen in de regio
Afgelopen jaar is de samenwerking met de SEH van de 
ziekenhuizen in de regio op meerdere locaties intensie-
ver geworden. Zo startte op HAP Zuid en de SEH van het 
Maasstad Ziekenhuis een gezamenlijke selectie van zelfver-
wijzers om de patiënt zo snel mogelijk zorg op de juiste plek 
te kunnen geven. Jon Huddy bracht met zijn bedrijf Huddy 
Healthcare Solutions een bezoek aan het Maasstad Zieken-
huis met de opdracht een ontwerp te ontwikkelen voor een 
gezamenlijke spoedpost. Het advies van Huddy wordt zowel 
door betrokkenen vanuit Maasstad Ziekenhuis als de HAP 
omarmt. In 2020 start het haalbaarheidsonderzoek HAP/ 
SEH.

Ook zijn dit jaar de eerste succesvolle stappen gezet in een 
goede samenwerking tussen de SEH en de HAP op locatie 

Gasthuis. Onder meer de Directe Toegang Radiodiagnostiek, 
het fysieke meekijkconsult en diverse periodieke samenwer-
kingsoverleggen leidden tot een intensievere samenwerking. 
In november 2019 zijn tijdens een geslaagde inspiratiesessie 
nog meer goede ideeën opgehaald waarbij drie duidelijke 
thema’s naar voren kwamen; elkaar kennen, (zorg-)logistieke 
processen afstemmen en digitale gegevens uitwisselen. 
  
Integratie HAP Spijkenisse en Spoedpoli SMC
HAP Spijkenisse en de Spoedpoli van SMC streven in hun 
samenwerking naar één balie, één triage en één wachtkamer 
met daarbij een betere doorstroming voor de patiënt. Doel is 
dat de patiënt het acute zorgproces als één proces ervaart 
waardoor een verbouwing noodzakelijk is. De tekeningen voor 
deze verbouwing  zijn dit jaar afgerond. Begin 2020 is de 
financiering rond en kan een hechte samenwerking beginnen. 
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Directe toegang radiologie 
op locatie noord & zuid

Bij Directe Toegang Radiologie (DTR) kan een huisarts 
bij vermoeden van een eenvoudige breuk direct een foto 
aan vragen om te bepalen of er sprake is van een frac-
tuur. Afgelopen jaar is gebleken dat DTR op zowel HAP 
Noord als HAP Zuid een succes is. Onnodige tweedelijns 
zorg wordt voorkomen wat zorgt voor de juiste patiënt 
op de juiste plek. DTR wordt dan ook gecontinueerd. De 
wens is om de pilot om te zetten in reguliere zorg.  

14 ONTWIKKELINGEN 2019
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Ontwikkeling van de organisatie

Om meer inzicht te krijgen in de beleving en de behoefte van de medewerker ten aanzien van  
de speerpunten van de strategie, de ontwikkeling van de organisatie en het versterken van  
persoonlijk leiderschap, hebben we een medewerkersbelevingsonderzoek (MBO) laten verrichten.  
Gemiddeld geven de medewerkers het werken bij de HAP een rapportcijfer van 7,2.

SPEER
PUNT

Werken bij HAP Rijnmond wordt redelijk positief ervaren 
maar brengt wel een behoorlijke werkdruk met zich mee. Uit 
het MBO werd duidelijk dat werken bij de HAP door mede-
werkers in verschillende functies anders wordt ervaren. Zo is 
er een groot verschil in de beleving van de junior triagisten 
(medische studenten), de kandidaat triagisten (triagist in 
opleiding) en de triagisten die al langer bij de Huisartsen-
posten werken.   

Het MBO wijst verder uit dat de medewerker graag verbe-
tering wenst te zien in planning en roostering, verdere ver-
betering van de kwaliteit van het werk en het verminderen 
van werkdruk. Voor al deze punten is er een plan van aanpak 
gemaakt voor 2020. 

Werkdruk wordt op verschillende facetten binnen de orga-
nisatie opgepakt en is een belangrijk thema. Medewerkers 

geven aan door plannen en roosteren minder werkdruk 
te kunnen ervaren. Dit wordt, zoals eerder aangegeven, 
door een speciale focusgroep als project uitgerold. Ook het 
vereenvoudigen van werkprocessen, waarbij we verwachten 
dat digitale oplossingen zeker een bijdrage gaan leveren, 
dragen bij aan verminderingen van werkdruk.

In 2019 hebben we de werkdruk verlaagd door het uitbeste-
den van het grootse deel van de opleiding en het inwerken 
van nieuwe junior triagisten en kandidaat triagisten. Op 
deze manier zijn nieuwe medewerkers bij de eerste dienst al 
ingewerkt. Het is leuk nieuwe mensen in te werken, maar de 
aantallen waren belastend voor de locaties.

Uit het MBO blijkt ook dat het belangrijk is dat mensen 
plezier hebben in het werk. Plezier op het werk heeft een 
positieve invloed op werkdruk en een goede werk-privé 

7,2

balans. Om deze reden hebben we een vitaliteitsweek 
georganiseerd in september 2019. Deze week stond in 
het teken van het verrassen van de medewerkers op een 
gezonde manier. Er stonden de hele week gezonde hapjes 
en drankjes op de post, er kwam een stoelmasseur langs 
evenals de Zitacademie om advies te geven over gezond 
zitten. Medewerkers waren erg enthousiast. 

We hebben het jaar afgesloten door het organiseren van 
een kerstmarkt. Op deze kerstmarkt konden de medewer-
kers onder het genot van een hapje en een drankje hun 
eigen kerstpakket samenstellen. 

Ook in 2020 is er aandacht voor het binden en boeien 
van medewerkers door het vergroten van het plezier op 
het werk en het verder ontwikkelen van een inspirerende 
werkplek. 
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ONTWIKKELING VAN DE ORGANISATIE

Scholingsplan 2020
In 2019 is een uitgebreid aanbod aan scholing geformuleerd 
in een jaarplan. Dit plan biedt scholing aan per functiegroep 
in 2020. Ook is er een scholingsplan opgesteld per rol, 
zoals de opleiding van een OVD en coach. Dit is gedaan om 
de medewerkers doorgroeimogelijkheden aan te kunnen 
bieden.

Uit marktonderzoek blijkt dat mensen graag ergens wer-
ken waar aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. Het 
scholingsplan voor 2020 kent dan ook een ruim aanbod aan 
trainingen die mensen kunnen volgen om zich persoonlijk 
verder te kunnen ontwikkelen. 

Arbeidsmarkt

 
Tekorten arbeidsmarkt 
Vanwege het tekort op de arbeidsmarkt, zetten wij steeds 
meer junior triagisten in en leiden wij hen extern op. Zo is er 
een gestructureerd inwerkprogramma ontwikkeld voor deze 
functie. Junior triagisten starten hun dienstbetrekking door 
op de eerste zaterdag van de maand een klassikale opleiding 
te volgen plus een paar diensten in de daaropvolgende twee 
weken. Hierbij worden ze ingewerkt door een externe coach. 
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van de patiënten vindt dat zij serieus genomen werden 
door de zorgverlener. Dit ligt net onder het gemiddelde in 
Nederland.

van de HAP Rijnmond patiënten geeft aan een behandeling 
te hebben gekregen waarmee zij wat konden. Dit is 
nagenoeg gelijk aan de benchmark in Nederland (87%).

8.5

90%

86%

De assistent aan de telefoon krijgt als rapportcijfer 
een 8,5 versus 8,2 landelijk.

Opvallend: de assistent geeft beter dan gemiddeld in NL 
informatie over wat te doen als de klachten veranderen.

8.1 De zorgverlener krijgt als rapportcijfer een 8,1 
(gelijk aan benchmark).

In 2019 hebben we middels een Patiëntenervaringsonderzoek inzicht  
verkregen in hoe patiënten de diensten van HAP Rijnmond ervaren. Patiënten 
ervaren de diensten van HAP Rijnmond in het algemeen als goed. Minder  
tevreden zijn zij over de wachttijden, de informatie over de wachttijden en voe-
len zij zich niet altijd serieus genomen. In het jaarplan van 2020 zijn  
doelstellingen opgenomen om deze punten te verbeteren.

Patiëntenervaringsonderzoek

86%

88%

Telefonische bereikbaarheid & wachttijd

Bejegening/communicatie

van de vond dat de huisartsenpost goed bereikbaar was. 
Dit blijft significant achter op het landelijk gemiddelde van 91%.

van de patiënten van HAP Rijnmond voelt zich serieus genomen door 
de assistent of huisarts aan de telefoon. Dit is ongeveer gelijk aan de 
gemiddelde score van HAP’s in Nederland.

79% 12% niet. vond de wachttijd hierbij acceptabel en
Dit komt overeen met wat bij andere HAP’s in Nederland ervaren wordt.
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Hoe ervaren huisartsen werken op de post? 

Huisartsenonderzoek

Ook is in 2019 een onderzoek onder de 
huisartsen van HAP Rijnmond gedaan om het 
profiel van de huisarts in kaart te brengen 
evenals hun ervaring met werken op de pos-
ten. Uit het onderzoek bleek dat ‘dé huisarts’ 
niet bestaat. 

Als we afgaan op het enthousiasme voor de diensten op 
de HAP, dan zijn de volgende profielkenmerken onder-
scheidend:
 
HET SOORT HUISARTS: gevestigde huisartsen zijn duide-
lijk meer kritisch dan waarnemers (HIDHA & AIOS);

LEEFTIJD: oudere huisartsen en met name zij die betrok-
ken waren bij het ontstaan HAP Rijnmond zijn meer 
kritisch;

GESLACHT: vrouwen (veelal ook waarnemend) zijn posi-
tiever dan mannen;

LOCATIE: huisartsen verbonden aan IJsselland zijn wat 
meer positief, die van Spijkenisse en Zuid het minst;

INTERESSES: zij die wat positiever zijn hebben relatief 
meer interesse in Ouderen, Kinderen, Beleid & Organisatie 
en Calamiteiten.

5%

54%

41%

is enorm enthousiast (promoters) – Met 
name over de sfeer/collegialiteit en in het 
bijzonder de samenwerking met triagisten, 
baliemedewerkers en chauffeurs.

is enthousiast, maar ziet graag 
verbetering – Met name in het aantal 
patiënten (te veel niet spoedgevallen) 
en de samenwerking met collega’s.

is behoorlijk kritisch (detractors) – Willen 
met name het aantal patiënten terug-
dringen en een betere kwaliteit van triage. 
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Financieel beleid

De resultatenrekening over het boekjaar 2019 
ten opzichte van de begroting kan als volgt  
worden weergegeven:

Realisatie
2019

Begroting
2019

Afwijking t.o.v. 
begroting 2019

Realisatie
2018

Afwijking t.o.v. 
realisatie 2019

Bedrijfsopbrengsten € € € € €

Opbrengsten zorgprestaties 22.812.032 22.538.857 273.175 21.513.633 1.298.399

Niet-geïnde verrichtingen -73.299 0 -73.299 -135.247 61.948

Verrekend in tarieven 4.884 5.093 -209 -181.611 186.495

In tarieven te verrekenen -437.213 -5.093 -432.120 181.611 -618.824

Totaal bedrijfsopbrengsten 22.306.404 22.538.857 -232.453 21.378.386 928.018

Bedrijfslasten
Kosten huisartsen 6.988.997 7.306.755 -317.758 6.695.782 293.215

Personeelskosten 9.586.431 9.849.623 -263.192 9.159.516 426.915

Afschrijvingskosten 289.255 297.730 -8.475 331.238 -41.983

Overige bedrijfskosten 4.732.701 5.056.749 -324.048 4.453.403 279.298

Financiële baten en lasten 20.075 28.000 -7.925 24.276 -4.201

Totaal bedrijfslasten 21.617.459 22.538.857 -921.398 20.664.215 953.244

Netto resultaat 688.945 0 688.945 714.171 -25.226

Resultaatbestemming
Mutatie bestemmingsfonds (RAK) 501.445 714.171 -212.726

Mutatie bestemmingsreserve 187.500 0 187.500

Totaal resultaat 688.945 714.171 -25.226
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2019 2018

 €  € 
Activa
Vaste activa 778.435 960.253
Vlottende activa 5.329.966 3.810.257
Totaal activa 6.108.401 4.770.510

Passiva
Eigen vermogen 2.468.703 1.779.758
Voorzieningen 39.352 118.506
Langlopende schulden 94.900 214.900
Kortlopende schulden 3.505.446 2.657.346
Totaal passiva 6.108.401 4.770.510

Financiële positie

De financiële positie kan als volgt 
worden weergegeven:

Resultaat
De financiële positie is in 2019 sterk verbeterd. Het positieve 
exploitatieresultaat is € 688.945. Het resultaat bestaat uit 
overproductie en onderbesteding. In 2019 is in opdracht van 
de Raad van Bestuur een bestemmingsreserve gevormd van 
€ 187.500 voor het Spoedplein op locatie Spijkenisse. De 
dotatie aan de RAK is € 501.445.

Kostenresultaat
Met de zorgverzekeraars is een meerjarenafspraak voor 2019 
en 2020 gemaakt over het budget en de aanwending gericht 
op invulling van de strategische speerpunten. 
In 2019 is er sprake van onderbesteding van € 921.398. De 
gerealiseerde kosten € 21.617.459 zijn lager dan het afge-
sproken budget € 22.538.857. De  belangrijkste oorzaken zijn:
•  Efficiëntere bedrijfsvoering en lagere kosten door minder

inzet van waarnemers;
•  Lagere indexatie: latere invoering van de CAO verhoging

per juli;
•  Lagere projectmatige kosten: uitvoering tegen lagere kos-

ten en deels verschuiving van de oplevering naar 2020.

Productieresultaat
De totale omzet is gestegen met € 1.298.399 van € 
21.513.633 in 2018 naar € 22.812.032 in 2019.
De gerealiseerde productie is 264.019 ANW contacten en ligt 
5.319 boven de afspraak van 258.700 contacten. 
Van de overproductie en onderbesteding zal € 437.213 
worden terugbetaald door overschrijding van het wettelijk 
voorgeschreven maximum te vormen reserve aanvaardbare 
kosten (RAK). De maximale RAK is 10% van de gerealiseerde 
omzet.  

Kengetallen 31-12-19 31-12-18

Liquiditeit (vorderingen+geldmiddelen / kortlopende schulden)  1,5 1,4
Solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) 40,4% 37,3%
RAK (Reserve aanvaardbare kosten / omzet) 10,0% 8,3%
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Productie en 
kwaliteitscijfers

De branchenormen
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* incl. contacten tussen 17.00 - 18.00 uurContacten in 2019

Totaal
272.464 *

VisitesTelefonische contacten

120.227 18.635
Consulten op de post

133.602

Norm in % 2019 2018

De cijfers hiervan zijn nog niet betrouwbaar, 
omdat in de meting ritten worden meegeteld 
die minder urgentie hebben. We werken 
eraan om de registraties te verbeteren.

Het lukt ons nog niet om, ondanks de inzet van meer triagistes, 
meer telefoongesprekken binnen 2 minuten aan te nemen, waardoor 
we onder de norm scoren. In 2019 zetten we in op het verkorten van 
de gesprekken. Ondanks de toename van de complexiteit van zorg 
verwachten wij daar nog een verbeterslag te kunnen maken.
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Calamiteiten en VIM’s

Wat is een calamiteit
Een calamiteit is een patiëntencontact met een onver-
wacht ernstig beloop waarbij er een relatie is met de 
kwaliteit van zorg. Niet elke casus met een ernstig 
beloop is een calamiteit. 
Een aantal factoren geven een hogere kans op een 
calamiteit, zoals meerdere contacten met de post 
of meerdere hulpverleners zijn bij de hulpverlening 
betrokken, eerder contact met de eigen huisarts of als 
het contact met de post in de nacht plaatsvindt. 

Afgelopen jaar is in totaal bij 18 casussen onderzocht of 
er sprake was van een calamiteit. Bij 11 casussen bleek na 
intern onderzoek door de medisch manager dat dit niet 
het geval was. 7 casussen zijn uiteindelijk als calamiteit 
onderzocht. Het afgelopen jaar is weer hard gewerkt om de 
procedure te verbeteren. 

Tijdens het calamiteitenonderzoek wordt de casus met 
de betrokkenen besproken. Hierbij komt elke betrokken 
zorgverlener aan het woord. Met elkaar wordt een analyse 
gemaakt over hoe de casus heeft kunnen gebeuren. Er wordt 
met elkaar tot een top drie van basisoorzaken gekomen. De 
beleidsadviseur verwerkt alle informatie uit de bespreking 
in het calamiteitenrapport en legt het concept voor aan de 
onderzoekers en betrokkenen. Het rapport wordt na goed-
keuring aan het MT voorgelegd voor goedkeuring van de 
verbetermaatregelen. Uiteindelijk gaat het definitieve rap-
port naar de IGJ, die bekijkt of de HAP Rijnmond voldoende 
heeft geleerd van de casus.

Het viel op dat in de zeer uiteenlopende casussen die zijn 
onderzocht als calamiteit de systeemoorzaken en risico’s in 
het proces vrijwel dezelfde zijn. 

Top 3 systeemoorzaken & risico’s 
ABCD: het toestandsbeeld uitvragen is niet goed gegaan 
of niet goed binnengekomen. Vooral bij de C-uitvraag, 
waar het NTS volgens sommige triagisten weinig houvast 
geeft, ligt een valkuil.
Overlegmodel: het niet of onjuist gebruiken van de 
‘houvast voor overleg’. Hierin is de samenwerking tussen 
huisarts en triagist belangrijk; zorg ervoor dat duidelijk is 
wat precies de twijfel is van de triagist.
Ketensamenwerking: samenwerkingsafspraken over 
triage, registreren, overleggen en overdragen ontbreken 
of worden niet nageleefd. Het is ook hier van belang dat 
helder is hoe de verantwoordelijkhedsdeling is, wat we 
van elkaar verwachten.

Verbeterrichting in calamiteiten

Ontbreken apparatuur
 NTS
 Overlegmodel

Keten samenwerking
 ABCD

Diagnose mogelijkheden

25%

19%13%

6%6%

31%

Calamiteiten 2019 

1 Sepsis door infectie huid
2 Onverwacht overlijden
3 Niet onderkende ACS (Acuut Coronair Syndroom)
4 Niet onderkende dissectie aorta
5 Suïcide
6 Intoxicatie door eten paddenstoel
7 Delay behandeling CVA
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Q/post Hoofdkantoor Erasmus MC IJsselland Spijkenisse Noord Zuid Totaal/Q 

Totaal 2019 49 10 70 118 131 103 481
Totaal 2018 2 7 104 50 160 116 439

Meest voorkomende VIM meldingen 

154
Onzorgvuldigheid 

en Onoplettendheid

23
Ontbreken en onjuist 

gebruik protocol

28
Communicatie

50
Te lange wachttijd

134
Verkeerde huisarts 
gekozen in Topicus 

28
Verkeerde 

behandeling

18
ICT-apparatuur 

Huisartsen en HAP-medewerkers hebben afgelopen jaar 
meer gemeld via Veilig Incidenten Melden (VIM) dan het jaar 
ervoor. In 2018 kregen we 439 meldingen via VIM, afgelopen 
jaar waren dit er 481. De meeste meldingen in 2019 gingen 
over onzorgvuldigheid en onoplettendheid, gevolgd door 
het kiezen van de verkeerde huisarts via Topicus. Voor dit 
probleem zijn in 2018 en 2019 veel inspanningen gedaan. 
Inmiddels is het gelukt om in samenwerking met ION de 
database te gebruiken.
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Klachten en geschillen

 207
Klachten  2019

Aard van de klacht

Medische handelen arts  101
Organisatie  33
Handelen doktersassistent  66
Bejegening doktersassistent  38
Bejegening arts 33
Bereikbaarheid  15
Handelen huisarts ondersteuner 1

EMC 3
IJsselland 39
Spijkenisse 40
Noord 54
Zuid 71

Klachten per post

Wanneer patiënten ontevreden zijn over de dienstverlening, kunnen zij een klacht indienen 
op de website van Huisartsenposten Rijnmond. Veelal blijkt dat een klacht voortkomt uit 
een andere verwachting van de patiënt. Klachten worden zoveel mogelijk binnen een week 
door de locatiemanagers opgepakt. Deze werkwijze zorgt ervoor dat bijna alle klachten 
in 2019 naar tevredenheid van de klagers zijn afgehandeld. Er is 1 geschil via de SKGE 
behandeld en deze is uiteindelijk onontvankelijk verklaard. 
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Organisatie4
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Raad van Toezicht
H.M. Bolle, voorzitter 
T. Groenendijk- de Vos
G.R.J. de Groot 
S. Shackleton- Dijkstra, 
 vice-voorzitter
E.P.W.A. Talboom-Kamp

Raad van Bestuur
H.G.M. van den Brink

Beleidscommissie Noord
C.M.A. Bender- de Paauw,  
 voorzitter  
C. Hofman- van Vliet 
M.R. Kok, 
 medisch manager
D.M.K.H. Oei

Beleidscommissie 
IJsselland
E. Borsboom
C.P. Gerretsen, 
 medisch manager 
M. van Gorcum 
G.M. Joppe  
S.J. van Schaik, voorzitter

Coöperatiebestuur
C.M.A. Bender- de Paauw 
M. van Gorcum
C. Hofman-van Vliet
H.J. Hoogervorst
G.J. van Zellem, voorzitter
A.L. van Zwol

Ondernemingsraad
A. Bakker
J. Dijkstra
A. Ganpat- Biharie 
A. Gerrits
P.M. Janse, voorzitter 
Z. el Koubai 
C. Kruis
A. Mulder
K. de Reus, secretaris
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Beleidscommissie Zuid
G.W.A.M. Bles, 
 medisch manager 
Y.G. Jansen
S.H. Janssen
I. Keuvelaar, voorzitter
J.T.E. de Penning
A.N. Vermulm
G.J. van Zellem

Beleidscommissie 
Spijkenisse
K.F. van Eijk 
M.P.A.C. Olieslagers 
M. den Otter
 medisch manager
A.L. van Zwol 
 voorzitter

Dienstencommissie Noord
P.P. Bender
F. Cimen
M.C. Eppens 
A. Harderwijk 
F.P. Hohmann 
R.W.M. Hooijen
P. van Iperen
J. Linthorst 
B.J. Olthof 
K. Özveren 
C.M. Rijncke-Grotendorst
E.N. Stam 
A.C. van der Stelt 
A.T. van Winkel 

Dienstencommissie
IJsselland
J.F.M. Blankers
E. Borsboom
R.E. Haas de- Bax
M.A. Remmerswaal
A. Slikker
A. van Zuijdam

Dienstencommissie Zuid
B. Adèr
K. Balwant Gir  
G. Bles, Medisch Manager
F.J. Boute
K. Briedjlal
M.L. Brouwer 
H. Bruijns 
J.P. Caljouw-Vos 
C.M. Chan-van der Vorm 
N.M. Ferguson 
P. Folmer
J.A.M. Galesloot
J.A.S. Grevelink 
R.J.M. Laschet 
M. Levin-Snijder
C. Luijendijk
A. Oei
T. Polat
Ph.J. Postema
T. Schaumont
B.W.V. Schouten
D. Siccama
A.E. Speeks 
B. Speksnijder
R.P. Vermaat

Dienstencommissie 
Spijkenisse
B. Bulut
A. van den Hurk
J. Miedema
B. Mohamad
R.F. Seijsener
T. Timp
H. Venes
M.J. van der Wateren 
W. Welle van der-van Dijk 
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Centraal Bureau
Vasteland 12G
3011 BL Rotterdam
T  010 206 03 00
E  info@haprijnmond.nl
KvK 24342302

www.huisartsenpostenrijnmond.nl
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