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Introductie

2

Het nieuwe bestuur van de HAP Rijnmond is sinds begin 

2018 verantwoordelijk voor het beleid. De eerste periode 

van verkenning en kennismaking is achter de rug en er is 

behoefte bij zowel de HAP Rijnmond als haar stakeholders 

aan een heldere strategie.

In overleg met het Coöperatie Bestuur is een representatief 

team samengesteld, dat o.b.v. dialoog de strategische 

contouren voor de korte en lange termijn ontwikkelt.
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Digitalisering vraagt 
nieuwe werkmethoden

Urbanisatie en vergrijzing 24/7 dienstverlening

Verschuiving behandelingen 
naar eerste lijn

Toename samenwerking en 
schaalvergroting

Toename administratieve last

Meer protocollen, minder 
persoonlijk

Groeiende macht 
zorgverzekeraars

Professie verandert met de 
trends en ontwikkelingen

Impact trends en 
ontwikkelingen 

De toekomst 
inspireert ons

Vanuit deze gedachte is de HAP Rijnmond 

gestart om voorbereid te zijn op de 

komende jaren en een tevredenheid te 

realiseren bij allen die de HAP bemensen. 

Zorg verandert, nieuwe technologische 

mogelijkheden doen hun intrede, nieuwe 

structuren zijn nodig. Daarvoor is ook 

cruciaal hoe de zorg-verlener zich voelt als 

hij bij de HAP werkt.
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Over HAP Rijnmond
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Zorgpost voor spoed 
door huisartsen

Wie?

Huisartsenposten Rijnmond sinds 1998

Wat?

Wij organiseren spoedeisende huisartsenzorg tijdens de avonden, 

nachten, weekenden en officiële feestdagen.

Hoe?

Door de patiënt de juiste zorg te bieden: op het juiste moment, 

door de juiste persoon en op de juiste plaats.
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Organisatie en 
verzorgingsgebied
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Een bereik van 
ca. 1 miljoen mensen

We zijn een organisatie met gedreven en

betrouwbare medewerkers, die respectvol met 

elkaar omgaan. 

- 5 locaties

- 850 huisartsen, waarvan 300 niet gevestigd

- 230 locatiemedewerkers

- 30 stafmedewerkers

- 50 mobiele huisartsondersteuners

HAP Sfg

HAP IJsselland

HAP Rotterdam Zuid

HAP Ruwaard
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Ons merk

belofte

eigen waarde

ambitie

kernwaardekernwaarde

ambitie

Wij zorgen dat je 
bij spoed in de 

juiste handen bent.

betrouwbaar innovatief

beste zorg op juiste 
plaats en moment

persoonlijk

inspirerend
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Gedeelde dromen en 
waarden.
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Een inspirerende plek 
om te werken

Onze brand house is de leidraad voor de 

ontwikkeling voor ons merk. Het bestaat uit onze

overtuiging, wat ons merk belooft aan de gebruiker

en de belangrijkste waarden die onze

persoonlijkheid en ambities het best weergeven. 

Ons brand house is een belangrijk vertrekpunt voor

onze strategie en daaruit volgende acties: zowel

voor intern als extern.
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Visie en missie

onze missie

onze visie

onze belofte

ambitie | commitment | resultaat
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De patiënt de juiste zorg bieden: op het juiste moment, door 

de juiste persoon en op de juiste plaats.

De huisarts wil dat de patient bij spoedzorg tijdens ANW uren 

in goede handen is wanneer hij of zij er zelf niet bij kan zijn. 

Een inspirerende plek 

om te werken.

Borgen van de kwaliteit en 

continuïteit van de 

spoedzorg.

Hoogwaardige ANW

huisartsenzorg leveren 

aan patiënten

Wij zorgen dat je bij spoed in de juiste handen bent

Waarom we bestaan?

De huisarts wil dat de patient bij spoedzorg tijdens ANW uren

in goede handen is wanneer hij/zij er zelf niet bij kan zijn. 

Hoe we ons onderscheiden?

Op elke locatie werkt een regiearts als poortwachter. Een

goede triage is van belang. Wij zijn continu bezig om de 

triage te verbeteren middels training en coaching.  Op de 

HAP werkt een mix van zorg-professionals samen als team. 

Deze herkenbare aanpak bieden wij op 5 locaties in de Regio.

Wat willen we worden?

Een inspirerende plek om te werken voor huisartsen en

medewerkers.
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Waarde creatie

Focus en inzet op 
belangrijkste issues 
en onderwerpen.

Ontwikkeling 
organisatie

HAP 

Optimaliseren 
(logistieke )
processen

Digitalisering

Taak-
herschikking

Integrale 
spoedzorg

Ontschotten en 
kennisdeling

Versterken 
persoonlijk 
leiderschap

Strategische
communicatie

marketing

Versterken
innovatie en 

partner 
netwerk

HAP
Rijnmond

HAP
Rijnmond

Wij zorgen dat je bij spoed in de juiste 
handen bent

Ontwikkeling 
kernteams
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Doelgroep gerichte communicatie 

strategie o.b.v. inzicht in behoeften. 

Nadruk op snel en correct informeren en 

activeren interne stakeholders.

Samenstellen van een kernteam per 

locatie met zowel gevestigde als niet 

gevestigde huisartsen.

Het realiseren van doelen door de 

ontwikkeling van persoonlijke 

vaardigheden en verantwoordelijkheid op 

basis van talent en passies.

1. STRATEGISCHE  INZET MARKETING 

EN  COMMUNICATIE

3. ONTWIKKELEN KERNTEAMS

2. VERSTERKEN 

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Aandachtsgebieden
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1

2

3

Doel: borgen communicatie

Doel: verantwoordelijkheid en

eigenaarschap

Doel: slagvaardige organisatie

STRATEGISCHE RICHTING

ONTWIKKELING ORGANISATIE 

HAP
• Een communicatieplatform waarop 

alle informatie logisch terug te 

vinden is

• Inzicht in doelgroepen en hun 

wensen 

• Vaste gezichten op de locatie

• Bewaking van de cultuur

• Optimaliseren processen

• Intervisie kernteams onderling

• Veilige leer- en werk omgeving

• Verantwoordelijkheden laag in de 

organisatie

• Opleiding en intervisie

• Ken elkaars werk, ken de HAP 

AANDACHTSGEBIED ACTIVITEIT AMBITIE



Invoer kernteams

Uitwerken van plan kernteams met 

informatie over strategie, aanpak en 

heldere doelstellingen.

Er bestaat niet een huisarts en een 

patient. Het verkrijgen van meer inzicht 

in de motiverende drijfveren van 

doelgroepen is noodzakelijk voor het te 

voeren beleid.

Inzicht data en doelgroepen

Communicatie platform

Alle informatiebronnen die voor het werken 

op de post nodig zijn samenbrengen en 

nieuwe informatie snel bij de juiste 

medewerker kunnen brengen.

Regiearts

De regiearts is bepalend voor het verloop 

van de dienst; o.a. als poortwachter, 

bewaker van kwaliteit, sfeer, en het 

creëren van een veilig leer- en 

werkklimaat.

Projecten
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Organisatie Ontwikkeling HAP

Communicatie

Persoonlijk leiderschap

Ontwikkeling kernteams

Marketing
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Aandachtsgebieden
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AANDACHTSGEBIED ACTIVITEIT AMBITIESTRATEGISCHE RICHTING

OPTIMALISEREN PRIMAIRE PROCES

De primaire processen zijn afhankelijk

van ICT voorzieningen. Dit stelt eisen

aan de continuïteit en veiligheid van de 

systemen evenals aan de optimalisatie

en vernieuwing ervan.

Continu aandacht voor de processen, 

waarbij de inrichting van de HAP deze

optimaal faciliteert.

1. TAAKHERSCHIKKING

3. DIGITALISERING

2. OPTIMALISEREN (LOGISTIEKE) 

PROCESSEN

Doel: verkorten wachttijden en meer 

effectieve tijd voor patient 

Doel: borgen kwaliteit en efficiënt 

gebruik van middelen

Doel: vernieuwing primaire processen

Voorspelbare en routinematige medische 

handelingen laten uitvoeren door andere 

speciaal hiervoor opgeleide zorg-

professionals.

• Triage is de eerste schakel om 

patiënten naar de juiste 

zorgverlener te verwijzen

• De inrichting van de HAP is 

faciliterend aan het proces

• Betrouwbare en veilige systemen

• Optimaal gebruik van systemen

• Innovatie voor de patiënt

• Vernieuwing in de verbinding tussen 

en met de professionals

• Vernieuwing door nieuwe business 

modellen en flexibiliteit



Inrichting HAP

Verbeteren samenhang van call-center, balie, 

wachtkamer, nachtzorg en spreekkamers. 

Afstemmen inkomende telefoon, logistiek, 

spreekuur-ondersteuning en nachtopening. 

Het EPD voor de HAP wisselt slecht uit 

met de ziekenhuizen. Er wordt 

deelgenomen aan een landelijk overleg. 

Issues tot verbeteringen kunnen in 

projectmatige vorm door artsen 

uitgewerkt worden.

Topicus

Taakherschikking

Verticale taakherschikking, naar verpleegkundig 

specialist, Physician Assistent, basisarts, POH-GGZ, 

e.a. mits duidelijke verdeling taken en 

verantwoordelijkheden en  communicatie. Betere 

zorg voor patient en  minder werkdruk voor 

huisarts.

Lean werken

Het  implementeren van een  lean 

werkmethodiek, waarbij  het creëren van 

klantwaarde centraal staat en verspilling  wordt 

geëlimineerd. Met als doel het verbeteren van 

kwaliteit, verkorten van wachttijden en 

verlagen van kosten.

Projecten
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Optimaliseren Primair Proces

Taakherschikking

Optimalisering processen

Optimalisering processen

Digitalisering



Nederlands Triage Systeem 
(NTS)

Dit landelijk werkend systeem ligt in handen van 

de NHG. De kwaliteit van de triage kan verbeterd 

worden. Uitvoering middels de NTS redactieraad 

en een combinatie van arts en ICT.

Door gebruik te maken van digitale 

mogelijkheden en apps kan de regie meer 

en meer naar de patiënt toe gebracht 

worden.

Zelftriage en beeldbellen

1e lijn diagnostiek

De aangevraagde diagnostiek soepel en vlot 

beschikbaar krijgen. Dit vraagt een koppeling 

tussen de ziekenhuissystemen (HiX) 

en Topicus. XDS toepassing kan daarvoor de 

oplossing bieden

Kwaliteit 
managementsysteem

Het kwaliteit management systeem kan verder 

gestroomlijnd worden door de toegang tot 

protocollen te vergemakkelijken.

Projecten
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Optimaliseren Primair Proces

Digitalisering

Optimaliseren processen

Optimaliseren processen

Digitalisering



Feedback Module

Een pilot vindt plaats en in juni wordt een 

keuze gemaakt voor een nieuwe 

werkwijze.

Mobiele computer Ambulance

Landelijk Schakelpunt

Het gebruik van het Landelijk Schakel Punt 

kan veel beter. Momenteel is het zo dat dit 

per huisarts opnieuw geregeld moet 

worden en daarmee verloopt dit traag.

Projecten
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Optimaliseren Primair Proces

Afspraak overal

Bij elk loket van zorg is een eigen afspraken 

systeem. Het zou voor de service heel 

wenselijk zijn als via de HAP er op bepaalde 

momenten rechtstreeks afspraken bij 

huisartsen gemaakt konden worden.

Dienstdoende arts stuurt huisarts bericht over 

de patiënt t.b.v. feedback. Doel is de kwaliteit 

van handelen verder te verbeteren en  

versterken persoonlijk leiderschap  

Digitalisering

Digitalisering

Optimaliseren processen

Optimaliseren processen
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Aandachtsgebieden
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AANDACHTSGEBIED ACTIVITEIT AMBITIESTRATEGISCHE RICHTING

SAMENWERKING 

KETENPARTNERS

Gebiedsgericht werken, 

waardoor de kwaliteiten van de 

afzonderlijke organisaties 

samen synergie opleveren.

Opzetten centrale coördinatie 

tussen diverse hulpverlenings-

instanties t.b.v. kennisdeling en 

betere patiëntenzorg.

1. INTEGRALE SPOEDZORG

3. VERSTERKEN INNOVATIE EN PARTNER 

NETWERK

2. ONTSCHOTTEN EN

KENNISDELING

Doel: efficiënte inzet capaciteit

Doel: gezamenlijke afspraken

Doel: gebiedsgericht werken

Laagdrempelige, integrale 

benadering: Juiste zorg door 

inzet juiste zorgverlener op juiste 

moment.

• Eenduidige triage

• Coördinatie door zorgprofessionals

• Soepele verwijzing

• Gezamenlijke scholing met 

ketenpartners

• Overdracht in gezamenlijkheid 

bepalen

• Meekijk-consult mogelijk maken

• Regie in netwerk

• Innovaties mogelijk maken

• Ondernemerschap



Samen Spoed

Een gezamenlijke ingang en inzet van 

personeel op de HAP / SEH levert 

synergetische voordelen op voor beide 

organisaties.

Consultatie door SOG, Thuiszorg, SPV-er 

en 1e lijnsbedden kan de doorstroom van 

patiënten sterk verbeteren en de patiënt 

sneller op de juiste plek krijgen.

Postoverschrijdende consultatie

Samenwerking 
GGZ en HAP

Werkgroep herstarten, waardoor de 

verwijzing naar de GGZ eenvoudig kan 

plaatsvinden zonder fysieke beoordeling.

Samenwerking  
CPA en  HAP

Analyseren en evalueren van de samenwerking 

tussen de CPA en HAP.  Met als doel om het 

proces te vereenvoudigen en op elkaar aan te 

sluiten, waardoor overlap van activiteiten wordt 

voorkomen.

Projecten
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Samenwerking Ketenpartners

integrale spoedzorg

integrale spoedzorg

Kennisdeling

Integrale spoedzorg
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