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Voorwoord

Werkdrukvermindering voor onze zorgmedewerkers en huis-
artsen was en is nog steeds een zeer belangrijk thema. Door 
het inzetten van goede regieartsen, taakherschikking en 
de kernteams hebben we in 2021 mooie resultaten bereikt. 
In 2022 gaan we nog een stap verder met de inzet van één 
achterwacht voor de hele regio. 

In het kader van werkdrukvermindering, zijn we in 2021  
ook een campagne gestart voor een juist gebruik van de 
huisartsenpost. Zo maakten we met de Rotterdamse acteur 
John Buijsman een filmpje om de boodschap Spoed = Spoed 
meer onder de aandacht te brengen.

Ondanks de crisissituatie heeft Huisartsenposten Rijnmond 
vorig jaar grote stappen kunnen zetten. Zoals het behalen 
van een NEN-7510 certificering, wat laat zien dat we onze 
informatiebeveiliging op orde hebben en we veilig omgaan 

Ook in 2021 was de COVID-19 pandemie nog van grote invloed op onze patiënten, medewerkers, 
huisartsen en onze gehele organisatie. In 2021 is het crisisteam van het HaROP (huisartsen- 
rampen-opvangplan) opgeschaald gebleven en is de continuïteit van de 24/7 huisartsenzorg  
gerealiseerd. De huisartsen hebben daarnaast zorg van de ziekenhuizen overgenomen door het 
organiseren van zuurstoftoediening in de thuissituatie. 

met patiëntengegevens. Daarnaast hebben we in november 
zes nieuwe teamleiders aangesteld om het locatiemanage-
ment te versterken. 

Ook hebben we stappen gemaakt in de ontwikkelingen  
van de spoedpleinen zoals de realisatie van Spoedplein  
Spijkenisse. In 2021 is verder de pilot Zorgcoördinatie-
centrum van start gegaan en hebben we een Bedrijfs  
Opvang Team (BOT-team) opgericht. 

Afgelopen jaar heeft Jan van Zellem, voorzitter van het  
Coöperatie bestuur, het stokje overgedragen aan  
Arjen van Zwol. Daarmee hebben we sinds september een 
goede opvolger gevonden. 

Ten slotte kondigde bestuurder Heidi van den Brink vorig 
jaar na ruim vier jaar bestuurder te zijn geweest, haar  

vertrek aan per maart 2022. Sinds juni volg ik haar op als 
Raad van Bestuur. In de tussenliggende periode vervulde 
Maaike de Vries de rol van interim bestuurder. 

We gaan aankomend jaar verder met het zetten van de punt-
jes op de i en werken aan de borging van de vernieuwingen 
die we hebben geïmplementeerd. Dit doen we vanuit ons 
nieuwe kantoor op de Fascinatio Boulevard. We zijn namelijk 
verhuisd! 

Ik wens u veel plezier met het lezen van ons jaarverslag. 
Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met 
mij op te nemen!

Dyonne Broers
Raad van Bestuur
d.broers@haprijnmond.nl
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Huisartsenposten Rijnmond verzorgt de huisartsenspoedzorg in de avonden, nachten en weekenden vanuit vijf huisartsenposten; locatie Zuid bij het 
Maasstad Ziekenhuis, locatie Noord bij het Franciscus Gasthuis, locatie IJsselland bij het IJsselland ziekenhuis, locatie Spijkenisse bij het Spijkenisse 
Medisch Centrum en locatie 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. 

Wie we zijn

 2022
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Onze strategie 2018 - 2022

Optimaliseren
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proces

Taak-
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kennisdeling
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(logistieke)
processen

Strategische
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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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Optimalisering van 
het primaire proces

Het primaire proces vormt het hart van de organisatie. Hier hebben we in 2021 wederom in  
geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat de patiënt goede zorg krijgt: op het juiste moment, op de 
juiste plaats en door de juiste zorgverlener. Afgelopen jaar hebben we ingezet op het verminderen 
van de werkdruk door onder meer het optimaliseren van ICT-toepassingen zoals de Digitale  
Huisartsenpost en beeldbellen, taakherschikking en de doorontwikkeling van Kernteams. 

Optimaliseren beeldbellen en 
Digitale Huisartsenpost 
Door het slimmer inzetten en optimaliseren van beeld-
bellen en de Digitale Huisartsenpost zijn wachttijden aan 
de telefoon verminderd wat ook een verlaging in werkdruk 
betekent. 2021 stond in het teken van het verder ontwikkelen 
van deze applicaties. Daarnaast is gestart met het scholen 
en coachen van huisartsen en triagisten om te werken met 
de Digitale Huisartsenpost. Het is nog steeds een product in 
ontwikkeling dat aansluit bij onze visie op digitalisering en 
onze doelstelling om het primaire proces te optimaliseren: 
namelijk het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid 
en onze branchenormen. 

Inzet van verpleegkundig specialisten 
en basisartsen
Sinds 2017 werken verpleegkundig specialisten en basis-
artsen als zelfstandig bevoegde zorgverleners op de 
huisartsenposten. Zij zien binnen hun bevoegdheid patiënten 
en leveren daarmee een bijdrage aan het beperken van de 
werkdruk voor de huisartsen. In 2021 zijn deze taakherschik-
kers ook ingezet om HAP Rijnmond-breed bij te dragen aan 
beleidsontwikkeling en scholing van triagisten.

Doorontwikkeling Kernteams: 
start op HAP Noord & HAP Zuid 
Om meer continuïteit op de werkvloer te realiseren en  
daarmee de kwaliteit en het werkplezier te verbeteren zijn 

we verdergegaan met het doorontwikkelen van kernteams 
op de verschillende locaties. Zo starten we naast de  
kernteams op Huisartsenpost IJsselland en Spijkenisse in  
2022 ook met kernteams op Huisartsenpost Zuid en Noord.  
Dit zal een verlichting van de dienstendruk betekenen  
voor de huisartsen van de verschillende locaties. 

Een kernteam is een groep van 8 tot 12 huisartsen die 
samen zorgdragen voor het goed verlopen van de dienst. 
Elke dienst is één van de kernteam-artsen aanwezig. 
Zij zijn de vraagbaak, de regisseur en de drager van de 
cultuurwaarden van de organisatie.

9 ONTWIKKELINGEN 2021



Samenwerken ketenpartners

Pilot zorgcoördinatie van start
In maart 2021 is de pilot Zorgcoördinatiecentrum in het 
World Port Center gestart om de toenemende druk het hoofd 
te bieden en in de toekomst optimale zorg te kunnen garan-
deren. Dit doen we vanuit één zorgcoördinatiecentrum waar 
alle patiënten met een acute zorgvraag telefonisch terecht-
kunnen. Zo werken op de Meldkamer, naast de Meldkamer-
medewerkers, ook huisartsen en triagisten van huisartsen-
posten uit de regio samen met medewerkers van de VVT en 
GGZ om zo de patiënt de juiste zorg te bieden. Middels deze 
pilot is de keten van spoedzorgaanbieders verder geprofes-
sionaliseerd én geoptimaliseerd. In 2022 krijgt de pilot een 
vervolg.  

Spoedplein Spijkenisse
Eind 2021 is Spoedplein Spijkenisse geopend. Huisartsen-
posten Rijnmond en Spijkenisse Medisch Centrum zijn het na 
een lange aanloopperiode helemaal eens geworden over de 
integratie van de spoedpoli. Op het nieuwe spoedplein wer-
ken de huisartsen en doktersassistenten van HAP Spijkenisse 
nauw samen met de medewerkers en artsen van de SEH. 
Met elkaar hebben we nu een gedeelde inschrijfbalie en een 
gedeelde wachtkamer.

Spoedplein IJsselland
In juni 2021 is het projectcontract voor een spoedplein in 
Capelle a/d IJssel ondertekend. HAP IJsselland en de SEH van 
het IJsselland ziekenhuis onderzoeken met elkaar de samen-
werking zodat spoedeisende zorg op deze locatie straks nog 
sneller kan worden geboden. 

Spoedplein Rotterdam Noord 
Franciscus Gasthuis en Huisartsenpost Noord werken al 
enige tijd samen aan het goed organiseren van de gezamen-
lijke spoedzorg. Een intensievere samenwerking draagt bij 
aan betere zorg voor de patiënt. In 2021 is er hard gewerkt 
aan plannen voor een nieuwe spoedeisende hulp en huis-

OPTIMALISERING VAN HET PRIMAIRE PROCES

artsenpost in Franciscus Gasthuis. Komend jaar gaan we 
verder met de plannen voor Spoedplein Rotterdam Noord. 

Spoedplein Rotterdam Zuid 
In 2021 is er veel gebeurd bij het ontwikkelen van Spoed-
plein Rotterdam Zuid. Zo worden de bouwplannen voor  
het Spoedplein steeds concreter. Met de verschillende 
gebruikers van de Lowcare, Medium Care en High Care 
wordt gekeken hoe de inrichting van de ruimtes er precies 
uit moet gaan zien. Eind dit jaar wordt hoogstwaarschijnlijk 
gestart met de bouw. Naar verwachting wordt Spoedplein 
eind 2024 opgeleverd.
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Ontwikkeling 
van de organisatie
Professionalisering van de organisatie &  
medewerkers 
Het ontwikkelen van Huisartsenposten Rijnmond door 
professionalisering van de organisatie en de medewerkers 
was afgelopen jaar wederom een focuspunt. Er is ingezet op 
persoonlijk leiderschap bij de medewerkers aan de hand van 
trainingen en workshops. Daarnaast zijn in 2021 mede-
werkers opgeleid tot doktersassistente en zijn er meerdere 
doktersassistenten in opleiding tot triagist. Ook is een groep 
medisch studenten in opleiding tot junior triagist. 

Ontwikkelen van de OVD
De Oudste van Dienst (OVD) heeft veel invloed op de sfeer 
en cultuur van het team tijdens een dienst. De OVD heeft een 
voorbeeldfunctie en draagt de waarden van de organisatie 
uit naar het team. De competenties en het uitvoeren van de 
rol van OVD verdienen dan ook aandacht. In 2021 hebben  
we deze functie dan ook doorontwikkeld waarbij we zijn 
begonnen op de locatie Spijkenisse. 

Spoed = Spoed
Kritische triage leidt tot meer telefonisch afgehandelde 
contacten en dus tot minder consulten op de huisartsenpost. 
Met dit uitgangspunt zijn de triagisten in 2021 getraind om 
de triage te verbeteren. Alle triagisten volgden in 2021 de 

training Anders denken, anders triëren. Op de huisartsen-
posten wordt het principe Spoed = Spoed goed uitgedragen 
door de OVD’s, coaches en locatiemanagers. 

Opvang na schokkende gebeurtenissen: 
Komst BOT-team
Om onze medewerkers adequate opvang te geven bij  
schokkende of traumatische gebeurtenissen hebben we op  
1 juli 2021 een BedrijfsopvangTeam (BOT-team) opgericht. 
Het BOT-team is inzetbaar na calamiteiten, ernstige  
gebeurtenissen met kinderen, ernstige ongevallen met  
verminkingen, geslaagde suïcide, bedreiging en/of geweld, 
of in een situatie waar verwacht kan worden dan een mede-
werker behoefte heeft aan opvang zoals na grootschalige 
hulpverlening. 

Het BOT-team bestaat uit een groep medewerkers en een 
huisarts die opvang bieden aan collega’s die een traumati-
sche/schokkende ervaring hebben meegemaakt en vanuit 
die hoedanigheid eerste zorg kunnen bieden. Deze medewer-
kers worden hiervoor doorlopend getraind, maar zijn geen 
traumaspecialisten. Ze hebben echter wel de juiste bagage 
om nazorg te kunnen bieden en zo nodig op tijd door te 
kunnen verwijzen. 

Aantal triagisten in dienst

2021  2020

 93 94 Gediplomeerd triagisten

 18 28 Ongediplomeerd < 2 jaar in dienst 

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

 61 67 Medisch studenten
 

 174 191 Totaal aantal triagisten

Post-Coronaprogramma
Corona heeft grote veranderingen teweeggebracht zoals het 
thuiswerken. De veranderde dynamiek en hoge werkdruk op 
de huisartsenposten hebben weerslag op de medewerkers. 
Hoe het gaat met onze medewerkers na Corona, wordt in 
2022 gemeten door middel van enquêtes. Ook is het in 2022 
weer tijd voor het Periodiek Medisch Onderzoek voor de 
medewerkers. Met de uitkomsten van deze metingen gaan 
we voor hen aan slag met een gezondheidsplan.

11 ONTWIKKELINGEN 2021



Medewerkers-
belevingsonderzoek 2021

ONTWIKKELING VAN DE ORGANISATIE

Binnen Huisartsenposten Rijnmond houden we om de twee jaar een 
medewerkersbelevingsonderzoek (MBO). De laatste vond plaats in 2019. 
Om de beleving van het werken bij de HAP goed te kunnen vergelijken, 
hebben we voor 2021 de vragen nagenoeg hetzelfde gehouden.  
Afgelopen jaar heeft 51% van de medewerkers het MBO ingevuld. 

Ten opzichte van het onderzoek uit 2019 is de beleving in 2021 gelijk 
gebleven. De medewerkers geven Huisartsenposten Rijnmond een  
rapportcijfer van 7,2. Ze zijn even enthousiast over het werk en ook de 
werkdruk en het werkplezier zijn gelijk gebleven. Dit is opvallend aan-
gezien de COVID-19 pandemie behoorlijk wat heeft veranderd aan het 
karakter en de inhoud van het werken op de huisartsenposten. 

Uit het MBO van 2021 blijkt dat het grootste gedeelte van de  
medewerkers verbetering wenst in:

1. Het salaris & toeslagen ten opzichte van de werkdruk
2. Planning en rooster
3. Verminderen van pestgedrag
4. Agressie 

De uitkomsten van dit onderzoek worden in 2022 opgenomen in het  
HR beleid.

12 ONTWIKKELINGEN 2021



Regiovertegenwoordiger HAP Zuid 
Anneke Vermulm Gevestigd HA
Jantine de Penning  Gevestigd HA
Corina Koster Gevestigd HA 
Tom Schaumont  Gevestigd HA
   
Regiovertegenwoordiger HAP IJsselland
Renske Haas-Bax Gevestigd HA 
Elsbeth Borsboom Waarnemend HA 
Germa Joppe Gevestigd HA
Saskia Rosbergen Gevestigd HA
   

Regiovertegenwoordigers Huisartsenposten Rijnmond

Regiovertegenwoordigers hebben naast 
de formele taken in de centrale ledenraad 
ook als taak om op de huisartsenpost als 
spreekbuis te fungeren namens de aange-
sloten huisartsen. Daarnaast zijn zij het 
klankbord voor het management van de 
huisartsenpost.

ONTWIKKELING VAN DE ORGANISATIE

Regiovertegenwoordiger HAP Spijkenisse
Jilles Miedema Gevestigd HA
Seijs Seijsener Gevestigd HA
Petra de Boks Gevestigd HA
Hiske Venes Gevestigd HA

Regiovertegenwoordiger HAP Noord 
Arjen van Winkel Gevestigd HA
Peter Paul Bender Gevestigd HA
Michelle de Groen Waarnemend HA 
David Oei  Gevestigd HA

13 ONTWIKKELINGEN 2021



Ondernemingsraad 

Ook het afgelopen jaar stond in het teken van COVID-19. De veranderingen op de 
werkvloer die in 2021 met spoed zijn ingevoerd, zijn inmiddels ingebed. 

ONTWIKKELING VAN DE ORGANISATIE

Jouw zorg = 
onze zORg

COVID-19 heeft de HAP gedwongen bepaalde werk-
processen te versnellen zoals de digihap, beeldbellen 
en thuiswerken. Ook de manier van vergaderen en 
scholing is digitaal mogelijk gebleken. 

De OR is dit jaar veel in gesprek geweest met de raad 
van bestuur om goed op de hoogte te blijven van de 
ontwikkelingen en om zo goed mogelijk de belangen 
van de HAP en haar medewerkers te behartigen.  

Instemmingen
• Thuiswerkbeleid
• Beoordeling basisartsen
• Vragenlijst Medewerkers  
 Belevingsonderzoek
• Risico Inventarisatie & Evaluatie
• Scholingsbeleid
• Roosteren

Adviezen
• Extra managementlaag (teamleiders)
• Samenwerken op de spoedpleinen
• Spoedplein Zuid
• Verhuizing Centraal Bureau  
 Huisartsenposten Rijnmond
• Pilot Zorgcoördinatiecentrum

Overige topics 2021
• Initiatiefvoorstel 15 minuten  
 voor aanvang dienst aanwezig zijn
• Tussentijdse verkiezingen

Vooruitblik 2022 
• Betrokkenheid Periodiek 
 Medisch Onderzoek
• Betrokkenheid aanstellen  
 nieuwe Raad van Bestuur
• Betrokkenheid Strategisch  
 plan 2023- 2028
• Toezien op de uitvoering 
 Risico Inventarisatie & Evaluatie
• Algemene OR-verkiezingen

14 ONTWIKKELINGEN 2021



Cliëntenraad 

Sinds februari 2020 heeft Huisartsenposten Rijnmond een 
cliëntenraad. Een groep van 7 leden, inclusief voorzitter, 
vertegenwoordigt sindsdien het cliëntenperspectief bin-
nen de organisatie. Het doel van de cliëntenraad is invul-
ling geven aan goede zorg en kwaliteitsbeleving vanuit 
de patiënt. Komend jaar zullen zij zich nog meer focussen 
op patiëntbeleving en toegankelijke zorg. 

ONTWIKKELING VAN DE ORGANISATIE

“Meer focussen op 
patiëntbeleving

en toegankelijke zorg. 
Dit gaat de kern van
ons werk worden”

Speerpunten 2022

Meer zicht  
op- en contact 

mèt de patiënten

Lage gezondheids-
vaardigheden en 
laaggeletterdheid 

Patiëntvriendelijke 
inrichting 

spoedpleinen

Kwalitatieve 
toegankelijke zorg

Leden cliëntenraad
Chris Nebelstein, Voorzitter
Irene Gerrits, Vice voorzitter
Teuny Bakker
Aleyna Gökdemir
Daniël Hengstmengel
Winfred Nugteren
Judith Quaak
Ruth Windhorst, Ambtelijk secretaris

Betrokken bij....
- Spoedplein Rotterdam Zuid – adviesrecht
- Pilot Zorgcoördinatiecentrum
- Website Huisartsenposten Rijnmond
- Opstellen ‘huisregels’ huisartsenposten
- Profielschets nieuwe raad van bestuur 
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Productie en 
kwaliteitscijfers

De branchenormen

100
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90
85
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65
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35

30
25

Spoed: 
bij gebruik spoed-
toets binnen 30 
sec. persoon aan 

de lijn

98 9999

Zonder spoed: 
niet spoed-

eisende 
gevallen
< 2 min.

75

60

41

Zonder spoed: 
niet 

spoedeisende 
gevallen 
< 10 min.

98

92

66

Autorisatie 
< 60 min.

90
9595

Autorisatie 
< 120 min.

98 9999

Aanrijtijden 
U0 en U1 

visites binnen 
20 min.

90

40

48

Aanrijtijden 
U2 visites 

binnen 1 uur

90

79
77

U2 responstijd 
< 60 min

 (% binnen 
de norm van 

1 uur)

90

79
77

Aanrijtijden 
U2 visites 

binnen 2 uur

98

892

97

%

* incl. contacten tussen 17.00 - 18.00 uurContacten in 2021

Totaal
245.557 *

VisitesTelefonische contacten

134.555 14.737
Consulten op de post

92.265

Norm in % 2021 2020

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 leveren van goede zorg wordt gemeten aan de hand van de branchenormen. Deze normen 
zijn bepaald door ‘het veld’ en met de Koepelorganisatie InEen overeengekomen. De normen 
worden door de Inspectie Gezondheid en Jeugd als veldnormen gehandhaafd. 
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Calamiteiten

Binnen Huisartsenposten Rijnmond vinden we het leren van 
incidenten en calamiteiten belangrijk. De afgelopen 2 jaar 
is er een dalende trend te zien in het aantal meldingen dat 
gedaan wordt via Veilig Incident Melden (VIM).

In 2022 is er binnen de organisatie extra aandacht voor 
VIM. Zo worden de commissies opnieuw getraind en is er 
meer aandacht voor het terugkoppelen na een melding. 
Naast VIM- meldingen, zijn er 18 meldingen gedaan 
waarvan er 8 als calamiteit zijn aangemerkt. Deze 
medische incidenten zijn besproken met de betrokken 
zorgverleners en onderzoekscommissie waaruit mooie 
verbeteracties zijn voortgekomen.

Zo is er door de Medische Raad het Webinar ‘Regels  
van overleg’ georganiseerd. Overdracht- en overleg-
momenten zijn kritisch, omdat er makkelijk informatie 
verloren kan gaan of anders geïnterpreteerd kan worden. 
Middels dit webinar kan op een interactieve manier  
met triagisten worden besproken hoe het overleg  
tussen de huisarts en triagist veilig kan plaatsvinden!

Aantal VIM’s Interne onderzoeken 
en calamiteiten in 2021

204
8
18

Veilig incidenten 
melden

Calamiteiten, 
gemeld bij IGJ

Interne onderzoeken 
mogelijke calamiteiten
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Klachten en geschillen

De kwaliteit van zorg wordt gemeten door analyse van klachten. Soms hebben 
patiënten een andere verwachting van de zorgverlening. Patiënten zijn dan  
bijvoorbeeld ontevreden als later blijkt dat de diagnose toch anders was.  
Het goed informeren van patiënten over de bedoeling van de huisartsenpost  
(voor spoed die niet kan wachten en ter overbrugging tot de eigen huisarts er 
weer is) kan dus beter. 

Aantal klachten in 2021

Klachten m.b.t. bejegening 55
Klachten m.b.t. medisch handelen 132
Organisatie  0
Klachten m.b.t. bereikbaarheid 5
Klachten m.b.t. overig 24
Totaal 216

216
Klachten  2021
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Financieel beleid

De resultatenrekening over het boekjaar 2021 
ten opzichte van de begroting kan als volgt  
worden weergegeven:

Realisatie
2021

Begroting
2021

Afwijking t.o.v. 
begroting 2021

Realisatie
2020

Bedrijfsopbrengsten € € € €

Opbrengsten zorgprestaties 24.807 23.868 939 23.975

Verrekend in tarieven 631 632 -1 0

In tarieven te verrekenen -922 0 -922 -368

Subsidies 248 0 248 558

Overige opbrengsten 334 0 334 164

Totaal opbrengsten 25.097 24.500 597 24.329

Bedrijfslasten
Kosten huisartsen 7.880 7.748 131 7.591

Personeelskosten 11.434 10.964 470 10.911

Afschrijvingskosten 226 187 39 266

Overige bedrijfskosten 5.278 5.586 -309 5.672

Financiële baten en lasten 42 14 28 18

Totaal lasten 24.859 24.500 359 24.457

Netto resultaat 238 0 238 -128

Resultaatbestemming
Mutatie bestemmingsfonds (RAK) 145 59

Mutatie bestemmingsreserve 93 -188

Totaal resultaat 238 -128

(x € 1.000)
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31-12-2021 31-12-2020

 €  € 
Activa
Vaste activa 476 582
Vlottende activa 7.572 6.892
Totaal activa 8.048 7.474

Passiva
Eigen vermogen 2.579 2.341
Voorzieningen 142 51
Langlopende schulden 0 0
Kortlopende schulden 5.327 5.083
Totaal passiva 8.048 7.474

Financiële positie

De financiële positie kan als volgt 
worden weergegeven:

Resultaat
Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 238.000.  
In 2021 zijn er mede door COVID-19 hogere kosten gemaakt dan voorzien.  
De aanvullende middelen van VWS (subsidie) en ketenpartners (overige 
opbrengsten) geven dekking aan de hogere kosten. Na aftrek worden er  
€ 222.000 minder kosten gemaakt. Door hogere aantallen patiëntencontacten 
met de huisartsenpost zijn de opbrengsten uit zorgprestaties € 938.000 hoger. 

Het bestemmingsfonds kan beperkt groeien tot het wettelijke maximum.  
Het meerdere (€ 922.000) zal worden terugbetaald aan de zorgverzekeraar. 
Het resultaat kan dan als volgt worden samengevat:
 

Het hoofdkantoor van Huisartsenposten Rijnmond is per april 2022 verhuisd 
naar The Mark Offices. Voor de eenmalige verhuiskosten is een bestemmings-
reserve gevormd in 2021. De financiële positie is in termen van solvabiliteit en 
liquiditeit van voldoende niveau met een lichte verbetering ten aanzien van 
2020.

Kengetallen 31-12-2021 31-12-2020

Liquiditeitsratio (vlottende activa / kortlopende schulden)  1,4  1,4 
Solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) 32,0% 31,3%
RAK (Reserve aanvaardbare kosten / omzet) 10,0% 10,0%

(x € 1.000)

Opbouw resultaat (x€ 1.000)  mutatie 2021

 Hogere lasten dan begroot 359
 Subsidies en opbrengsten 581 -/-
  
Positief kostenresultaat   222
Lagere opbrengsten zorgprestaties   938
Aftrekpost overschrijding maximum bestemmingsfonds   -922
   
Resultaat   238
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Kostenresultaat
Met de preferente zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ is 
een budget overeengekomen van € 24,5 mln. voor 2021. Dit  
betekent een stijging van ca. € 1,1 mln. ten aanzien van 2020 
(€ 23,4 mln.). De belangrijkste reden is indexatie voor salaris-
sen en honorarium huisartsen. De stijging van de kosten ten 
opzichte van 2020 is voor € 0,6 mln. incidenteel. Dit betreft 
kosten voor de COVID-19 zorgbonus, en vergoedingen voor de 
COVID-19 vaccinaties, de pilot Zorgcoördinatiecentrum en de 
pilot van de dagHAP op HAP Zuid.

Patiëntencontacten
Het totaal aantal patiëntencontacten is 11.000 hoger 
dan in 2020 doordat de impact van Corona minder groot 
is. Het aantal fysieke consulten is vanaf het 2e kwartaal 
toegenomen tot boven de afspraak. Om het overschot aan 
liquiditeit te beperken, zijn de tarieven in december 2021 
verlaagd. De gerealiseerde patiëntencontacten (tele fonisch 
& fysiek) zijn uiteindelijk ca. 10.000 lager dan de begrote 
236.000 contacten.

Realisatie Begroting Afwijking t.o.v. 
begroting

Realisatie Afwijking t.o.v. 
realisatie

2021 2021 2021 2020 2021-2020

Telefonische consulten 134.555 138.979 -4.424 126.462 8.093

Fysieke consulten 96.265 80.090 16.175 91.556 4.709

Visites 14.737 16.489 -1.752 16.102 -1.365

Totaal 245.557 235.558 9.999 234.120 11.437

22 2021 IN CIJFERS



Organisatie4

23



 

Raad van Commissarissen
H.M. Bolle, voorzitter 
T. Groenendijk- de Vos,
 vice-voorzitter
G.R.J. de Groot 
M.J. Jager
E.P.W.A. Talboom-Kamp

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

Coöperatiebestuur
A.L. van Zwol, voorzitter 
M. Brouwer
C. Hofman-van Vliet
H.J. Hoogervorst
A. Senyurek

Ondernemingsraad
A. Bakker, voorzitter 
B. Boer
M. Dijkshof 
J. Dijkstra
A. Ganpat- Biharie
C. Kruis
A. Mulder
K. de Reus, secretaris
A. Siereveld

Regiovertegenwoordigers
HAP Zuid 
Corina Koster 
J. de Penning
T. Schaumont
A. Vermulm

HAP IJsselland
E. Borsboom
R. Haas-Bax
G. Joppe
S. Rosbergen
   
HAP Spijkenisse
P. de Boks
J. Miedema
S. Seijsener
H. Venes 

HAP Noord 
P. Bender
M. de Groen
D. Oei
A. van Winkel 

Cliëntenraad
C. Nebelstein, voorzitter
I. Gerrits, vice voorzitter
T. Bakker
A. Gökdemir
D.  Hengstmengel
W. Nugteren
J. Quaak
R. Windhorst, 
 ambtelijk secretaris
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Centraal Bureau
Fascinatio Boulevard 276
3065 WB Rotterdam
T  010 206 03 00
E  info@haprijnmond.nl
KvK 24342302

www.huisartsenpostenrijnmond.nl
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