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Voorwoord

Met de komst van de eerste officiële coronapatiënt op 27 
februari in Nederland zijn wij op 3 maart opgeschaald en is  
het HaROP -Huisartsen Rampen Opvang Plan- geactiveerd. 
Voor onze patiënten, medewerkers, huisartsen en onze orga-
nisatie veranderde er veel. Prioriteiten veranderde daardoor 
ook. 

Het HaROP crisisteam, bestaand uit de LHV, huisartsen uit 
regio Rijnmond, het bestuur, management en de staf van 
Huisartsenposten Rijnmond heeft in 2020 met elkaar de con-
tinuïteit van de 24/7 huisartsenzorg bewaakt en gerealiseerd.  
 
Prioriteiten werden opnieuw vastgesteld en spoed = spoed 
werd belangrijker dan ooit. We hebben dit samengevat en 
beschreven in het boekje De HAP van NU is de HAP van Ons. 
Zo is een briefing voorafgaand aan een dienst nu niet meer 
weg te denken. Of beeldbellen. Digitale consulten via de 
versneld geïmplementeerde Digitale Huisartsenpost. Nieuwe 

2020 is niet alleen voor Huisartsenposten Rijnmond, maar voor iedereen een bijzonder jaar 
geweest. Het coronavirus brak uit en niemand wist dat het de wereld zo in zijn greep zou gaan  
hebben. Niet eerder domineerden besmettingscijfers, ziekenhuisopnames en sterfgevallen  
zo onze leef- en zorgwereld. 

werkwijzes op de huisartsenposten die we afgelopen jaar 
hebben vastgehouden en nog steeds vasthouden.

Ook de verbeterde samenwerkingen met ziekenhuizen hou-
den we vast. Deze samenwerkingen zijn heel belangrijk voor 
patiënten, onze regio, maar ook voor de projecten inzake 
integrale spoedzorg. In twee van die projecten hebben we 
grote stappen gezet. Zo is de samenwerkingsovereenkomst 
met het Spijkenisse Medisch Centrum getekend voor de 
bouw van een gezamenlijk spoedplein en is een nieuwe vorm 
van samenwerking met de SEH van het Maasstad ziekenhuis 
ontstaan. Het ontwerp van een nieuw spoedplein op Zuid is 
nu definitief. 

Verder zijn alle voorbereidingen getroffen voor de kick off 
begin 2021 van de pilot Zorgcoördinatiecentrum waarbij 
we met verschillende regionale ketenpartners zorgen voor 
passende acute zorg vanuit één fysieke plek. 

Al met al was het een roerig jaar en tijdens zo'n gek jaar 
maak je je als bestuurder zorgen om de organisatie en je 
medewerkers. Kunnen wij dit met z'n allen? Wie houdt het 
vol en wie niet? Hebben we iedereen in het vizier? Om onze 
medewerkers steuntjes in de rug te geven, hebben we veel 
extra dingen gedaan. Attenties, het opsturen van lekkers 
naar de posten en een mooie zorgbonus die we uit konden 
keren. Meer dan verdiend! 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!  

Heidi van den Brink
Raad van Bestuur
h.vandenbrink@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 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. 

Wie we zijn

 2021
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Onze strategie
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Wij zorgen dat 
je bij spoed 

in de juiste handen bent.

Ontwikkeling
organisatie

HAP
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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. 
7 ONZE ORGANISATIE



Doorontwikkeling kernteams

Om meer continuïteit op de werkvloer te realiseren en 
daarmee de kwaliteit en het werkplezier te verbeteren 
is vorig jaar de pilot van een kernteam gestart op  
Huisartsenpost IJsselland. 

Een kernteam is een groep van 8 tot 10 huisartsen die samen zorgdra-
gen 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

Binnen de pilot Kernteam is er elke avond- of weekenddienst één huis-
arts het vaste aanspreekpunt voor alle zorgverleners. Die arts heet de 
kernteamarts. In het kernteam bevindt zich een mix van gevestigde en 
niet-gevestigde huisartsen. Met uitzondering van de nachtdiensten is er 
altijd één kernteamarts op de huisartsenpost. De kernteamarts werkt in 
de plaats van een ingeroosterde gevestigd huisarts. De kernteamartsen 
maken hun eigen rooster, en omdat ze een vaste dag hebben, kunnen ze 
het goed combineren met andere werkzaamheden.

Ook kernteam op HAP Spijkenisse 
Omdat de pilot op HAP IJsselland zo succesvol was, is in 2020 ook op 
Huisartsenpost Spijkenisse gestart met het vormen van een kernteam 
met daarbij de intentie om door te gaan. Het kernteam op HAP Spijke-
nisse heeft in korte periode al een paar gewenste verbeteringen kunnen 
signaleren en door kunnen voeren zoals een mooie samenwerking met 
de OVD’s. In 2021 wordt gestreeft naar nog meer uniformiteit.
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Ontwikkelingen 2020
 Invulling geven aan de strategie
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Optimalisering van 
het primaire proces

Eén van onze strategische speerpunten is het optimaliseren van het primaire proces. In 2020 lag 
de focus op digitalisering en het slim inzetten van nieuwe ICT-toepassingen. Voorbeelden hiervan 
zijn beeldbellen en het binnen de organisatie introduceren van de Digitale Huisartsenpost. 

Komst van de Digitale Huisartsenpost
In 2020 is het mogelijk geworden om tijdens ANW-uren met 
een spoedvraag digitaal contact te zoeken met de huisart-
senpost. Door de coronamaatregelen en het zoveel mogelijk 
op afstand werken werd de Digitale Huisartsenpost in april 
2020 versneld ingevoerd. Door dit online platform kunnen 
patiënten zonder naar de huisartsenpost te komen, toch con-
tact hebben met een huisarts aan de hand van chatgesprek-
ken en het uploaden van een foto. Door de komst van de 
Digitale Huisartsenpost zijn de wachttijden aan de telefoon 
verminderd, wat ook een verlaging in werkdruk betekent.  

Chatten & foto's insturen
Wanneer een patiënt de Digitale Huisartsenpost bezoekt, 
wordt hij voorafgaand aan het chatgesprek zelf aan het werk 
gezet. Door middel van gevalideerde triage en anamnese 
bereidt de patiënt zijn eigen digitale consult voor alvorens 
hij kan chatten met een digiarts. Daarnaast kan de patiënt 
foto’s insturen of beeldbellen met de huisarts. De vragenlijs-
ten die de patiënt doorloopt zijn samengesteld en opge-

bouwd conform NHG-richtlijnen en NTS-standaarden. Ook 
zijn de vragen gevalideerd door het UMCU in samenwerking 
met triagisten en huisartsen.

Beeldbellen
Soms gaat de huisarts een stapje verder dan alleen chatten 
of het beoordelen van ingestuurde foto's. Wanneer artsen 
het idee hebben dat zij na een chat- of telefoongesprek een 
patiënt nóg beter op afstand kunnen behandelen of gerust-
stellen, kunnen zij sinds vorig jaar ook beeldbellen met een 
patiënt. De patiënt ontvangt dan tijdens het telefoongesprek 
met de arts een SMS met een link op zijn telefoon waarmee 
hij zichzelf kan filmen. Een arts kan op die manier goed zien 
wat de klacht is en snel advies geven. Patiënten en artsen 
zijn er erg tevreden over!

Belang van de Digitale Huisartsenpost
Het belang van de Digitale Huisartsenpost is dat het zorg op 
de juiste plek kan leveren. Namelijk: bij de patiënt thuis. Het 
is niet alleen een oplossing voor in crisistijd, maar zeker ook 

voor de tijd erna. Naast dat de Digitale Huisartsenpost zeer 
patiëntvriendelijk is, is het ook erg efficiënt. We kunnen de 
groeiende zorgvraag hiermee meer aan. In 2020 hebben in 
totaal 78 ingewerkte digizorgverleners van de huisartsen-
post (digiartsen, digitriagisten, 2 digiVS'en en 1 digibasis-
arts) 6000 digiconsulten behandeld.

Nog steeds een product in ontwikkeling 
De Digitale Huisartsenpost is nog steeds een product in 
ontwikkeling en sluit aan bij onze visie op digitalisering en 
onze doelstelling om het primaire proces te optimaliseren: 
namelijk het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid 
en onze branchenormen. Gezien de verschuiving in zowel 
zorgvraag- als aanbod, en in het kader van de Juiste Zorg Op 
de Juiste Plek is Huisartsenposten Rijnmond gemotiveerd de 
pilot Digitale Huisartsenpost voort te zetten.
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De HAP van nu = de HAP van ons

De missie en visie die we een aantal jaren geleden hebben ontwikkeld staan nog als een huis. 
We willen er zijn voor huisartsgeneeskundige spoedzorg. Voor de huisarts, die wil dat de patiënt 
tijdens ANW-uren bij spoedzorg in goede handen is wanneer hij er zelf niet bij kan zijn. En voor de 
patiënt, die de juiste zorg wil krijgen, door de juiste persoon en op de juiste plaats.

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor de huisartsenpost 
is ervoor te zorgen dat patiënten alleen met noodzakelijke 
spoed langskomen. Spoed is spoed. In de praktijk blijkt dat 
best lastig. Maar tijdens de coronacrisis hebben we gezien 
dat dit ons beter is gelukt dan ooit tevoren. Er is een saam-
horigheid ontstaan waar iedereen zijn schouders onder heeft 
gezet om zoveel als mogelijk telefonisch te kunnen afhande-
len. Ofwel te voorkomen dat mensen onnodig naar de post 
kwamen.

De telefoon stond afgelopen jaar tijd roodgloeiend, maar 
het aantal bezoeken aan de post was beperkt. Dat was een 
enorme stap. Tijdens de crisis is 57% van de consulten tele-
fonisch afgehandeld, een stijging van bijna een derde en het 
aantal zelfverwijzers daalde van 9% naar bijna nul (0,6%).  

De nieuwe manier van werken met onder meer ver-
sterking van VS'en en basisartsen, leidt aanzienlijk tot 
minder consulten, minder visites en meer telefonisch 
afhandelen.

Een pakket aan concrete maatregelen heeft tot dit mooie 
resultaat geleid. Denk aan het invoeren van de briefing 
en debriefing, altijd een regiearts of een tweede regie-
arts, de huisarts die patiënten terugbelt, beeldbellen, 
de digitale huisartsenpost, uniformiteit van werken. Wat 
tegelijkertijd ook is ontstaan, is een gevoel van saam-
horigheid, de samenwerking met de ketenpartners en  
de OVD die sterk de leiding neemt. Dit alles hebben we 
samengevat wat heeft geresulteerd in het boekje ‘De HAP 
van Nu is de HAP van Ons’.  

Wat we vasthouden

Samenwerking tussen de arts en de triagist  
We werken met een regiearts en als het kan met twee
We blijven beeldbellen

Teamgevoel binnen het team  
We blijven een briefing en een debriefing doen bij de start 
en het einde van een dienst 

Post-overschrijdend gevoel  
We blijven meebellen met andere huisartsenposten 
We blijven collega’s goed op de hoogte houden van de 
laatste informatie 

Uniformiteit in werken 
Een uniforme aanpak van alle HAP locaties
Gebruik van dezelfde witte herkenbare HAP jassen
Uniform aansturen op spoed = spoed 

Samenwerking ketenpartners 
We blijven het goede contact met aangelegen ziekenhuizen 
vasthouden

OPTIMALISERING VAN HET PRIMAIRE PROCES
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Samenwerken Ketenpartners

Spoedplein HAP Spijkenisse & Spijkenisse 
Medisch Centrum
Huisartsenposten Rijnmond en Spijkenisse MC zijn het na 
een lange aanloopperiode helemaal eens over de integratie 
van de spoedpoli en HAP Spijkenisse. Er is in 2020 gekomen 
tot een bouwkundig ontwerp en de bouw is intussen begon-
nen. We zijn erg trots dat deze samenwerking 'een mooi 
voorbeeld in de acute zorgketen' is genoemd in de houtkool-
schets van VWS. 

Eind december zijn definitieve handtekeningen onder de 
plannen voor het Spoedplein gezet. Zo is de samenwerking 
op alle vlakken formeel vastgelegd. Tijdens de bouwwerk-
zaamheden in 2021 wordt uiteraard een fasering gevolgd die 

ervoor moet zorgen dat de Huisartsenpost én de Spoedpoli 
open gehouden kunnen houden en patiënten zo min mogelijk 
hinder zullen ondervinden. 

Spoedplein HAP Zuid & Maasstad Ziekenhuis 
Het ontwerp van Spoedplein Zuid is in 2020 definitief 
geworden. Een volledig nieuwe manier van werken waarbij 
HAP Zuid en de SEH van het Maasstad ziekenhuis niet meer 
los van elkaar te zien zijn. Geïnspireerd door Huddy Health-
care Solutions is er een nieuw zorgproces ontworpen waarbij 
het gebouw ondersteunend is gemaakt aan het huidige en 
toekomstige zorgproces. Hierbij is sprake van één balie, 
gezamenlijke triage en het helpen van elkaar. 2021 staat met 
name in het teken van de voorbereiding van de verbouwing

Pilot Zorgcoördinatiecentrum 
Een andere mooie stap in 2020 is dat de samenwerking met 
onze ketenpartners dit jaar in het Zorgcoördinatiecentrum is 
vormgegeven. Om de toenemende druk het hoofd te bieden 
én ook in de toekomst optimale zorg te kunnen garanderen, 
is in maart 2021 de pilot Zorgcoördinatiecentrum in het 
World Port Center gestart. 

Passende spoedzorg door regionale samenwerking  
Binnen het ZCC Rotterdam-Rijnmond organiseren en coördi-
neren Ambulance Rotterdam - Rijnmond, Huisartsenposten 
Rijnmond, Huisartsenpost 't Hellegat, de Veiligheidsregio, 
Conforte, Curamare, Antes, Careyn en het ROAZ de acute 
zorg op regionale schaal. 

Dat betekent vanuit één zorgcoördinatiecentrum waar alle 
patiënten met een acute zorgvraag telefonisch terecht-
kunnen. Het ZCC verwijst de patiënt vervolgens naar de 
juiste zorgverlener. Middels de pilot ZCC is er een betere 
coördinatie van de beantwoording van dringende zorgvra-
gen van patiënten, wat leidt tot meer passende spoedzorg. 
Daarnaast wordt middels deze pilot de keten van spoedzorg-
aanbieders verder geprofessionaliseerd én geoptimaliseerd. 
Belangrijk hierbij is dat we de zorg coördineren over de 
zorgorganisaties heen. Het is een pilot om te onderzoeken of 
dit passend is voor onze regio. 

12 ONTWIKKELINGEN 2020



Ontwikkeling 
van de organisatie

Plan van aanpak werkdruk verlaging 
Vanuit het medewerkersbelevingsonderzoek (MBO) in 2019 
is de organisatie zich verder gaan ontwikkelen. Het MBO 
wees uit dat de medewerkers graag verbetering wilden zien 
in planning en roostering, in verdere verbetering van de 
kwaliteit van het werk en in het verminderen van werkdruk. 
Werkdruk is binnen verschillende facetten opgepakt en is en 
blijft een belangrijk thema. 

Uitbesteden opleidingen & inwerken nieuwe 
medewerkers
In 2020 is de werkdruk onder meer verlaagd door het 
uitbesteden van het grootste deel van de opleidingen en
het uitbesteden van het inwerken van nieuwe junior- en 
kandidaat triagisten. 

Het is fijn dat we nog steeds medisch studenten aan ons 
weten te binden door het maken van betere afspraken over 
o.a. opleidingen. Het in- en uitstroomproces is hierdoor 
minder bewerkelijk en loopt een stuk beter! 

Structureren opleidingen en toepassen 
onboardingsproces
De instroom van reeds opgeleide en volwaardige triagisten 
is zeer gering (zo’n 2 triagisten per jaar). Door de opleidin-
gen te structureren en het onboardingsproces toe te passen, 
konden 16 kandidaat triagisten worden opgeleid. 

Groter aanbod kandidaat-triagisten
Voor de nieuwe opleiding voor kandidaat-triagisten is een 
campagne gestart om meer aanmeldingen te krijgen. Door 
een groter aanbod kon worden gekozen voor de best pas-
sende medewerkers. Het proces van het solliciteren tot aan 
het volgen van de opleiding, staat als een huis. Ook is de 
periode verkort met 4 weken. 

Aantal triagisten in dienst

2020  2019

 94 94 Gediplomeerd triagisten

 28 20 Ongediplomeerd < 2 jaar in dienst 

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

 67 67 Medisch studenten
 

 191 182 Totaal aantal triagisten

13 ONTWIKKELINGEN 2020



Uitstroom & Instroom Plezier hebben in het werk 

Daling uitstroom 
In 2020 is het positieve resultaat bereikt van een uitstroom van 41% 
(110 medewerkers) naar een uitstroom van 35% (93 medewerkers). 
Deze daling laat zien dat mensen langer bij ons blijven en daarmee 
meer gebonden zijn aan onze organisatie. 

Vermindering instroom
Hierdoor is de instroom ook verminderd met 12% (33 medewerkers 
die niet hoeven te worden aangenomen), wat positieve gevolgen 
meebrengt voor de werkdruk en kosten voor het inwerken van nieuwe 
medewerkers voor van de organisatie. 

Het verzuim is het laatste jaar teruggebracht van 6% naar 4,5%. 
Helaas hebben we dit cijfer in 2020 wegens corona niet kunnen vast-
houden. We hebben een verzuimpiek door corona gehad en komen in 
het jaar 2020 uit op een verzuimcijfer van 6,6% (inclusief vangnet). 

Vitaliteitsweek & speciale brillen
Uit het MBO bleek ook dat het belangrijk is dat mensen plezier hebben 
in het werk. Plezier op het werk heeft een positieve invloed op werk-
druk en op een goede werk-privé balans. Om die reden is ook in 2020 
een vitaliteitsweek georganiseerd. Deze week stond in het teken van 
gezonde voeding, beweging en het daar bewust mee bezig zijn. 
Aandacht voor bewegen was er door een online Yoga en Zumba les. 
Verder is er samen met de medewerkers gezocht naar oplossingen om 
een betere nachtrust te krijgen. Om die reden zijn speciale nachtbrillen 
aangeschaft die je slaperig maken en meer melatonine in het lichaam 
aanmaken.

ONTWIKKELING VAN DE ORGANISATIE
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Ook in 2021 is er aandacht voor het vergroten van 
het plezier op het werk en het verder ontwikkelen van 
een inspirerende werkplek. Zo zijn er in het scholings-
programma trainingen opgenomen voor persoonlijke 
ontwikkeling. Hierbij kan gedacht worden aan hoe mede-
werker hun talenten kunnen gebruiken om meer energie 
uit hun werk te halen. Ook zijn er trainingen waarbij de 
medewerker handvatten krijgt om een betere werk-pri-
vébalans te creëren. Op deze manier kun je de medewer-
kers meer binden en zorgen dat de uitstroom afneemt.

Scholingsprogramma per functie 
Het scholingsprogramma is voor het eerst voor een heel jaar 
uitgerold per functie. Dit geldt voor DA in opleiding, een 
junior triagist, kandidaat triagist, triagist, baliemedewerker, 
verpleegkundig specialist, basisarts, het management en 
de medewerkers van het Vasteland. Ook is er een verkort 
scholingsprogramma voor medisch managers en huisartsen. 
Door het vast voor een jaar uit te rollen, kunnen collega’s 
hun opleiding beter inplannen. 

Door de komst van corona zijn er een tijdje minder oplei-
dingen aangeboden. Gelukkig zijn de opleidingen na de 
zomer online opgepakt. Noodzakelijke opleidingen zoals de 
ABCDE-reanimatie en de opleidingen van junior triagisten 

Scholingsprogramma’s

en kandidaat triagisten hebben gelukkig geen vertraging 
ondervonden en hebben het gehele jaar door kunnen 
gaan. Hierdoor kon de inzet van (nieuwe) medewerkers zo 
goed mogelijk continueren. De wens van medewerkers om 
inhoudelijk in hun werk te blijven groeien, was in 2020 ook 
onderdeel van het aanbod. 

Gestart met agressietrainingen 
Ten slotte is in het MBO naar voren gekomen dat medewer-
kers graag een agressietraining willen volgen, omdat de 
agressie op de posten bleek toe te nemen. Zo ook dit jaar. 
Ondanks Corona hebben we medewerkers hierin online kun-
nen opleiden, al waren dit er minder dan gewenst. 

Plannen 2021 

ONTWIKKELING VAN DE ORGANISATIE

15 ONTWIKKELINGEN 2020



Regiovertegenwoordiger HAP Zuid 
Anneke Vermulm Gevestigd HA
Jantine de Penning  Gevestigd HA
Marije Brouwer 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

In plaats van diensten- en beleidscom-
missies heeft Huisartsenposten Rijnmond 
sinds 2020, 16 regiovertegenwoordigers. 
Zij hebben naast de formele taken in de 
centrale ledenraad ook als taak om op de 
huisartsenpost als spreekbuis te funge-
ren namens de aangesloten 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
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Ondernemingsraad 

Vanaf maart 2020 was Huisartsenposten Rijnmond genoodzaakt haar werkwijzen 
aan te passen, zowel op de posten als privé. Ondanks de vele zieke patiënten, de 
hoge werkdruk en de flexibiliteit die nodig was voor het managen van de werk- en 
privésituatie heeft de organisatie veel geleerd in deze periode.

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 2020
• Pauzebeleid
• Aanstellen preventiemedewerker
• Inzet Casemanager Taakherschikking
• Aangepaste vakantieregeling 

Adviezen 2020
• Positief advies samenwerking SMC
• Positief advies invoeren DigiHAP 

Overige topics 2020
• OR volledig bezet
• Witte doktersjassen ingevoerd
• BOT Team opgestart 

COVID-19
• Werken volgens RIVM richtlijnen
• Werken met mondkapjes
• Zorgbonus 

Vooruitblik 2021 
• Samenwerking HAP Zuid & SEH
• Adviesaanvraag OR inzake ZCC
• Start ambtelijk secretaris (1 jan 2021)
• Monitoren PVA van RI&E
• Bijdrage kwaliteit & veiligheid BA
• Betrokkenheid MBO
• Samenwerking met cliëntenraad
• Aansluiten CAO-onderhandelingen
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Cliëntenraad 

In februari is voor het eerst binnen  
Huisartsenposten Rijnmond een cliënten-
raad opgericht. Een groep van 7 leden, 
inclusief voorzitter, vertegenwoordigt 
sindsdien het cliëntenperspectief binnen 
de organisatie. Het doel van de cliënten-
raad is invulling geven aan goede zorg en 
kwaliteitsbeleving vanuit de patiënt. 

ONTWIKKELING VAN DE ORGANISATIE

“Corona zorgde voor
een andere manier

van patiëntenzorg.”

In 2020 Doel 2021

9x
Vergaderde 
de cliëntenraad 

5x
Fysiek

4x
Online

in verband met
de coronamaatregelen 

Meer zicht op- 
en contact mèt de 

patiënten

Zorgen dat de HAP 
begrijpelijk is voor 

laaggeletterden

Langsgaan bij de 
huisartsenposten

Medewerkers 
ontmoeten

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....
• De Digitale Huisartsenpost
• Website Huisartsenposten Rijnmond
• Spoedplein Spijkenisse - adviesrecht
• Jaarplan & Begroting HAP 2021 – adviesrecht 

NIEUW 
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Huisartsenonderzoek 2020: 
meer enthousiasme onder huisartsen

De eerste editie van het huisartsenonder-
zoek begin 2019 heeft ons veel belang-
rijke inzichten gegeven in de ervaringen 
van huisartsen met het werken op de 
posten. Omdat wij  benieuwd waren of 
de leerpunten die wij daaruit hebben 
gehaald tot een verbetering van eerder 
benoemde ervaringen hebben geleid, 
hebben wij dit onderzoek eind 2020 
opnieuw gedaan. 207 huisartsen hebben 
hieraan meegedaan. Eén van de resulta-
ten is dat huisartsen beduidend enthou-
siaster zijn over hun diensten bij Huisart-
senposten Rijnmond dan in 2019. 

Goede sfeer & collegialiteit
De huisartsen die het meest enthousiast zijn over de dien-
sten bij HAP Rijnmond noemen als reden vooral de sfeer, 
collegialiteit en in het bijzonder de samenwerking met 
triagisten, baliemedewerkers en de chauffeurs. 

Ruimte voor verbetering  
Ondanks het stijgende enthousiasme, worden er uiteraard 
nog steeds verbeteringen aangedragen. Minder vaak dan 
in 2019 hebben deze te maken met de werkomstandighe-
den en tijden. Vaker dan in 2019 zien we dat er verbete-
ring gewenst is rondom de werkplek & faciliteiten. 

Tevredenheid overcommunicatie 
aanzienlijk verbeterd
Een andere stap vooruit, is de toegenomen tevredenheid 
over de communicatie vanuit Huisartsenpost Rijnmond: 81% 
van de huisartsen is tevreden over de communicatie vanuit 
de HAP. Dit ging in 2019 om 53%. 

ONTWIKKELING VAN DE ORGANISATIE

56%
 

2020

31%
 

2019

36%
 51%

 

20202019

39%  van de huisartsen met
 een eigen praktijk

26%  van de waarnemend 
 huisartsen

Werkdruk afgenomen
Op dit moment vindt 36% van de huisartsen het werk op 
de post belastend. In 2019 was dit nog 51%. 
Er is een duidelijk verschil in de mate waarin huisartsen 
met een eigen praktijk en waarnemende huisartsen het 
werken op de posten als belastend ervaren (respectieve-
lijk 39% en 26%).

53% 81%

20202019
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2020 in cijfers3
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Productie en 
kwaliteitscijfers

De branchenormen

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35

30
25

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

de lijn

Zonder spoed: 
niet spoed-

eisende 
gevallen
< 2 min.

Zonder spoed: 
niet 

spoedeisende 
gevallen 
< 10 min.

U2 responstijd 
< 60 min

 (% binnen 
de norm van 

1 uur)

Autorisatie 
< 60 min.

Autorisatie 
< 120 min.

Fysieke bereik-
baarheid 

binnen 30 min. 
haalbaar

Aanrijtijden 
U0 en U1 

visites binnen 
20 min.

Aanrijtijden 
U2 visites 

binnen 1 uur

Aanrijtijden 
U2 visites 

binnen 2 uur

98 98799

75

537

60

98

882

92 90 89

97

90 922
95

98 97,7
99

90 90

75

90

492

40

90

826

79

98

892892

%

* incl. contacten tussen 17.00 - 18.00 uurContacten in 2020

Totaal
234.120 *

VisitesTelefonische contacten

126.462 16.102
Consulten op de post

91.556

Norm in % 2020 2019

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. Daarnaast heeft 
Huisartsenposten eigen normen bepaald. In 2020 zijn de resultaten op bijna alle indicatoren 
verbeterd. Het juist registreren van de aanrijdtijden van de U1 visites vraagt nog aandacht
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Calamiteiten

Lerende en open aanspreekcultuur
De organisatiecultuur die wordt nagestreefd en gestimu-
leerd is een lerende en een open aanspreekcultuur. Dit 
betekent dat geïnvesteerd wordt in een veiligheidscultuur. 
Pas wanneer medewerkers en huisartsen zich veilig voelen, 
is er immers ruimte om te leren en durven mensen zich uit te 
spreken. De raad van bestuur en de locatiemanagers dragen 
dit uit door te laten zien zelf aanspreekbaar te zijn. Trai-
ningen en workshops rond persoonlijk leiderschap dragen 
hieraan bij. Maar ook het decentraal bespreken van inciden-
ten (VIM) en de open wijze waarop retrospectief calamitei-
tenonderzoek wordt aangepakt. 

Veilige methode calamiteiten onderzoek 
In 2020 heeft Huisartsenposten Rijnmond een rol vervuld in 
de landelijke ontwikkeling van een veilige methode voor het 
calamiteitenonderzoek. In het jaarplan 2021 is de doelstel-
ling opgenomen om het model safety ll in de organisatie 
te gaan inbedden. Safety ll baseert zich niet specifiek op 
de faalfactoren (zoals in safety l het geval is), maar kijkt 
nadrukkelijk ook naar de factoren van een succesvol beloop 
van een proces. 

Bewustzijn van risico’s 
Bewustzijn van risico’s is bij Huisartsenposten 
Rijnmond onderdeel van het dagelijkse werk. Immers 
is de triage en de inschatting van de ernst van de 
zorgvraag door triagist en huisarts een afweging van 
risico’s. Door retrospectieve analyses kan worden 
geleerd van incidenten en calamiteiten. Hierdoor 
worden na verloop van tijd de zwarte pistes van het 
primaire proces duidelijk. Vaak worden door een 
aanpassing in het proces of door een aanpassing in 
het scholingsprogramma deze risico’s beperkt. Het 
bestuur en management is zich zeer bewust dat een 
veilige en lerende organisatiecultuur essentieel is en 
zorgen ervoor dat deze cultuur zich verder ontwikkelt.

Aantal VIM’s Interne onderzoeken 
en calamiteiten in 2020

314
5
21

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. Vaak blijkt dat 
patiënten andere verwachtingen hadden van de zorgverlening. Patiënten voelen 
zich dan niet serieus genomen of zijn 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 2020

Klachten m.b.t. bejegening 55
Klachten m.b.t. medisch handelen 129
Organisatie  42
Klachten m.b.t. bereikbaarheid 15
Klachten m.b.t. overig 40
Totaal 281In 2020 is één geschil voorgelegd aan de geschilleninstantie. 

281
Klachten  2020
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Financieel beleid

De resultatenrekening over het boekjaar 2020 
ten opzichte van de begroting kan als volgt  
worden weergegeven:

Realisatie
2020

Begroting
2020

Afwijking t.o.v. 
begroting 2020

Realisatie
2019

Bedrijfsopbrengsten € € € €

Opbrengsten zorgprestaties 23.975 24.118 -143 22.739

Verrekend in tarieven 0 -1 0 5

In tarieven te verrekenen -368 1 -369 -437

Subsidies (o.a. zorgbonus) 558 0 558 0

Overige opbrengsten (o.a. pilot ZCC) 164 0 164 0

Totaal opbrengsten 24.329 24.118 211 22.306

Bedrijfslasten
Kosten huisartsen 7.591 7.589 2 6.989

Personeelskosten 10.911 10.771 140 9.586

Afschrijvingskosten 266 282 -16 289

Overige bedrijfskosten 5.672 5.457 215 4.733

Financiële baten en lasten 18 19 -2 20

Totaal lasten 24.457 24.118 339 21.617

Netto resultaat -128 0 -128 689

Resultaatbestemming
Mutatie bestemmingsfonds (RAK) 59 501

Mutatie bestemmingsreserve -188 188

Totaal resultaat -128 689

(x € 1.000)
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31-12-2020 31-12-2019

 €  € 
Activa
Vaste activa 582 778
Vlottende activa 6.892 5.330
Totaal activa 7.474 6.108

Passiva
Eigen vermogen 2.341 2.469
Voorzieningen 51 39
Langlopende schulden 0 95
Kortlopende schulden 5.083 3.505
Totaal passiva 7.474 6.108

Financiële positie

De financiële positie kan als volgt 
worden weergegeven:

Resultaat
Het boekjaar is passend afgesloten ondanks de crisissituatie waarin Huisart-
senposten Rijnmond heeft verkeerd gedurende het Coronajaar.  Het resultaat in 
2020 is € 128.000 negatief.
In 2020 zijn er mede door COVID-19 hogere kosten gemaakt dan voorzien. De 
aanvullende middelen van VWS (subsidies) en ketenpartners (overige opbreng-
sten) geven dekking aan de hogere kosten. Na aftrek worden er € 383.000 
minder kosten gemaakt. Door het lagere aantal patiëntencontacten met de 
huisartsenposten, zijn de opbrengsten uit de zorgprestaties € 143.000 lager. 
Het bestemmingsfonds kan beperkt groeien tot het wettelijke maximum. Het 
meerdere (€ 368.000) zal worden terugbetaald aan de zorgverzekeraar. 
Het resultaat kan dan als volgt worden samengevat:
 

In 2020 heeft Huisartsenposten Rijnmond een overeenkomst gesloten met 
Spijkenisse Medisch Centrum inzake de verbouwing van de spoedpolikliniek. 
Van de € 300.000 investeringsbijdrage komt € 188.000 ten laste van de in 
2019 gevormde bestemmingsreserve. De financiële positie is in termen van 
solvabiliteit en liquiditeit voldoende op niveau ondanks de lichte daling ten 
aanzien van 2019.  

Kengetallen 31-12-2020 31-12-2019

Liquiditeitsratio (vlottende activa / kortlopende schulden)  1,4  1,5 
Solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) 31,3% 40,4%
RAK (Reserve aanvaardbare kosten / omzet) 10,0% 10,0%

(x € 1.000)

Opbouw resultaat (x€ 1.000)  mutatie 2020

 Hogere lasten dan begroot 339
 Subsidies en opbrengsten 722 -/-
  
Positief kostenresultaat   383
Lagere opbrengsten zorgprestaties   -143
Aftrekpost overschrijding maximum bestemmingsfonds   -368
   
Resultaat   -128
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Kostenresultaat
Het budget voor Huisartsenposten Rijnmond is eenmalig door 
de zorgverzekeraar verhoogd met € 0,7 mln. tot € 24,1 mln. 
om de meerkosten Corona te compenseren. Corona heeft er 
ook voor gezorgd dat digitalisering en samenwerking zijn 
versneld. De stijging van de kosten ten opzichte van 2019 is 
voor € 2,0 mln. incidenteel. Het gaat hierbij om eenmalige 
kosten voor de zorgbonus, de implementatie van de Digitale 
Huisartsenpost, de dagopenstellingen op de posten en de 
pilot Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam Rijnmond.

Patiëntencontacten
Het totaal aantal patiëntencontacten is gedaald met 
30.000 ten opzichte van 2019. Door Corona is het aan-
tal fysieke consulten op de post sterk afgenomen en de 
telefonische consulten gestegen. De inkomsten daalden als 
gevolg van een terugloop van patiëntencontacten terwijl 
de kosten juist stegen gedurende de eerste golf. Om de 
liquiditeit op peil te houden, zijn de tarieven met ingang 
van juni tot eind 2020 verhoogd. De gerealiseerde patiën-
tencontacten (telefonisch & fysiek) zijn uiteindelijk 
4.000 lager dan de begrootte 238.000 contacten.

Realisatie Begroting Afwijking t.o.v. 
begroting

Realisatie Afwijking t.o.v. 
realisatie

2020 2020 2020 2019 2020-2019

Telefonische consulten 126.462 131.536 -5.074 113.598 12.864

Fysieke consulten 91.556 90.055 1.501 131.890 -40.334

Visites 16.102 16.563 -461 18.531 -2.429

Totaal 234.120 238.154 -4.034 264.019 -29.899
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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
M. van Gorcum
C. Hofman-van Vliet
H.J. Hoogervorst
A. Senyurek
G.J. van Zellem, voorzitter
A.L. van Zwol

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 
M. Brouwer
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
Vasteland 12G
3011 BL Rotterdam
T  010 206 03 00
E  info@haprijnmond.nl
KvK 24342302

www.huisartsenpostenrijnmond.nl
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