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Doel: De regiefunctie inrichten op ZCC: 

 Dat de verantwoordelijkheden tijdens de dienst duidelijk zijn; 

 Dat de coördinatie en samenwerking tussen de verschillende zorgverleners en de 
hulpverlening op de HAP op een verantwoorde manier kan worden uitgevoerd. 

 
Toepassingsgebied: 
Zorg Coördinatie Centrum  
 
Inleiding 
Door te voldoen aan dit profiel is uitwisseling in verschillende regio’s mogelijk. Denk hierbij aan 
waarnemend huisartsen en nieuw te vestigen huisartsen (opgeleid in andere regio). Van de elders 
opgeleide Regiearts wordt verwacht dat hij/zij zich voorbereidt op de lokale werkafspraken van de 
organisatie. Een voorwaarde is dat alle opleidingen (aanbieders) voldoen aan de gestelde criteria. 
 
Regiearts 
Het ZCC maakt gebruik van Regieartsen. De rol wordt vervuld door een Huisarts met specifieke 
competenties (ook op organisatieniveau). De Regiearts heeft een aanvullende coördinerende functie 
ten aanzien van de telefonische consulten uitgevoerd door de (junior)Triagist. 
 
Criteria voor het werken als Regiearts 

o Heeft de basisopleiding Regiearts gevolgd;  
o Volgt interne relevante trainingen van de huisartsenpost;  
o Voldoet aan de competenties zoals beschreven;  
o Houdt zijn vaardigheden op peil door regelmatig diensten te doen als Regiearts; 
o Staat open voor evaluatie en intervisie.  
o Heeft 2-3 jaar werkervaring  als huisarts 
o Houdt zich aan de standaardprocedure voor overleg met Triagist en ketenpartners 

 
Eisen basisopleiding Regiearts 
De opleiding Regiearts moet aan een aantal voorwaarden voldoen zodat de huisartsenpost zich ervan 

kan vergewissen dat de Huisarts die de opleiding heeft gevolgd en daadwerkelijk de competenties 

van een Regiearts heeft:  

 De opleiding verzorgt opleiding in/van de basiscompetenties  
 De eindtermen, de inhoud, de duur en de kosten van de opleiding zijn openbaar inzichtelijk 

voor Huisartsen, Regieartsen en huisartsenposten  
 De Regiearts ontvangt een bekwaamheidsverklaring na het volledig volgen van de opleiding 

en bij het in voldoende mate beschikken over de competenties  
 De opleiding is geaccrediteerd voor Huisartsen.  

 
Context van de werkvloer 
Het ZCC wordt in de ANW-uren bemenst door Triagisten of junior Triagisten 
Deze medewerkers hebben verschillende medische achtergronden als Verpleegkundige, 
Doktersassistent of Medisch student. Zij hebben een aanvullende NTS-opleiding of een verkorte 
opleiding genoten: Het NTS heeft als doel een systematische triage te bieden die de veiligheid en 
doelmatigheid van de acute zorg verhoogt, zodat de patiënt zo snel mogelijk bij de juiste 
hulpverlener komt en juiste behandeling of zorg krijgt. Het NTS is gestoeld op uniformiteit in taal, 
begrippen en definities rond urgentiebepaling, triagecriteria, vervolgacties en (geprotocolleerde)  
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adviezen. Daarnaast hebben (junior)Triagisten een opleiding gevolgd in het adequaat voeren van 
telefonische triagegesprekken. Zij voldoen na diplomering aan de Kernset triage*. 
 
Taken en verantwoordelijkheden van de Regiearts 
De Regiearts is verantwoordelijk voor het:  

o Superviseren en ondersteunen/coachen van de (junior)Triagist en Doktersassistente;  
o Nemen van medisch inhoudelijke beslissingen;  
o Beoordelen en accorderen/autoriseren van zelfzorgadvies gegeven door de (junior) Triagist;  
o Bewaken, samen met de cd-Triagist, van de voortgang van visites en consulten in 

samenspraak met de Triagist;  
o Beoordelen van visiteaanvragen op basis van de gestelde urgentie. Neemt zelf besluiten over 

prioriteit en inzet van de Visitearts;  
o Neemt waar nodig contact op met de Visitearts of Consultarts voor uitleg en mondelinge 

overdracht van gegevens, maar is voor hen ook een aanspreekpunt voor vragen; 
o Bepaalt inzet van derden zoals ambulancevervoer of crisisdienst zie hiervoor de geldende 

procedures. (Rubriek 2.D inzet ambulance en spoedrit en werkafspraken 2.22 Hap en crisisdienst); 
o Overlegt zo nodig direct met Specialist. 
o Is eerste aanspreekpunt voor de crisisdienst van de GGZ, apotheken, ziekenhuizen, 

ambulancevervoer en politie. 
o Kent en houdt toezicht op het uitvoeren van de juiste protocollen en werkafspraken geldend 

voor huisartsenpost;  
o Is bevoegd en verantwoordelijk om de achterwachtarts bij extreme drukte op te roepen voor 

het doen van spreekuur of visites. Zie hiervoor de geldende werkafspraken. (Rubriek 2.12 

oproepen achterwacht).  
o Signaleren en eventueel intern melden van mogelijke klachten, incidenten en calamiteiten 

zoals omschreven in de geldende werkafspraken.  
o Lost in overleg met de cd-Triagist calamiteiten op (bijvoorbeeld uitval personeel, artsen, 

computers, telefoon). 
o Treedt bij grotere calamiteiten op volgens protocol, in overleg met het management en/of 

het bestuur. 

Bewaken van een vlotte overdracht  
Voorafgaand aan de dienst is een kwartier gereserveerd, tenzij een U1 of U2 visite of U1 of U2 
consult directe start van werkzaamheden vereist, voor de overdracht van belangrijke, en/of nog 
lopende zaken.  

o De vertrekkende Regiearts ziet erop toe dat de lopende contacten tijdens zijn dienst door de 
desbetreffende verantwoordelijke worden/zijn afgesloten/gefiatteerd dan wel zijn 
overgedragen aan de inkomende Regiearts als afsluiting niet mogelijk is.  

o De inkomende Regiearts vraagt aan de vertrekkende Regiearts wat er over te dragen valt. 
Aan het einde van de dienst verneemt de vertrekkende regie-arts van de dienstdoende 
huisartsen bijzonderheden, om die eventueel in Corpio te noteren. Dit betekent, dat álle 
dienstdoende huisartsen zich bij hem moeten afmelden.  

o De vertrekkende Regiearts gaat samen met de cd-Triagist 15 minuten bij elkaar zitten om de 
dienst te evalueren (wat ging goed, wat kon beter, calamiteiten, etc.) en vult dit in op het 
evaluatieformulier in Corpio: einde dienst evaluatie.  

o De inkomende Regiearts heeft de taak dat de overdracht goed en vooral vlot verloopt, zodat 
de nieuwe ploeg ook weer snel zijn taken kan uitvoeren. Om de wachttijd voor patiënten niet  

o  
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(onverantwoord) lang te laten oplopen, dient de Regiearts daarover zo snel mogelijk een 
overzicht te realiseren.  

o De inkomende Regiearts bewaakt, bij aanvang en/of gedurende de eerste uren, samen met 
de coördinerend Triagist of het volledige team aanwezig is en belt zowel de afwezige 
teamleden als ook de achterwacht, wanneer die zich niet gemeld heeft vóór aanvang van de 
dienst. 

 
Competenties  
Uit de taken en verantwoordelijkheden van de regiearts vloeien de volgende competenties voort:  
 
Competentie 1: Vakinhoudelijke kennis van de telefonisch triage  
Inzicht hebben in en kennis van het proces telefonische triage met behulp van het digitale 
triagesysteem (NTS) of de NHG-triagewijzer.  

o Voorziet problemen in de triage en reageert hier adequaat op  
o Kent de kerncompetenties van de Triagist (z.g. Kernset)  
o Doorziet het triageproces en NTS  
o Stelt telefonische ABCDE-veilig (m.a.w. ABCDE op afstand)  
o Is in staat om in urgenties te denken  
o Is in staat om in Corpio de behorende werkafspraken te vinden 

 
Competentie 2: Samenwerken  
Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale en onderlinge afstemming, ook wanneer 
de samenwerking een onderwerp betreft dat niet van direct persoonlijk belang is.  

o Stimuleert en motiveert het werken in steeds wisselende teams  
o Reageert op gestructureerde wijze op vragen van de  (junior) Triagist, collega of chauffeur  
o Overlegt gestructureerd  
o Draagt zorg voor een soepele overdracht  
o Kan zich een oordeel vormen en durft beslissingen te nemen  

 
Competentie 3: Plannen en organiseren  

Doelmatig blijven handelen en sturing geven aan het team  
o Bewaakt de agenda ‘s in samenwerking met de (junior)Triagist (verantwoordelijk)  
o Bewaakt de workload van collega huisartsen  
o Lost problemen op in samenspraak met de Triagist  
o Zorgt dat de kwaliteit van de hulp/zorgverlening centraal staat (o.a. urgentie patiënt)  
o Delegeert opdrachten die passen bij de functie en de omstandigheden van de betreffende 

medewerker  
 
Competentie 4: Communiceren  
Uitwisselen van informatie op een heldere en duidelijke manier zodat de essentie bij de ander 
overkomt en wordt begrepen.  

o Benadert Triagist en anderen op een open en duidelijk wijze  
o Beschouwt de urgentie (uitkomst van de triage) als vertrekpunt voor het overleg  
o Luistert aandachtig en vraagt door op ontbrekende en onduidelijke informatie  
o Formuleert kort, krachtig en begrijpelijk  
o Geeft, vraagt en ontvangt feedback  
o Is zelfbewust en -reflecterend  
o Spreekt Triagist aan op eigen verantwoordelijkheid 
o Spreekt anderen aan op fouten, verstoringen en afwijkingen  
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Competentie 5: Organisatiebewustzijn  
Kennen van de organisatie en leveren van een positieve bijdrage aan de visie op de kwaliteit van de 
regiearts.  

o Toont zichtbaar betrokkenheid met de organisatie: kent de HAP en kent de inhoud van het 
werk van de Triagist  

o Stelt zich op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de organisatie  
 
Competentie 6: Stressbestendig  
Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel  

o Blijft beheerst bij spanningen en emoties  
o Blijft bij grote problemen, tijdsdruk of hevige emoties naar een mogelijke oplossing zoeken 
o Onderkent tijdige oplopende spanningen en weet deze terug te brengen 
o Treedt flexibel op als de omstandigheden dit vragen  

 
Competentie 7: Coachen  
Het nemen of ondersteunen van acties ter bevordering van de professionele en persoonlijke 
ontwikkeling van medewerkers  

o Is gemakkelijk benaderbaar voor vragen van anderen 
o Draagt kennis en ervaring op een motiverende manier over 
o Organiseert het proces van kennisoverdracht  
o Betrekt anderen bij het probleem, biedt niet enkel oplossingen aan  

 


