
 

     GEVRAAGD: 

HUISARTSEN VOOR REGIE-FUNCTIE VOOR ZCC HAP AMERSFOORT 

Doel ZCC 
RAVU midden Nederland, GGZ en HAP Amersfoort gaan een nieuwe samenwerking aan om 
een ZCC (Zorg Coördinatie Centrum) te gaan vormen voor de spoedzorg in de eerste lijn. Ook 
andere organisaties zullen later aansluiten in het ZCC.  
 
Wanneer en waar 
Start van de pilot zal zijn medio juni 2020, ZCC is gelokaliseerd in Bilthoven locatie Mets 
training. 
 
Profiel 
We zoeken een pool van enthousiaste huisartsen, praktijkhouders en waarnemers die 
diensten willen doen in het ZCC.  
Het profiel is beschreven in het profiel regiearts ZCC. deze is opgesteld door huisartsen en 
triagisten. Klik hier voor het profiel.  
 
Training 
Er zal bij aanvang een training worden gegeven die vooral gericht is op de overleg fase 
tussen triagist en RA. Daarnaast zal er een e-learning over urgentie denken worden 
aangeboden. Deze trainingen zijn verplicht om te volgen. Later zullen er andere trainingen 
worden toegevoegd die specifiek zullen zijn omtrent het samenwerken met de andere 
disciplines en gezamenlijke intervisie. 
 
Vergoeding 
Omdat we deze diensten als huisartsenpost gaan organiseren zullen we vooralsnog 
gehouden worden aan de huidige ANW-tarieven. Dat zal op dit moment ook voor 
waarnemers gelden omdat we als huisartsenpost geen diensten mogen verkopen boven 
ANW tarief.  We zijn wel aan het onderzoeken of het mogelijk is om hier een andere tarief 
aan te koppelen.  
 
Dienstbelasting 
We streven er naar dat praktijkhouders door deze functie niet een extra dienstbelasting 
krijgen maar dat de huidige ingedeelde regiearts (die niet in ZCC gaat werken) deze 
openvallende diensten in gaat vullen. 
 
Informatie 
Voor meer informatie kijk eens het onderstaande filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZBM_l89TJXE of als je nog meer informatie wilt via 
Marc Segaar 06-21206020 (kaderhuisarts Spoedzorg) M.Segaar@huisartseneemland.nl of 
Tirza Volk: t.volk@huisartseneemland.nl  
 
Aanmelden 
Als je wilt aanmelden kan dat via email voor 21 mei 2020 bij bovenstaande personen. De 
aanmelding zal worden beoordeeld door een commissie waarbij CD-triagisten, triagisten en 
huisartsen vertegenwoordigd zijn. 
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