
 

 

 
 

 

Werkwijze voor de “dag-HAP infectieziekten” vanaf 23 maart 

 

Informatie voor dagpraktijken 

 

Angelique Boers, medisch manager RHD 

Sandra Jouwsma, praktijk-manager ZGWA 
 

 

Vanaf woensdag 18  maart is het mogelijk om patiënten te verwijzen naar het spreekuur 

infectieziekten op de huisartsenpost. We noemen dit de “dag-HAP infectieziekten”.  Dit geldt alleen 

voor die praktijken waarbij de Hagro-coordinator HaROP (HCH ) de Hagro waaronder de praktijk 

valt heeft aangemeld. 

 

 

Algemene werkwijze: 
• Per dag is de “dag-HAP infectieziekten” open van 9-16 uur . 
• Er werken 4 HAGRO DUO/TRIO op de dag-HAP. Dit betekent dat er zowel ’s 

morgens als ’s middags 4 spreekuren draaien met op elk dagdeel steeds een 
andere huisarts. 

• Iedere HAGRO DUO/TRIO zorgt voor 1 ondersteuner (POH/ASS) per dag. Dit 
betekent dat er per dag maximaal 4 ondersteuners (POH/ASS) aanwezig zijn. (1 
balie/2 callcentre/1 omloop/intake). 

• Ondersteuners worden om 08.00 uur verwacht, huisartsen een half uur voor 
aanvang van de dienst (08.30/12.30). 

• Er wordt een spreekuuragenda ingepland per kamer waarbij de agenda’s per        
HAGRO DUO/TRIO worden gevuld. 

 
 
Afspraak maken op dag-HAP infectieziekten: 

• Alleen de huisarts kan een afspraak maken. Dit gaat via het telefoonnummer 078-2020027. 

De huisarts geeft het tijdstip van de afspraak door aan de patiënt . 

 

• Vraag een begeleider van de patiënt een uitdraai uit het dossier op te halen of stuur deze per 

fax naar de RHD 078-6542633.   

 

• Vermeld in deze uitdraai  de uitgebreide tel.anamnese én de concrete hulpvraag van uzelf en 

de patiënt . Benoem in de uitdraai ook de urgentie (U2-U3). 

 

• Kwetsbare patiënten mogen niet naar de post  komen (zie hieronder). 

 

 

Visites overdag: 

◦ Indien er overdag een visite nodig is bij een zieke patiënt met coronaverdenking, dan 

is het advies om per hagro dagelijks 1-2 artsen hiervoor in te zetten. Kwetsbare 



 

 

patiënten met verdenking corona die gezien moeten worden ivm ziek zijn altijd 

visite. .  

- Praktisch omgaan met PBM en visite rijden: 
o probeer met hagro samen afspraken te maken en auto en arts vrij te spelen voor 

visites per dag 

o PBM hoeft niet tussen twee patiënten uitgetrokken te worden, wissel van 
handschoenen tussen patiënten 

o Probeer visites te clusteren 

o Bescherm autostoelen door hier vuilniszak op te leggen (alternatief: de bescherming 

van autobedrijfs Ames voor stuur, koppelingshangreep en stoel. Deze materialen zijn 

beschikbaar bij de ZGWA e/o bij de lokale autodealer.) 

 

Kwetsbare patiënten 

• Kwetsbare patiënten  (ook wel risico- patiënten genoemd) lopen een hoger risico op ernstige 

complicaties bij infectie met COVID-19. Dit is zijn patiënten >70 jaar oud of met indicatie 

voor de griepprik. Voor uitgebreide definitie zie ook de RIVM-website: 

 

•  Om besmetting te voorkomen beoordelen we deze patiënten thuis. 

• Niet alle kwetsbare patiënten met klachten hoeven te worden beoordeeld! Ook voor hen 

geldt wat voor alle patiënten geldt: 

◦ Alleen als de huisarts zelf inschat dat een patiënt gezien moet worden, wordt deze 

beoordeeld. 

◦ De huisarts bepaalt vanuit professie en inschatting klachten. 

  

 

De belangrijkste boodschap naar alle patiënten zónder ernstige klachten is: BLIJF THUIS!  

 

 
 
 

Wanneer moet een patiënt beoordeeld worden op de dag-HAP infectieziekten?  
 
Patiënten waarbij er na triage door de doktersassistente EN huisarts,  
 
volgens het telefonische triage stroomschema aanleiding is voor een spreekuur contact. 
 
 
Indien de eigen huisarts een beoordeling nodig acht, belt de huisarts de “dag-HAP infectieziekten” 
voor een afspraak .  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

