VACATURE: medisch coördinator huisarts+punt
In het kader van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek is in Amsterdam het programma “huisarts+punt”
opgezet. Huisarts+punt is een samenwerking van ziekenhuizen en huisartsen, waarbij consultatie van
specialisten in de 1e lijn plaatsvindt om onnodige verwijzing naar de 2e lijn te voorkomen. De
consulten zijn schriftelijk, fysiek of middels (video)bellen.
Inmiddels is huisarts+punt een uitdagende dynamische organisatie geworden, waar een groeiend
aantal verzoeken landt over transmurale samenwerking op verschillende manieren en locaties. Wij
zoeken een medisch coördinator die zich wil inzetten om huisarts+punt verder uit te bouwen.
Organisatie huisarts+punt
Het concept voor huisarts+punt is ontwikkeld in 2015 naar aanleiding van een inspirerend bezoek
door huisartsbestuurders en ziekenhuisbestuurders aan de stadspoli in Maastricht. In 2018 zijn
uiteindelijk daadwerkelijk de eerste fysieke consulten gestart. Huisarts+punt is een kleine organisatie
die gebruik maakt van het bedrijfsbureau van de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG)
voor declaraties, financiële administratie, contracten, verzekeringen etc. Huisarts+punt heeft geen
winstoogmerk.
De fysieke consultaties worden momenteel gedaan op de locaties van de huisartsenpost in het
BovenIJ Ziekenhuis in Noord, de OLVG-poli (Spuistraat) in het Centrum, het MC Jan van Goyen in Zuid
en het MC Ganzenhoef in Zuid-Oost.
Stedelijke positionering
Huisarts+punt valt onder verantwoordelijkheid van het TPA, het Transmuraal Platform Amsterdam,
en legt verantwoording af aan de TPA-stuurgroep. In het TPA zijn zowel huisartsen (vanuit hun
stadsbrede samenwerkingsverband de Amsterdamse Huisartsenalliantie AHa) als ziekenhuizen
vertegenwoordigd. De stedelijke TPA-werkgroep huisarts+punt is drager en trekker van het
programma huisarts+punt en verantwoordelijk voor het inhoudelijk aanbod. De werkgroep krijgt
verzoeken tot uitbreiding van de diensten van huisarts+punt vanuit de hele regio, o.a. van
(maatschappen van) ziekenhuizen, de TPA-stuurgroep, ZBC’s, en groepen huisartsen.
De leden van de TPA-werkgroep huisarts+punt en de TPA-stuurgroep zorgen voor voldoende
mandaat van hun respectievelijke achterbannen (AHa en de diverse ziekenhuizen), en leggen daar
verantwoording af. Bestuurlijke vraagstukken die samenhangen met het TPA bespreken bestuurders
AHa en ziekenhuizen in diverse (bilaterale) bestuurlijke overleggen, mede op verzoek van de
stuurgroep leden.
Plaats in de organisatie
De medisch coördinator van huisarts+punt is gesitueerd onder de huidige formeel
eindverantwoordelijke van huisarts+punt i.c. de bestuurder van de SAG. Hij/zij wordt in staat gesteld
zijn werkzaamheden in professionele onafhankelijkheid uit te oefenen. Hij/zij fungeert ook als
voorzitter van de TPA-werkgroep huisarts+punt, en werkt nauw samen met de algemeen coördinator
huisarts+punt.
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Werkzaamheden
Als medisch coördinator realiseer en begeleid je de ontwikkeling van huisarts+punt. Dit doe je niet
alleen; je werkt samen met een enthousiaste groep huisartsen, specialisten en accounthouders 1e lijn
uit de stedelijke werkgroep huisarts+punt. Jij bent het aanspreekpunt en opereert vanuit de inhoud,
waarbij de algemeen coördinator jou ondersteunt in de praktische uitvoering.
Dit betekent de volgende werkzaamheden:
• Het onderhouden van contacten met de verschillende ziekenhuizen en specialisten die
verbonden zijn aan huisarts+punt.
• Het borgen van de doelstellingen van huisarts+punt volgens het quadruple aim model.
• Je draagt zorg voor het jaarlijks bepalen van de (na)scholingswensen in samenwerking met de
TPA-werkgroep.
• Samen met de TPA-werkgroep leden zorg je voor sturing van de inhoudelijke invulling van het
programma Huisarts+punt.
• Samen met de algemeen coördinator rapporteer je de stand van zaken aan de verschillende
belanghebbende partijen (zoals de AHa, ziekenhuizen, zorggroepen).
• In de rol van voorzitter van de TPA-werkgroep huisarts+punt verantwoording afleggen aan de
TPA-stuurgroep.
• Samen met de verantwoordelijk bestuurder rapporteren en verantwoording afleggen aan
Zilveren Kruis.
Wat breng je mee?
• Je bent huisarts en hebt affiniteit met samenwerking in de 1e en 2e lijn.
• Je hebt je verdiept in het concept van huisarts+punt, je gaat ervoor en kunt ook uitleggen
waarom. Je bent idealist genoeg om te weten dat betere zorg best betaalbaar kan zijn. Je gaat
voor het algemene, stedelijke belang.
• Je bent bekend met het quadruple aim model en hanteert dit als leidraad, omdat je weet dat dit
een voorwaarde is voor duurzame zorg en vernieuwing.
• Je bent een netwerker met talent voor relatiebeheer, en ziet kansen net iets eerder dan anderen.
• Bestuurlijke ervaring in de zorg en strategische vaardigheden om de stedelijke samenwerking in
huisarts+punt te faciliteren, zijn een pré.
Arbeidsvoorwaarden
• Je hebt 8 uur per week beschikbaar voor het vervullen van de functie, en bent voldoende flexibel
om op diverse en wisselende momenten in de week de werkzaamheden te kunnen verrichten.
• Je bent bereid de werkzaamheden te vervullen tegen een voor huisartsen gebruikelijke
financiering.
Solliciteren?
Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op met algemeen coördinator Charlotte
Scherphof via cscherphof@sag-amsterdam.nl. Meer informatie over huisarts+punt vind je op
www.huisartspluspunt.nl.
Stuur je motivatiebrief en cv vóór donderdag 16 september naar bestuurssecretariaat@sagamsterdam.nl. Dan maken we zo snel mogelijk een afspraak.
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