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AVP neemt contact op met de HAP

Overdracht huisartsgeneeskundige zorg?*

Overdracht aan huisarts (pad 1)

- Vraag NAW-gegevens en geboortedatum
- Plaats vinkje bij identiteit op vraagstelling

- Zet afspraak in agenda arts
- Verbind AVP door aan arts

TRI

- Overdracht volgens SBAR met extra aandacht voor:
- In de S: wat is de vraag aan de arts

- In de B: wat zijn de uitkomsten van het onderzoek + hoe is 
het onderzoek uitgevoerd (inhoud test)

- eventuele discrepanties tussen uitkomst eigen protocol 
(LPA) en wens patiënt: bijv. AVP wil vervoeren, patiënt niet

AVP 

- Bepaal vervolgactie op basis van o.a.:
*meetwaarden AVP
*VG en medicatie

*info extern dossier
- Vraag waar nodig meer info aan AVP of laat deze extra tests 

uitvoeren
- Vraag waar nodig patiënt/naaste zelf aan de lijn

- Beslis ten aanzien van vervolgactie
HA

HAP:Tel. consult, consult of 
visite, met tijdstip

Vervoer ziekenhuis

Contact met triagist

Informatie inwinnen over patiënt (pad 2)

- Vraag NAW-gegevens en geboortedatum
- Plaats vinkje bij identiteit op 

vraagstelling
- Open HAP EPD EN extern dossier (LSP)

TRI

Verstrek al naar gelang verzoek AVP 
informatie over:

*VG en medicatie
*allergieën, intoleranties

*advance care planning / niet 
reanimeerbeleid

TRI

AVP beslist huisartsgeneeskundige 
overdracht?

Verbind door 
aan huisarts

TRI

AVP beslist 
thuislaten (met 

vangnet) of 
vervoeren

Melden van thuislaten patiënt 
(pad 3)

- Vraag NAW-gegevens en 
geboortedatum

TRI

- Plaats additionele informatie bij 
de patiënt met daarin:

*ambulancerit met datum en tijd
*�patiënt blijft thuis en neemt bij 

problemen contact op met de HAP 
*ritformulier is evt. opvraagbaar bij 

medisch manager
TRI

- Koppel aan de additionele 
informatie een einddatum 72 uur 

later, TRI

Binnen 72 uur contact over patiënt:
2e contact = contact arts

LET OP: eerst ABCD-check en triage

*Huisartsgeneeskundige overdracht indien:
- Rit gereden op verzoek HAP i.v.m. materieeltekort of als uitkomst triage tenzij 

directe noodzaak tot overdracht 2e lijn met vervoeren naar ziekenhuis** OF 
- Klachten vereisen duidelijk zorg van een huisarts OF

- Expertise AVP reikt onvoldoende ver om beslissing te nemen over thuislaten met 
vangnet of insturen: poortwachter-functie huisarts vereist*** 

LET OP: geen overleg over eigen protocol LPA  => Medisch Manager RAV!
ja

nee

ja nee

Verantwoordelijkheid naar HAP Verantwoordelijkheid RAV
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** Wanneer de ambulancerit op verzoek van de HAP leidt tot overdracht aan de 2e lijn door de AVP/direct 

ambulancevervoer naar het ziekenhuis, hoeft dit niet eerst overgedragen te worden aan de HAP-arts. Wel is 

het prettig, wanneer de AVP hiervan nadien een terugkoppeling doet aan de HAP. De triagist noteert het 

vervoer naar het ziekenhuis in het EPD. 

  

***Let op: het gaat hier om de situatie dat het onderzoek van de AVP geen duidelijke reden tot insturen 

oplevert, en er ook onvoldoende aanwijzingen zijn dat de patiënt veilig thuis kan blijven met een 

vangnetadvies. De AVP vraagt de huisarts om de patiënt over te nemen en op basis van eigen anamnese en 

onderzoek het juiste vervolgbeleid te bepalen. Dit is vergelijkbaar met de situatie dat een triagist na de triage 

met de NTS niet helder heeft wat de best passende vervolgactie moet zijn en aan de huisarts vraagt het 

gesprek over te nemen. 

Het gaat nadrukkelijk niet om een overlegsituatie maar om een overdracht op basis van “AVP weet niet hoe 

verder”.   

 

Beslisschema AVP  

Onderstaand schema geeft de stappen weer, die de AVP doorloopt om te komen tot een passende 

vervolgactie, en op welke punten de AVP contact zal zoeken met de HAP. Dit schema is alleen bedoeld voor 

het geven van inzicht aan de HAP-collega’s, in het bijzonder ten aanzien van de 3 mogelijke vervolgacties bij 

een ambulancerit. Voor de juiste werkwijze volgen HAP-collega’s het schema op pagina 1.  

 

AVP rijdt op melding tijdens ANW

Anamnese, onderzoek en behandeling ter 
plaatse,

Volgens ambulanceprotocol LPA

Rit op verzoek van de HAP?
AVP zoekt contact met HAP om samen met regiearts het 
vervolgbeleid te bepalen (pad 1), tenzij directe noodzaak 

tot overdracht 2e lijn (vervoer naar ziekenhuis)**

Extra informatie nodig over medicatie 
en voorgeschiedenis?

AVP zoekt contact met HAP. Triagist verstrekt de 
gewenste informatie (pad 2) 

Hulp nodig bij bepalen vervolgbeleid 
op basis van ambulanceprotocol?

AVP zoekt contact met eigen medisch manager 

AVP bepaalt vervolgbeleid en stemt dit af 
met patiënt/naasten

ONDERZOEK + BEHANDELING 2E 
LIJN: vervoer naar ziekenhuis 
(medisch-specialistische zorg)

ONDERZOEK + BEHANDELING 1E LIJN: 
overdracht aan de HAP 

Patiënt blijft in principe thuis 
(pad 1 – huisartsgeneeskundige zorg)

ZELFSTANDIG ADVIES AVP: 
indien advies contact met HAP 
bij verergering dan melding van 
thuislaten aan de HAP (pad 3)

Patiënt blijft thuis

ja

ja

nee

nee

nee

ja

LET OP: de eigen huisarts 
ontvangt digitaal bericht van de 

RAV, wanneer patiënt wordt 
thuisgelaten en bij rit 

aangevraagd door de huisarts!

 


