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In 3 jaar worden 1600 huisartsen opgeleid

Per jaar starten > 40 opleidingsgroepen

Per opleidingsgroep worden 12 huisartsen opgeleid

Hoeveel fte huisartsen werken er nog na 5 jaar? 

(bron: Nivel)
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In Nederland zijn 9000 huisartsen werkzaam

Hoeveel HA kunnen er per kwartaal praktijkhouder worden?

(uit: Medisch Contact)

http://www.google.nl/imgres?um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1T4MEDB_nlNL317NL317&biw=1441&bih=610&tbm=isch&tbnid=mDk1iN6doSnTBM:&imgrefurl=http://jelly.org.uk/2011/12/art-advent-day-23/attachment/23/&docid=JnO_bVlWYK2h5M&imgurl=http://jelly.org.uk/wp-content/uploads/2011/12/23.gif&w=400&h=350&ei=QFdbULGZI8nM0AXCq4HoCg&zoom=1&iact=hc&vpx=369&vpy=2&dur=746&hovh=210&hovw=240&tx=143&ty=105&sig=100578078933036283080&page=1&tbnh=124&tbnw=136&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:2,s:0,i:77


Hoe groot is het aandeel opleiders > 57 jaar?
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Wat gaan de andere 

afgestudeerde huisartsen doen?

 Parttime werken

 Als waarnemer of HIDHA werken

 Diensten draaien op CHP (€85 i.p.v. €65 
ha tarief)

Mogelijk omdat zij vaak 2 verdieners zijn



Mening waarnemer in Mednet:  ‘Ik vind 
het echt een luxe dat ik om 17.00u 
de deur dicht kan gooien. Bovendien 
heb ik niet de last van veel 
administratie. Ook eenmalig 
patiënten contact vind ik verfrissend. 
Het is een uitdaging om in korte 
contacten toch het vertrouwen te 
winnen en om het leven van een 
patiënt een klein zetje in een 
bepaalde richting te geven.’



Ontwikkeling en visie 

huisartsenpopulatie regio Helmond (RHV)
conceptversie
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Conclusie

Jonge huisartsen hebben andere 

opvattingen over het vak

Het aantal effectief beschikbare 

huisartsen wordt minder

Binnen 5 jaar hebben we in de regio 

40 nieuw huisartsen nodig (=20 fte)



Bedreigingen

 Toenemend tekort aan praktijkhouders (Helmond)

 Tekort aan bestuurders en artsen die zich met 

kwaliteit bezig houden

 Meer oneigenlijke patiëntenstromen in NAW naar 

ZH (€85)

 Grotere afhankelijkheid van managers

 Duurdere  1e lijnszorg die afgewikkeld gaat worden 

op steeds minder praktijkhouders 

(budgetoverschreiding)
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Voor marktwerking 2006

Abonnementssysteem: 
 Abonnementstarief €75,00 per ziekenfonds patiënt

 Consulttarief € 24,80 per particulier

 Introductie M&I’s: 

 LF € 55,00, chir € 58,00 (incl hechtdraad), IUD 
€55,00 MSSE € 55,00, ECG €23,00 (incl consult)

 Introductie POH

 1 POH per 3 Fte HA, 

 Alleen kosten POH, management en huur 
praktijkkamer worden betaald door Zorgverzekeraar

 0,5 Fte personeel per huisarts



Na marktwerking

Verrichtingssysteem
 Vast abonnement voor backoffice

 Verrichtingen tarief € 9,00 per consult

 2010: Herhaalrecepten vergoeding van €4,80 

vervalt

 Introductie variabiliseringsgelden

 M&I‘s

 2,0 Fte personeel per huisarts



Gevolgen marktwerking

 Terugval in praktijkomzet

 Hogere praktijk kosten

 Lagere netto winst

 Betere kwaliteit

Wat zijn de stimuleringsmaatregelen van de overheid?



Overheid

 Stimuleren van samenwerkingsverbanden 

van huisartsen en andere eerstelijns 

zorgaanbieders

 Verdere ontwikkeling van programmatische 

aanpak van chronische aandoeningen

 Substitutie van tweedelijnszorg naar de 

eerste lijn



Introductie functionele bekostiging

Ketenzorg

Toekomst: Populatiegebonden regio 

budget (K. Wolse) 



Ketenzorg

 Chronische zorg via zorggroepen

 Huisarts is hoofdaannemer 

 Stimuleren van de keten: specialist, diëtist, 

podotherapeut en fysio zijn onderaannemer

 In de regio Elan, PozoB, DOH en SGE

 In Nederland : 100 zorggroepen

 Huisartsen worden geprikkeld om chronische 

zorg uit ziekenhuis te halen



Voordelen

 Substitutie van 2e naar 1e lijn

 Aantoonbare betere kwaliteit door 
afstemming ketenpartners

 DBC’s 80% goedkoper bij huisartsen

 Huisartsen kunnen op deze manier weer een 
norminkomen bereiken

 Besparing totale zorgkosten



2006 oprichting zorggroep Elan

Elan: Elkerliek en Anna ziekenhuis

72 praktijkhouders

20 HIDHA’s

160.000 inwoners

4 facilitaire ‘leveranciers’

Prognose 2012: € 4,5 miljoen omzet



Doel Elan

Namens leden contractonderhandelingen 

met zorgverzekeraars voeren

Ondersteuning bieden aan  praktijk-

organisatie

POH niet in dienst van Elan

 ‘Lean en mean’



Chronische zorg Elan

 DBC 
 DM: 6700 patiënten

 CVRM: 10.000 patiënten (juli 2012)

 COPD: staat ‘on hold’.

 Toekomst: 
 Depressie

 Hartfalen

 2012: tijdelijke (?) stop DBC ontwikkeling



Gevaar

Huisartsvoorzieningen worden 

indicatoren fabrieken.

 ‘jatten van de beste’,  zie DBC       

DOT ziekenhuis (J. van der Avoort)



Budgetoverschrijding

 Invoer variabiliseringsgelden:

Overschot in 1e lijn kan via kwaliteits-

module het jaar daarop deels worden 

terug verdiend:

 Verplichte spoedlijn: 2011

 ADEPT registreren: 2012-2013



Conclusie

Marktwerking heeft grote consequenties 

voor de praktijkorganisatie. 

Huisartsenvoorziening is een bedrijf.

Zorggroepen hebben budget

Mogelijk minder aandacht voor 

holistische benadering van de patiënt
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Huisarts als afvalbak

GGZ

Overdag: verschuiving gehandicapten-

zorg en verpleeghuis patiënten

Nacht: tekort aan specialisten 

ouderenzorg



Een dreigend infarct in 

de huisartsenzorg
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Mogelijke oplossingen

1 HIS in de regio

Sterke relatie 1e en 2e lijn (marge ZH 1-2% 

op omzet van 130 miljoen)

Sterke belangenvereniging in regio 

(RHV) die gefundeerd NEE kan zeggen 

tegen niet gewenste ontwikkelingen.

Jonge huisartsen beter in de regio 

opnemen bv soort CASE (gebeurt al)



Voordelen 1 HIS
 Centrale regionale ondersteuning bij continue 

ICT veranderingen

 Aanleveren indicatoren aan ZV via 1 systeem 

i.p.v. 7

 Toekomstige wensen van jonge HA-en zoals 

inkijken lab, röntgen eenvoudiger met nieuw ZIS 

te realiseren

 Patiënten kunnen zelf zorgplan invullen in HIS: 

bevorderen  zelfmanagement is speerpunt 

inspectie 2013  



Mogelijke oplossingen

1 HIS in de regio

Sterke relatie 1e en 2e lijn (marge ZH 1-2% 

op omzet van 130 miljoen) Lagendijk  enquête.

Sterke belangenvereniging in regio 

(RHV) die gefundeerd NEE kan zeggen 

tegen niet gewenste ontwikkelingen.

Jonge huisartsen beter in de regio 

opnemen bv soort CASE (gebeurt al)



Mogelijke oplossingen

Deel huisartsen beter opleiden om 

huisartsbedrijf te gaan leiden (bv 

start opleiding in Eindhoven)

Bij start geneeskunde ook kijken 

naar artsen die hieraan kunnen 

voldoen

Meer opleiders met bedrijfsmatige 

achtergrond werven



Doel voor de regio

Startende huisartsen ondersteunen om dit 

alles te overzien (4, 23 en 50!!!)

Om binnen 5 jaar, 40 nieuwe huisartsen op 

te nemen in de regio

Goede samenwerking tussen de 1e en 2e

lijn, goed zkh trekt enthousiaste ha aan

Bewaken holistische benadering patiënt



Uitdaging :

zonder teveel regels de zorg in 

goede banen  leiden

‘lean en mean’


