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Het Huisartsenperspectief 
 

• Toekomstvisie huisartsgeneeskunde 2022 

– kleinschalige, persoonsgerichte zorg dicht bij de 
patiënt 

– ambities 



Het Huisartsenperspectief 
 

• PATIENTCENTEREDWIJKGEBONDEN 

• SELFMANAGEMENTBUURTZORG 

• VAN CURE NAAR CAREINNOVATIE 

• E-HEALTHEMPOWERMENTREGIE VOEREN 

• KOSTENBESPARINGBUDGETTERING 

• POPULATIEGEBONDENBEKOSTIGING 

• SHAREDDECISIONZELFREDZAAMHEID 

• LEIDERSCHAPATTITUDEINTEGRALEZORG 

• SAMENWERKENTAAKDELEGATIE 

 



GEZONDHEIDSZORG IS TE DUUR 

AMBITIES: GOEDKOPER,GOEDE KWALITEIT EN TOEGANKELIJK 
 
 
HUISARTSENZORG KERNWAARDEN: GENERALISTISCH, PERSOONLIJKE 
ZORG, CONTINUITEIT 
 
 
EERSTELIJNZORG IS GOEDKOOP! 



GEZONDHEIDSZORG IS TE DUUR 



Hoe probeert overheid hier vorm aan 
te geven? 

• Financiering huisartsenzorg 

• Wetswijzigingen 



Financiering Huisartsenzorg 

• De financiering van huisartsenzorg anno 2015 



Financiering Huisartsenzorg 

- 3 segmenten 

 

- S 1 basis huisartsenzorg 

- S2 multidisciplinaire eerstelijnszorg 

- S3 innovatie 



Financiering Huisartsenzorg 

- S 1 basis huisartsenzorg 

 - Zorg zoals we die van oudsher kennen 

 - financiering dmv inschrijftarief en declaraties               
per consult 

 - tarief wordt door NZA vastgesteld 



Financiering Huisartsenzorg 

- S2 multidisciplinaire eerstelijnszorg  

- Ketenzorg georganiseerd door zorggroepen 

- Vrij onderhandelbaar tarief 



Financiering huisartsenzorg 

- S3 innovatie 

- Variabiliseringsgelden 

- Nieuwe iniatieven in samenwerking 

- E-health 

- Tarief vrij onderhandelbaar 



Financiering huisartsenzorg 

• Geplaatst op 16 september 2014 door: Skipr Redactie 
• Verzekeraars ‘dwingen’ huisartsen tot flexibele tijden 
• Sommige zorgverzekeraars gaan huisartsen die flexibele openingstijden hanteren 

extra belonen. Ze vinden dat de huisarts goed bereikbaar moet zijn en willen extra 
kosten voor huisartsenposten of spoedeisende hulp voorkomen. 

• Dit valt op te maken uit de inkoopbrochures van zorgverzekeraars, zo meldt 
Mednet. Ook zijn er zorgverzekeraars die vragen om de mogelijkheid om via 
internet afspraken te maken en herhaalrecepten aan te vragen. 

• Kosten 
• Het is nog maar de vraag of huisartsen meegaan in dit beleid. Soms zijn de kosten 

hoger dan de extra vergoeding van de verzekeraars. Het kan zijn dat ze meer 
personeel moeten aannemen, onregelmatigheidstoeslagen moeten betalen of 
extra beveiligingsmaatregelen moeten nemen – bijvoorbeeld camera’s of 
sluisdeuren. 

• - See more at: http://www.skipr.nl/actueel/id19704-verzekeraars-dwingen-
huisartsen-tot-flexibele-tijden.html#sthash.9Sw8yygA.dpuf 

http://www.skipr.nl/bloggers/id11752-skipr-redactie.html
http://www.skipr.nl/bloggers/id11752-skipr-redactie.html
http://www.skipr.nl/bloggers/id11752-skipr-redactie.html
http://www.mednet.nl/nieuws/id8101-flexibilisering-openingstijden-beloond.html
http://www.mednet.nl/nieuws/id8101-flexibilisering-openingstijden-beloond.html


Wetswijzigingen 

• Verder staan er diverse wetwijzigingen op 
stapel 



Wetswijzigingen 

 

- GGZ 

- Jeugdwet 

- Wlz 

- Wmo 

-   Zvw 



GGZ 

- POH GGZ 

- Minder verwijsmogelijkheden 

- Eigen risico 

- Meer administratieve rompslomp 



Jeugdwet 

- Alles ondergebracht bij Gemeente 

- Onduidelijkheid in veld 

- Verwachting meer problematiek op bordje 
huisarts 



Wet langdurige zorg 

• Meer ouderen en andere chronische 
patiënten langer thuis 

• Kost huisarts allemaal meer tijd 

• Extra personeel 



Vernieuwde Wmo 

• Meer delegatie naar gemeenten 

• informatieplicht 



Vernieuwde Wmo 

• Patiëntenfederatie NPCF en KNMG: instanties moeten beroepsgeheim dokter niet omzeilen 
•  

 
• Artsenfederatie KNMG en patiëntenfederatie NPCF willen afspraken met instanties die onnodig hele medische dossiers opvragen bij cliënten. Zo 

omzeilen ze het medisch beroepsgeheim, want ze mogen feitelijk alleen gerichte schriftelijke vragen stellen aan de arts. 
Mensen voelen de druk om hun medisch dossier op te vragen bij hun arts en een kopie te verstrekken aan instanties als het UWV, gemeenten, 
levensverzekeraars en letselschadebureaus. Zij werken mee uit angst anders geen uitkering of verzekering te krijgen. Dit blijkt uit een meldactie van 
patiëntenfederatie NPCF en signalen van artsen bij de KNMG. 
 
Weloverwogen toestemming patiënt 
KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag: "Instanties moeten gerichte schriftelijke vragen stellen aan een arts, met toestemming van de patiënt. Ze 
moeten dit niet omzeilen door de patiënt bij de arts een kopie van zijn hele dossier te laten opvragen. Wat een patiënt met een arts bespreekt, is 
vertrouwelijk. Dan past het om alleen informatie op te vragen die écht nodig is om een aanvraag van bijvoorbeeld een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering of een uitkering wegens letselschade te beoordelen." 
Wilna Wind, algemeen directeur NPCF: "Het gaat erom dat een patiënt weloverwogen toestemming kan geven voor gerichte informatieverstrekking. 
Zonder druk of onterechte eisen van instanties. Je wilt ook niet dat je medisch dossier bijvoorbeeld bij een gemeente gaat zwerven." 
 
Patiëntengeheim 
NPCF en KNMG zijn met diverse instanties in gesprek over handhaving van de regels om inbreuk op de privacy van patiënten te voorkomen. Wind: 
"Deze handelwijze staat op gespannen voet met de regels. Mensen in een kwetsbare positie voelen zich al gauw gedwongen om mee te werken 
terwijl ze daartoe niet verplicht zijn. Het is goed als er meer aandacht komt voor het patiëntengeheim: niet alleen artsen, ook patiënten moeten 
bewust omgaan met hun medische gegevens. Dan kun je misbruik door anderen voorkomen." Van der Gaag: "Het is een gedeelde 
verantwoordelijkheid van patiënt en arts om te kijken wat verstandig is bij het verlenen van toestemming." 
 
Afspraken gemeenten 
Met de overheveling van zorg naar de gemeenten kan dit probleem nog wel eens drastisch toenemen, een gevaar waar de artsenfederatie het 
kabinet al eerder voor waarschuwde, zegt Van der Gaag. "We vinden het belangrijk dat de VNG en de overheid afspraken maken over gerichte inzage 
in het medisch dossier. Veel gemeenten zijn zich nog onvoldoende bewust over wat zij wel en niet aan medische gegevens mogen vragen van 
burgers. En dat geldt evengoed voor uitkeringsinstanties, letselschadebureaus en verzekeraars." 
 
 

• > Bekijk hier de factsheet 
> Bekijk hier de brochure Inzage in uw medisch dossier 

•   
 

http://www.npcf.nl/images/stories/dossier/Patientenrechten/factsheet2opvragenmedischdossier.pdf
http://www.npcf.nl/images/stories/dossier/Patientenrechten/factsheet2opvragenmedischdossier.pdf
http://www.npcf.nl/images/stories/dossier/Patientenrechten/medisch dossier 54-2.pdf


Zvw 

• Artikel 13 

• Wijkverpleging onder zorgverzekeringswet 

• Helmond kiest voor andere optie 



Consequenties voor de huisartsenzorg 
 

- Complexere organisatie 

- Grootschaliger 

- Meer tijd voor patiënt (en familie) 

 



Consequenties voor de huisartsenzorg 
 

• LHV pleit voor versnelde praktijkverkleining voor betere zorg 
•   
•  17 september 2014 
• Hoewel in de miljoenennota zelf geen grote verrassingen staan voor de huisartsenzorg, betekent dit niet dat er de 

komende jaren niks aan de hand is. Er vinden ingrijpende hervormingen plaats in de zorg die gevolgen hebben 
voor huisartsen, op wie afgelopen jaren al een stevig beroep is gedaan. De LHV pleit daarom naar aanleiding van 
Prinsjesdag voor een versnelde verlaging van het aantal patiënten per huisarts, zodat meer zorg van hoge kwaliteit 
geleverd kan worden aan een kleinere groep patiënten. 

• Stapeling 
• De financiële kaders voor de komende jaren zijn dankzij de gesloten zorgakkoordenduidelijk. Waar het nu echt op 

aankomt is een goede invulling geven aan de ingezette hervormingen op het terrein van de GGZ, jeugd- en 
ouderenzorg. Volgens de LHV willen en kunnen huisartsen veel, maar door de stapeling van taken wordt de tijd die 
beschikbaar is per patiënt steeds minder. 

• “De huisarts krijgt er de komende jaren nog meer taken bij, bijvoorbeeld de zorg voor oudere patiënten, die thuis 
blijven wonen met een zeer complexe zorgvraag. Hierdoor neemt de tijd die nodig is per patiënt juist toe, zoals om 
meer visites te kunnen rijden en af te stemmen met andere zorgverleners in de wijk. Bovendien moet vaker een 
beroep worden gedaan op de expertise van de specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk 
gehandicapten”, vertelt Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV. “Tegelijkertijd wil de huisarts er natuurlijk voor alle 
patiënten zijn. De huisarts kan niet alles opvangen én op grote schaal een extra aanbod voor GGZ, jeugd en 
ouderen organiseren. Wil je de beste zorg in de buurt van de patiënt leveren, dan moet je dus naar minder 
patiënten per  

 

https://www.lhv.nl/actueel/dossiers/zorgakkoord-eerste-lijn-2014-2017


Consequenties voor de huisartsenzorg 
 

- Meer consulten en visites met complexe 
problematiek 

- Meer taakdelegatie 

- Meer tijd met aansturing 

- Overleg gemeente? Onduidelijkheid 
verwijsmogelijkheden 

 

 



Consequenties voor de huisartsenzorg 
 

Nodig om dit allemaal te realiseren: 

-   Meer huisartsen 

- Meer praktijkruimte 

- Meer ondersteunend personeel 

- Meer budget 

 



Consequenties voor de huisartsenzorg 
 



Samenwerking 

• Wat betekent dit voor samenwerking? 

 



Samenwerking 

• Waar wringt het? 

 

- Regio Helmond 2 zorggroepen actief 

- Controle zorgverzekeraar 

- Spanning relatie door overheveling 

- Samenwerking moet win/win opleveren 



Samenwerking 

- Kansen 

 

- S3 meekijkconsult 

- Afstemmen zorg 

- Samenwerking in ANW 

- Inzet SOG in ouderenzorg 



Vragen? 

 


