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Welke ambities zijn belangrijk voor huisartsen 
en zorggroepen in 2019? 
“In de afgelopen jaren heeft de over-

heid gelden vrijgemaakt voor bijvoor-

beeld innovatie in de eerste lijn. Die 

budgetten zijn nauwelijks benut, omdat 

zorgverzekeraars vaak de hand op de 

knip houden bij ideeën uit de eerste lijn. 

ZGWA Zorggroep zegt: geef verzeke-

raars niet de kans ‘nee’ te verkopen. Dat 

kun je doen door concreet je regionale 

doelen te formuleren – bijvoorbeeld 

voor kwetsbare ouderen – en daarop 

aanspreekbaar te zijn. Voor 2019-2022 

heeft de overheid 471 miljoen euro be-

schikbaar gesteld voor versterking van 

de huisartsenzorg. Bovendien is er 133 

miljoen euro voor ICT in de huisartsen-

praktijk. Laten we nieuwe kansen be-

nutten.”

Hoe kan dit concreet invulling krijgen? 
“ZGWA wil regionale knelpunten in 

beeld brengen en vervolgens oplossin-

gen ontwikkelen voor betere en meer 

doelmatige zorg. Het is cruciaal verder 

te kijken dan individuele huisartsen-

praktijken. We willen aan zorgverzeke-

raar tonen waarvoor we staan als com-

plete regio. Daarvoor is het essentieel 

data van zorgverleners en -instanties te 

ontsluiten en databronnen met elkaar te 

verbinden. Zo kunnen we zorgbehoef-

ten analyseren en aansluitend program-

ma’s ontwikkelen: goed onderbouwde 

programma’s waarvan de waarde duide-

lijk is voor patiëntengroepen. Kostenef-

ficiënte programma’s ook. Als je dankzij 

data-analyse weet dat in bepaalde wij-

ken in de regio vooral jonge gezinnen 

wonen, weet je ook dat het onnodig 

is bij de huisartsenpraktijken daar een 

zorgprogramma voor kwetsbare oude-

ren uit te rollen.” 

Onder welke voorwaarden kan dit slagen? 
“Minder werklast voor de huisarts. 

De Taskforce Juiste Zorg op de Juiste 

Plek adviseert: voorkomen van zorg, 

verplaatsen van zorg naar de directe 

omgeving van de patiënt en tot slot 

vervangen van zorg met behulp van 

bijvoorbeeld eHealth. Dit is alleen mo-

gelijk als de huisarts het minder druk 

krijgt met het bestaande werk. De POH 

Ouderenzorg zou bijvoorbeeld een gro-

tere rol moeten krijgen in de zorg van 

kwetsbare ouderen. Dit is nu precies 

een idee waarvoor vrijgekomen gelden 

zouden kunnen worden benut. Maar 

dan moeten we dus wel aan zorgverze-

keraars duidelijk maken wáárom dit zou 

leiden tot betere en doelmatiger zorg. Ik 

ben benieuwd of zorgverzekeraars die 

uitdaging aan durven te gaan.” <

Verwachtingen zorgbestuurders op drempel nieuwe jaar

Wat brengt 2019 de eerstelijnszorg?

Waar gaan we in het nieuwe jaar 

naartoe? Ooit zong Wim Kan deze 

woorden steevast in zijn oudejaars

conferences, nu legt De Eerstelijns 

de vraag voor aan vier professionals 

uit de gezondheidszorg.

‘Beschikbare gelden nu wél benutten’

Naam: Henk Stout

Functie: algemeen directeur ZGWA Zorg-

groep in de Drechtsteden. 90 huisartsen-

praktijken en 120 vrijgevestigde huisartsen 

maken er deel van uit.
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Naar welke ontwikkeling kijkt u uit? 
“Dat huisartsen zichzelf opnieuw defini-

eren en taken afbakenen. Daarmee zeg-

gen we straks niet alleen: hier staan wij 

voor. We maken óók duidelijk aan an-

dere beroepsgroepen: als wij dit doen, 

hebben jullie de ruimte om dát te doen. 

Deze duidelijkheid leidt tot betere sa-

menwerking.

Zestig jaar nadat de kernwaarden van het 

huisartsenvak zijn vastgesteld in Woud-

schoten Conferentiecentrum, wordt in 

januari op dezelfde plek gesproken over 

een herijking. Dit is geïnitieerd door 

‘Het Roer Moet Om’ en wordt gedragen 

door alle partijen in de huisartsenzorg. 

Over de kernwaarden zal vermoedelijk 

consensus ontstaan, zoals de huisarts 

als generalist die persoonsgericht werkt. 

Maar op bepaalde kernwaarden kunnen 

huisartsen tot verschillende oplossingen 

komen, zo heb ik gemerkt tijdens voor-

bereidende denksessies. Ik verwacht dus 

dat overeenstemming over de kernwaar-

den ontstaat, maar dat hieruit wel afwij-

kende agenda’s voortvloeien per regio. 

Dat is goed: zo doen huisartsen recht 

aan  regionale behoeften. Het draagt ook 

bij aan concretere vormgeving van be-

staande regionale netwerken.”

Waartegen waarschuwt u? 
“Overwaardering van het financieel-eco-

nomische jargon in de gezondheidszorg. 

Harde efficiencymodellen ogen vaak per-

fect op papier, maar de werkvloer steunt 

en kreunt er dan onder. Laten we als 

artsen oog houden voor de menselijke 

maat. Soms hoor ik dokters praten alsof 

ze een MBA-opleiding hebben gevolgd 

aan Nyenrode. Concentreer je op wat je 

het best kunt: zorg verlenen. Dat levert 

ook een gelijkwaardige discussie op met 

werkelijke MBA’s van Nyenrode. Ik be-

grijp dat zorg geld kost, maar met een 

dalende registratielast en aandacht voor 

werkvreugde is vaak al veel te winnen.” 

Wat verwacht u van de 62 ‘schrappunten’ die 
mede dankzij HRMO zijn opgenomen in het 
regeerakkoord om de zorg te (ont)regelen? 
“Mede gezien de zorgkrapte op de ar-

beidsmarkt kunnen de overheid en vele 

anderen het zich niet veroorloven hier 

niet naar te handelen.” <

Naar welke ontwikkeling kijkt u uit? 
“Wij gaan huisartsen nog meer de regie 

geven bij de ontwikkeling van nieuwe 

diensten. We vragen ze wat nodig is 

voor ondersteuning in optimale en ef-

ficiënte dienstverlening en zorg. Vervol-

gens proberen wij in samenspraak met 

hen in die behoefte te voorzien. Star-shl 

speelt hiermee in op de verschuiving 

van diagnostiek en behandeling van de 

tweede naar de eerste lijn en het stre-

ven de juiste zorg op de juiste plaats te 

krijgen.” 

Wat kunnen huisartsen zoal verwachten? 
“Het oproep- en bewakingssysteem 

Kompas is een handige ondersteuning 

voor controles bij patiënten met een 

chronische aandoening. Dit bespaart 

huisartsenpraktijken tijd en inspanning. 

De huisarts meldt een patiënt met dia-

betes mellitus type 2 aan bij Kompas. 

Het systeem regelt de oproepen zoals 

voorgeschreven in het protocol van de 

zorggroep waarbij de huisartsenprak-

tijk is aangesloten. De patiënt ontvangt 

daarna automatisch een oproep voor 

een controlebezoek aan de huisarts. De 

huisartsenpraktijk heeft hier geen om-

kijken naar.

Soms heeft een patiënt nog een andere 

aandoening. Verschillende controles 

worden dan gebundeld in één bezoek, 

zodat zorgverlener en patiënt minder 

tijd kwijt zijn en de zorgkosten dalen. 

Via Kompas ontvangt de patiënt ook 

een nieuwe oproep als hij niet is ko-

men opdagen voor een afspraak. Je zou 

deze complete service, die ook op de 

patiënt kan worden ingesteld, een eer-

ste aanzet tot persoonsgebonden zorg 

kunnen noemen. In 2018 waren al zo’n 

260 praktijken aangesloten in het zui-

den van ons verzorgingsgebied. In 2019 

breiden we uit naar het noorden.”

Is er nog een voorbeeld?
“Voor een aantal belangrijke bepalingen 

bestaan point-of-care-testen (POCT), 

waarbij de huisarts de test zelf uitvoert 

Herijking kernwaarden huisarts

Samenwerking diagnostisch centrum en huisartsen voor sterke ee rstelijnszorg

Naam: Toosje Valkenburg

Functie: huisarts en medisch directeur 

 hospice Demeter in De Bilt, lid actiecomité 

Het Roer Moet Om (HRMO)/ Optimale zorg 

–  Dappere dokters.

12 DEEERSTELIJNS DECEMBER 2018



BELEID 
 & POLITIEK

Welke belangrijke thema’s verwacht u voor 
2019? 
“Niet alleen in 2019, maar ook in de ja-

ren erna zal de scope van huisartsen- en 

eerstelijnsorganisaties zich verbreden. 

HONK doet dat op drie niveaus. Ten 

eerste op het niveau van de individuele 

huisartsenpraktijk. Gezien de oplopende 

werkdruk proberen wij huisartsenpraktij-

ken daar waar mogelijk te ondersteunen 

middels het faciliteren van praktijkmana-

gers en POH’s en het ondersteunen en 

begeleiden van certificering.

Ten tweede is er de inrichting van zorg 

op wijkniveau. De verwachting is dat 

de praktijkmanagers ook een rol gaan 

spelen bij de inrichting van lokale ge-

zondheidszorg. Daarnaast hebben wij 

stappen gezet om met regionale apo-

thekers de farmacotherapeutische over-

leggen tussen apotheker en huisarts te 

faciliteren – overigens óók een manier 

om huisartsen te ontlasten. Samen met 

gemeenten bekijken we bovendien hoe 

medische zorg en het sociaal domein 

op elkaar kunnen worden afgestemd in 

de wijk.

Tot slot is er het regionale niveau. Hier-

bij is het belangrijk om met de stakehol-

ders binnen de regio af te stemmen hoe 

je inhoudelijke medische thema’s zoals 

de zorg voor kwetsbare groepen (ou-

deren, GGZ) toekomstbestendig wilt in-

richten. Daarnaast is het van belang om 

stappen te zetten om de regionale infra-

structuur te versterken en te faciliteren. 

Denk bijvoorbeeld aan ICT. Zo werken 

wij aan de bouw van HealthConnec-

ted, ons regionale ICT-platform. Het is 

een ICT-infrastructuur die bijvoorbeeld 

communicatie faciliteert tussen huisart-

sen en wijkverpleegkundigen die zorg 

leveren aan kwetsbare ouderen.” 

Welke overweging wilt u de sector meegeven 
voor het nieuwe jaar? 
“Denk binnen je regio na over hoe ini-

tiatieven op de verschillende niveaus 

elkaar juist kunnen versterken. Ter illus-

tratie noem ik het regionaal faciliteren 

van praktijkmanagement waarbij een 

praktijkmanager meerdere huisartsen-

praktijken in een wijk/gemeente on-

dersteunt. Dit draagt enerzijds bij aan 

werkdrukverlichting van de huisarts, 

anderzijds kan het de samenwerking 

tussen huisartsen en andere zorgverle-

ners in de wijk bevorderen. Laten we 

verder bij de invulling van de Organi-

satie & Infrastructuur de chronische ke-

tenzorg niet uit het oog verliezen. De 

ketenzorg kan ook een mooie spring-

plank zijn richting de gewenste ontwik-

keling in de eerste lijn.” <

in de praktijk. Deze decentrale labo-

ratoriumdiagnostiek gaat toenemen in 

2019. Wij werken ook mee aan een eer-

stelijns oogzorgproject in de regio Rot-

terdam.” <

‘Creëer synergie en samenhang’

Samenwerking diagnostisch centrum en huisartsen voor sterke ee rstelijnszorg

Naam: Jacco Rempe

Functie: directeur ketenzorg bij HONK, 

Huisartsen Organisatie Noord-Kennemer-

land. Bij HONK zijn ruim 120 huisartsen 

aangesloten.

Naam: Astrid van der Put

Functie: raad van bestuur star-shl,  

eerstelijns diagnostisch centrum.  

Vanuit 400 locaties in Zuidwest-Nederland 

worden zorgverleners ondersteund.
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