
Ontsporen	  in	  de	  Eerstelijn	  
	  “het	  glas	  is	  inmiddels	  half	  leeg,	  	  

het	  is	  /jd	  voor	  reflec/e	  en	  food	  for	  thought”	  

prof.	  dr.	  Gert	  Westert	  
IQ	  healthcare	  
11/12/2014	  



Afstand	  nemen	  …	  



Kies	  de	  juiste	  company	  



Geniet	  van	  het	  uit	  …	  inzicht	  



…	  een	  interna>onale	  trip	  

Australië,	  Canada,	  Frankrijk,	  Duitsland,	  
Nederland,	  Nieuw	  Zeeland,	  Noorwegen,	  
Zweden,	  Zwitserland,	  Verenigd	  Koninkrijk,	  
Verenigde	  Staten	  	  

2014:	  25000 	  55+	  
2013:	  20000	   	  18+	  
2012:	  10000	   	  Primary	  care	  doctors	  
2011:	  18000 	  “Sicker”	  adults	  



	   	  	  	  Quizvraag	  	  

Welk	  land	  heeE	  het	  hoogste	  percentage	  ‘ja’	  op	  de	  
vraag:	  	  
“Do	  you	  have	  a	  	  regular	  doctor	  or	  place	  of	  care?”	  
	  
(55+;	  n=25.000,	  2014)	  

Australië,	  Canada,	  Frankrijk,	  Duitsland,	  
Nederland,	  Nieuw	  Zeeland,	  Noorwegen,	  
Zweden,	  Zwitserland,	  Verenigd	  Koninkrijk,	  
Verenigde	  Staten	  	  





“Tussen	  de	  rails”	  	  

	  

•  Spoort	  de	  poortwachter?	  Meer	  of	  minder	  zorg?	  
•  Chronische	  zieke	  ‘reizigers’	  managen:	  waar	  is	  de	  
conducteur?	  

•  Aandacht	  voor	  “de	  reiziger”:	  gra/s	  kopje	  koffie	  of	  
meer?	  



Tussen	  de	  rails	  	  
no.	  1	  
	  

Spoort	  de	  poortwachter?	  	  
Meer	  of	  minder	  zorg?	  

	  



Onsje	  meer	  of	  minder	  zorg	  

	  
Wie	  van	  u	  vindt	  dat	  huisartsen	  en	  medisch	  specialisten	  in	  
Nederland	  te	  veel/	  te	  weinig	  zorg	  bieden?	  
	  
Deze	  vraag	  stelden	  we	  in	  2012	  aan	  10.000	  collega’s	  van	  Australië	  tot	  Canada	  	  

	  
Vingers:	  te	  veel	  
Vingers:	  te	  weinig	  



Huisarts	  

(n=8462)
	  

N=522	  



Data	  2014	  



De	  poortwachter	  antwoordt:	  
 
•  Nee zeggen tegen patiënt moeilijk   89% 
•  Weigeren van verwijzing moeilijk   66% 
•  Vasthoudende patiënt krijgt zorg   87% 
•  Kost te veel tijd om te overtuigen   54% 
•  Financiering schot 1e/ 2e lijn hindert  72% 
•  Tweede lijn sterke productieprikkel   94% 

Wammes et al, 2014, Family Practice 

Huisarts	  

(n=157)	  



Waar snel(ler) op de operatietafel? 

Back hernia, 
CTS, 
Prostate, 
Gallbladder, 
Varicose veins, 
Tonsillectomies, 
Cataract, 
Knee replacements. 
 
	  



Stelling	  1	  

De	  huisarts	  moet	  zich	  veel	  meer	  bemoeien	  met	  de	  zorg	  
(diagnose,	  indica/estelling,	  behandeling)	  die	  hij/	  zij	  
verwijst	  naar	  de	  tweede	  lijn	  (poortwachter,	  gids	  en	  
filter).	  



Tussen	  de	  rails	  	  
no.	  2	  
	  

Chronische	  zieke	  ‘reizigers’	  managen:	  
waar	  en	  wie	  is	  de	  conducteur?	  

	  











Stelling	  2	  

Chronisch	  zieken	  management	  (preven/e	  en	  zorg)	  
func/oneert	  in	  Nederland	  uitstekend.	  



Tussen	  de	  rails	  	  
no.	  3	  
	  

Aandacht	  voor	  “de	  reiziger”:	  	  
gra/s	  kopje	  koffie	  of	  meer?	  

	  







Samen	  beslissen	  



Zorgbalans	  2014,	  RIVM	  



Stelling	  3	  

Het	  is	  bij	  de	  NS	  net	  als	  in	  de	  gezondheidszorg;	  de	  reiziger/	  
pa/ënt	  krijgt	  ruim	  aandacht	  maar	  een	  te	  ac/eve	  houding	  

of	  meebeslissen	  wordt	  niet	  op	  prijs	  gesteld.	  




