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De regio’s in kaart
InEen, LHV en NHG ontwikkelden gezamenlijk 

de regiokaart die nu te vinden is op 

hechtehuisartsenzorg.nl. Een praktisch overzicht 

van wat in de regio’s gebeurt op het gebied van 

regionale samenwerking. Bruikbaar voor de regio’s 

zelf om gericht vervolgstappen te zetten, maar ook 

voor regio’s onderling om van elkaar te leren.

TEKST: FRANK VAN WIJCK

De regiokaart kent vijf kleuren: paars (regioplan open-
baar), donkerblauw (regioplan niet openbaar), midden-
blauw (regioplan in ontwikkeling), lichtblauw (status 
regioplan onbekend) en wit (geen regioplan). In één 
oogopslag een overzicht dus van wat al bestaat aan regio-
plannen – de gedragen regionale visie over de prioritering 
en gezamenlijke aanpak van regionale knelpunten. En een 
aansporing voor de regio’s die nog niet paars zijn aangege-
ven om hun regioplannen zo snel mogelijk af te ronden en 
ook te delen. Per regio zijn in elk geval de contactgegevens 
van de regio-organisatie, kerngetallen en de preferente 
zorgverzekeraar zichtbaar. Daarnaast kunnen partijen 
per regio activiteiten op het gebied van regionale samen-
werking weergeven die ze relevant vinden en is er een 
overzicht van alle organisaties die in de regio actief zijn: 
huisartsenorganisaties, multidisciplinaire eerstelijns-
zorgorganisaties, LHV-kringen, huisartsendiensten-
structuren en ROS’en.

Uitnodigend
Raymond Wetzels, huisarts in Elst en sinds maart 
bestuurslid van InEen, is enthousiast. “De kaart laat 
externe partijen zien wat in een regio gebeurt en bij wie 
je moet zijn als je iets wilt organiseren”, zegt hij. “Hij helpt 
vooral partijen elkaar te vinden en zich aan elkaar te 
verbinden. In alle regio’s bestaat veel energie om samen 
plannen te ontwikkelen en invulling te geven aan de zes 
bouwstenen voor het inrichten van samenwerking in 
de regio, die LHV, NHG en InEen begin dit jaar hebben 
gepubliceerd op hechtehuisartsenzorg.nl. Maar misschien 
is elders al iets soortgelijks ontwikkeld dat heel bruik-
baar is als voorbeeld. In dat opzicht is de kaart een open 
uitnodiging om met collega’s in andere regio’s te spar-
ren. Bijzonder waardevol om versnelling te geven aan de 
regionale ontwikkeling. We gaan elkaar veel meer nodig 
hebben in de regio’s. En regionale samenwerking past ook 
in het beleid van de overheid en de gezamenlijke visie van 

LHV, NHG en InEen: aansturen op verregaande structurele 
samenwerking en organisatievorming in de huisartsen-
zorg en de eerste lijn, waarbij de huisarts liefst vanuit één 
regio-organisatie wordt ondersteund bij zaken als contrac-
tering, digitalisering, ouderenzorg en samenwerking in de 
wijken. Alle partijen, ook de zorgverzekeraars, staan ach-
ter de regionalisatie. Maar er moeten nog stappen worden 
gezet, en de regiokaart is hiertoe een enorme aansporing.”

Nu verder aanvullen
Wetzels roept regio-organisaties op de kaart verder aan te 
vullen. “Er is een goede start gemaakt, maar de kaart blijft 
natuurlijk in ontwikkeling. We willen meer regioplannen 
zichtbaar maken bijvoorbeeld. En mogelijk kunnen we 
ook laten zien waar patiënten een rol hebben gespeeld 
in de opzet van een regioplan. Of laten zien in hoeverre 
niet-praktijkhouders worden meegenomen in de regio-
organisatie.” Benut de kaart, is de boodschap van Wetzels. 
“Het is een concrete aansporing om de samenwerking 
vorm te geven. Op regionaal niveau en in de wijk.” 
Precies zo hebben de drie samenwerkende partijen 
– InEen, LHV en NHG – het ook bedoeld. De regiokaart 
biedt huisartsenorganisaties die zich willen organise-
ren een steun in de rug. De kaart laat zien dat er al veel 
gebeurt op dit gebied, en dat huisartsenorganisaties dus 
steeds beter aanspreekbaar worden voor vvt-aanbieders, 
ziekenhuizen, gemeenten en zorgverzekeraars in hun 
regio. 

Hechtehuisartsenzorg.nl biedt behalve de regiokaart, de visie 
en bouwstenen voor regionale samenwerking van LHV, NHG en 
InEen ook een handreiking voor structurele samenwerking in de 
wijk, voorbeelden en ondersteunende tools.
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