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Ik zweer bij Apollon de genezer, bij Asclepius, Hygieia en Panacea en neem alle goden en godinnen tot getuige, om naar mijn beste oordeel en vermogen de volgende eed te houden: Ik zal 
naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hen een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen. Nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel 
voorschrijven of een raad geven, die, als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft. Nooit zal ik een vrouw een instrument voorschrijven om een miskraam op te wekken. Maar ik zal de 
zuiverheid van mijn leven en mijn kunst bewaren. Het snijden van de steen zal ik nalaten, ook als de ziekte duidelijk is; ik zal dit overlaten aan hen die hierin bekwaam zijn. In ieder 
huis waar ik binnentreed, zal ik slechts komen in het belang van mijn patiënten. Mijn leermeester zal ik eren en liefhebben als mijn ouders; ik zal in gemeenschap met hem leven en zo 
nodig mijn bezit met hem delen, de kunst leren zonder vergoeding en zonder dat daartoe een schriftelijke belofte nodig is; aan mijn zonen, aan de zonen van mijn leermeester en aan 
de leerlingen die verklaard hebben zich aan de regelen van het beroep te zullen houden, aan hen allen zal ik de grondslagen van de kunst leren.Al hetgeen mij ter kennis komt in de 
uitoefening van mijn beroep of in het dagelijks verkeer met mensen en dat niet behoort te worden rondverteld, zal ik geheim houden en niemand openbaren. Moge ik, als ik deze eed 
getrouwelijk houd, vreugde vinden in mijn leven en in de uitoefening van mijn kunst, maar moge het tegenovergestelde het geval zijn indien ik hem schend.Ik zal mij verre houden van 
iedere welbewuste slechte daad en van elke verleiding, in het bijzonder van de geneugten der liefde met mannen of vrouwen, of zij vrij zijn of slaaf.Ik zweer bij Apollon de genezer, bij 
Asclepius, Hygieia en Panacea en neem alle goden en godinnen tot getuige, om naar mijn beste oordeel en vermogen de volgende eed te houden: Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen 
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leren zonder vergoeding en zonder dat daartoe een schriftelijke belofte nodig is; aan mijn zonen, aan de zonen van mijn leermeester en aan de leerlingen die verklaard hebben zich aan 
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GELEZEN IN MEDISCHE MEDIA…

Help dokter, de zorg verzuipt!
Willem Oerlemans (neuroloog) en Gerard Innemee (intensivist)
Gelezen in: Medisch Contact oktober 2013

In dit opiniestuk luiden beide specialisten de noodklok en roe-
pen op tot verzet. Ze beschrijven hoe transparantieterreur leidt 
tot het beschrijven van een HSMR, een hospital standarized 
mortality rate,  waarbij sommige specialisten op het hart ge-
drukt wordt om bij alle sterfgevallen zoveel mogelijk comorbidi-
teit op te sporen om de cijfers te drukken. Ook bepalen politiek 

en verzekeraars steeds meer de inhoud van wat de specialist 
mag doen. Zij pleiten voor het terugpakken van de regie en roe-
pen collega’s op om wakker te worden. Er heerst nogal wat de-
faitisme en cynisme en hun oproep is vooral bedoeld om be-
trokken te raken en vaker nee te zeggen. Nee  tegen eufemisti-
sche plannen van zorgverzekeraar of overheidsinstanties om 
kosten te beheersen of kwaliteit te verhogen. Ze eindigen met de 
oproep om als dokters ervoor te strijden dat de burger waar 
krijgt voor zijn geld en geen dure gebakken lucht.

Het kerkhof van de geneeskunst
Hans van Maanen
Gelezen in: Huisarts en Wetenschap november 2013

Hans van Maanen, een wetenschapsjournalist, beschrijft  
NHG-standaarden als belangrijk en weloverwogen, maar veel te 
lang en saai voor de gehaaste huisarts. Daarnaast vaak met een 
hoog gehalte aan gebiedende wijzen enkelvoud; wees alert op, 
vraag naar, verricht, maak, bespreek et cetera. Hij doet een voor-
stel om in Nederland net als in Engeland een do not do database, 

een kerkhof van de geneeskunst aan te leggen. Dus naast een 
nieuwe richtlijn met aanbevolen behandelingen,  ook een data-
base met adviezen, voorschriften en behandelingen die absoluut 
obsoleet zijn of zelfs schadelijk voor de patiënt. Bovendien zijn 
de verboden zaken vaak makkelijker te onthouden dan geboden 
zaken. Zeker als ze in een vet kadertje worden vermeld in de 
standaard. Huisartsen hebben veel vrijheidsgraden in hun aan-
pak en zijn vaak  eigengereid, maar wieden in de gezondheids-
zorg kan volgens Van Maanen ook leiden tot kostenbeteugeling. 

Dappere Dokters
Gelezen in: NTVG 19 oktober 2013

Dappere Dokters, een initiatief van de 
huisartsenkring Amsterdam, die onder an-
dere met Ab Klink, dokters uit eerste en 
tweede lijn, bestuurders en een verzekeraar 
om de  tafel zijn gaan zitten om te komen 
tot zinnige en zuinige zorg. Het basisidee: 
kosten besparen door alleen zorg te leveren 

die daadwerkelijk de gezondheid van de 
patiënt bevordert. Een van de vereisten is 
moed, om soms de confrontatie met de pa-
tiënt aan te gaan en daar dan ook tijd voor 
te nemen. Verder een kritische houding en 
in gesprek gaan met specialisten over het 
nut van voorgestelde behandelingen. Ook 
de dappere specialist verwijst weer terug 
naar de huisarts bij een nieuw probleem en 

niet naar een collega-specialist. Dappere 
huisartsen verwijzen ook naar elkaar door, 
ze kennen elkaars expertise. En ten slotte: 
ze durven nee te zeggen. Tegen patiënten 
die onnodige zorg vragen, tegen collega’s 
die onnodig doorverwijzen en tegen zorg-
verzekeraars die papierwerk eisen dat geen 
gezondheidswinst voor de patiënt oplevert. 
Een idee voor alle dokters?  

Regie terug

‘A l weer een nieuw medisch blad’, hoor ik u denken. Waarom 
neemt VPHuisartsen dit initiatief in een tijd dat krantenopla-
gen kleiner worden, veel bladen verdwijnen of digitaal gaan?

Omdat het bestuur van VPHuisartsen geen middel onbenut wil laten om 
praktijkhouders en andere praktiserende huisartsen te betrekken bij het be-
leid dat de inhoud van hun werk bepaalt. 

We zien hoe ons vak en de organisatie van onze praktijk er ieder jaar an-
ders uitzien, en hebben in dat proces geen zeggenschap meer van betekenis. 
Sinds 2006 zijn het naast de minister van VWS, vooral de zorgverzekeraars 
die bepalen hoe de gezondheidszorg in ons land wordt georganiseerd. Zij be-
palen de inhoud van de contracten waarbij je als huisarts mag tekenen bij het 
kruisje. Ze bemoeien zich meer en meer met de inhoud en gaan daarbij soms 
op de stoel van de huisarts zitten. Daarnaast is er een toenemend aantal huis-
artsenorganisaties dat komt met voorschriften, richtlijnen en protocollen 
waarvan de zin ons soms ontgaat, maar waar andere instanties soms gretig 
gebruik van maken. 

Huisartsgeneeskunde moet uitgeoefend worden door autonome huisart-
sen, geholpen door standaarden en richtlijnen, die zelf in staat zijn te bepa-
len wat goed is voor hun patiënt, hun werk en hun praktijkvoering. De regie 
hoort terug te gaan naar de professional die samen met de patiënt vorm kan 
geven aan de zorg. Dat doet recht aan hun professionaliteit en die autonomie 
zorgt ervoor dat de ‘kunde’ bij de individuele patiënt kan overgaan in ‘kunst’. 
Daarom ligt hier voor u ‘de staat der huisartsgeneeskunst’, die een lans breekt 
voor het beschermen van onze autonomie. 

De redactie van Medz zal haar uiterste best doen het blad zo te vullen dat 
het u motiveert en inspireert. Vanuit de overtuiging dat huisartsgeneeskunde 
een prachtig vak is, dat beschermd moet worden tegen wezensvreemde 
dwingende invloeden van buiten af. 

Daarnaast zal er ruimte zijn voor luchtige zaken en praktische informatie 
waar u als praktijkhouder iets aan heeft. Daarom zijn we blij met de samen-
werking die we konden aangaan met Medichain, de inkooporganisatie die 
oog heeft voor wat u in de praktijk nodig heeft aan ondersteuning en innova-
ties. Uiteraard laten we het niet bij één editie. Per jaar zullen 6 themanum-
mers verschijnen, die overigens ook te vinden zijn op onze vernieuwde site, 
waar nog meer inhoud zoals interessante filmpjes en links naar belangwek-
kende stukken te vinden zijn. Daar is ook de mogelijkheid om direct uw 
stem te laten horen, hetgeen we zeer waarderen. Ik wens u veel leesplezier. •

Herman Suichies – hoofdredacteur

EDITORIAL Foto: ©NFP Photography - Pieter Magielsen
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Toen ik begon als huisarts was 
het vinden van je eigen prak-
tijk geen sinecure. Je zocht, 

liefst in een mooi gebied, een mooie 
praktijk met een goed opgevoede en ge-
varieerde patiëntengroep. Met nette en 
liefst digitaal bijgehouden patiëntendos-
siers en een leuke enthousiaste huisarts-
engroep (Hagro). Je moest investeren, 
maar dan wist je ook dat je een redelijk 
inkomen kon verwachten als je geen 
gekke bokkensprongen maakte. 

Hoewel ik wel eens een huisarts mee-
maakte die bijna failliet ging aan zijn 
wijnkelder, waren dat toch uitzonderin-
gen. Het merendeel van de huisartsen was 
solist, soms  zag je een duopraktijk, maar 
meerdere huisartsen onder één dak waren 
alleen te vinden in een gezondheidscen-
trum. De groep bewuste loondiensthuis-
artsen is altijd relatief klein gebleven.

stukken op te kunnen lossen en de kwali-
teit te verhogen, zijn ze verworden tot 
handhavingsmechanismen. Zo deelt de 
inspectie boetes uit als op de huisartsen-
post niet binnen één uur wordt geautori-
seerd. De patiënt centraal? Flauwekul, de 
regel centraal!
 Huisartsen, van nature  een weerbarstig 
volkje, worden langzamerhand in het ga-
reel van de richtlijnen en protocollen ge-
dwongen. En leveren dus een deel van 
hun autonomie in. Elke volgende richtlijn 
of protocol, zal de autonomie verder 
doen afnemen en onszelf steeds meer 
overbodig maken. Als de praktijkonder-
steuners (POH) diabetes, GGZ, COPD, 
CVRM, ouderenzorg en wat al niet meer,  
een groot deel ons werk doen, dan zijn 
wij straks de manager van onze eigen 
praktijk. Maar daar zijn de meesten van 
ons niet zo goed in, daar kan beter een 

praktijkmanager voor ingehuurd worden, 
en dan is de cirkel rond. Er wordt eerste-
lijnsgeneeskunde beoefend, de huisarts is 
overbodig geworden en de geneeskunst 
zal verdwenen zijn. 

Geneeskunst is nou net waar we heel 
goed in zijn, samen met de patiënt die we 
kennen, diens klacht en ziekte behande-
len, en de richtlijn gebruiken als leidraad 
en niet als iets vaststaands. De kunst is 
datgene weg te laten of juist extra te doen 
voor de patiënt en diens klacht, onafhan-
kelijk van de standaard. Die patiënt is 
trouwens meestal helemaal niet geïnteres-
seerd in onze richtlijnen en verwacht een 
persoonlijke benadering. Jonge artsen in 
opleiding (AIOS) zijn vaak verbaasd als je 
een patiënt niet volgens de richtlijn be-
handelt. De hele opleiding is doordrenkt 
met standaarden en richtlijnen en het valt 
ze zwaar daarvan af te wijken. Ook de 

voortgangstoetsen valideren vooral de 
kennis van de NHG-richtlijnen. In de 
laatste toets stond zelfs een vraag over het 
legen van een prullenbak in de wachtka-
mer, waar blijkbaar een richtlijn voor is. 
Niemand die zich afvraagt of deze kennis 
relevant is voor een academisch opgeleid 
en hoog geschoold persoon. 

Zorgverzekeraar de baas?
De zorgverzekeraar, als vertegenwoordi-
ger van de patiënt, bepaalt steeds meer 
wat huisartsen moeten doen en hoe ze 
het moeten doen. Een medische hande-
ling is niet een eenvoudige transactie tus-
sen patiënt en zorgaanbieder, maar moet 
door de verzekeraar toegestaan, gecon-
troleerd en betaald worden. Als in het 
contract bijvoorbeeld staat dat de huis-
arts een inspanningsverplichting heeft 
om aangesloten te worden op het LSP, 

Autonomie
Is de huisarts van tegenwoordig nog wel 
een autonoom functionerende huisarts? 
Misschien nog een beetje in de spreekka-
mer, waar de patiënt met zijn eigen 
klachtenpatroon en zijn of haar eigen 
wensen nog de ‘orde’ verstoort. De orde 
die openingstijden, richtlijnen, standaar-
den, protocollen en voorschriften heeft 
veroorzaakt. En die ervoor zorgt dat de 
uitvoerders van al die voorschriften, als 
ze het kundig doen, geneeskunde bedrij-
ven. Maar geneeskunst heeft ook een an-
dere dimensie, waarvoor het soms nodig 
is een richtlijn te negeren en dat vergt 
moed. Onlangs zei een  hoofdinspecteur 
van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) 
nog zeer gedecideerd: ‘Richtlijnen dienen 
gevolgd te worden!’ Huisartsgeneeskunde 
is inmiddels niet meer beschreven in 
ziektebeelden bij patiënten, maar in 

richtlijnen en protocollen. En blijkbaar 
zijn er steeds minder moedige dokters. In 
Amsterdam is een klein groepje ‘dappere 
dokters’ ontstaan. Dappere dokters die 
nee durven te zeggen tegen patiënten, 
voorschriften, beleidsmakers en zorgver-
zekeraars. Want dat de patiënt centraal 
staat, is helaas verleden tijd. Het systeem, 
de regels en voorschriften staan centraal. 
Als je daar als patiënt of dokter niet in 
past, dan heb je of krijg je een probleem. 
Wie geen risico wil lopen op overtreden 
van de richtlijnen en protocollen wordt 
defensief, neemt geen risico, geeft toch 
maar dat kuurtje en doet concessies aan 
de kwaliteit van handelen. 

Geneeskunde of geneeskunst
Er is een dwangbuis van richtlijnen en 
protocollen ontstaan. Oorspronkelijk be-
doeld als leidraad om complexe vraag-

Als jonge huisarts een eigen praktijk beginnen was vroeger een hele klus.  
Na lang zoeken eenmaal begonnen te zijn, meestal als solist, was je ineens 
verantwoordelijk voor je patiënten, personeel, financiën en nog veel meer.  
Een uitdaging die steeds minder jongeren aangaan. Durven of kunnen jon
ge huisartsen niet meer? Of is baas in eigen praktijk een vermolmd ideaal?

Opinie: Herman Suichies, bestuurslid van VPHuisartsen...

Bent u nog baas in 
eigen praktijk?

STAAT DER HUISARTSGENEESKUNST

Tekst: Herman Suichies. Foto: ©NFP Photography - Pieter Magielsen

Herman Suichies
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dan is er de dreiging van een kort geding 
en veel advocaatkosten voor nodig om 
dat in te trekken. Als zorgverzekeraar CZ 
eist dat wanneer een patiënt binnen twee 
dagen gezien wil worden, de huisarts hier 
gehoor aan moet geven, dan gaat CZ op 
de triagestoel van de huisarts zitten. 

Het aantal rechtszaken tussen zorgaan-
bieders en zorgverzekeraars is dan ook 
toegenomen, iets wat overigens in 2006 al 
werd voorspeld. Dat betekent dat er een 
juridisering van de huisartsgeneeskunde 
plaatsvindt en dat heeft een negatief ef-
fect op ons vak en op de beroepsgroep. In 
reflex hierop vaardigen (huisartsen)in-
stanties weer nieuwe richtlijnen uit, niet 
beseffend dat de autonomie steeds verder 
wordt ingeperkt.

Overheid de baas?
De overheid, als vertegenwoordiger van 
de Nederlandse burger, heeft met de 
zorgstelselwijziging in 2006 het land-
schap drastisch veranderd. De toen inge-
voerde gereguleerde marktwerking is 
volledig mislukt. Daar zijn vriend en vij-
and het wel over eens. Hoewel de oplo-
pende kosten vóór 2006 nog groter wa-
ren dan nadien, is er van kostenbeheer-

sing geen sprake. Het betekent wel dat de 
overheid, samen met bestuursorganen 
als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), 
een ongelofelijk strak gereguleerd sys-
teem in het leven heeft geroepen waaruit 
ontsnappen niet mogelijk is. In feite is de 
enige autonome beslissing die je nog kan 
nemen, de keuze om als huisarts te gaan 
fungeren. Heb je die beslissing eenmaal 
genomen, dan val je in een zorgsysteem 
met een strak regime van regels, voor-
schriften, richtlijnen en protocollen van 
overheid, zorgverzekeraar en eigen be-
roepsorganisaties. 

Het zorgsysteem is qua uitkomsten uit-
stekend, maar qua kosten bijna onbeheers-
baar. Huisartsgeneeskunde lost voor wei-
nig geld veel problemen op. De 24/7-uurs 
basiszorg van huisartsen blijft extreem 
goedkoop, afgezet tegen wat de Nederlan-
der aan zorg betaalt. Zo bedroegen in 
2012 de gemiddelde zorgkosten per Ne-
derlander 5535 euro, waarvan slechts 138 
euro aan huisartskosten. De huisarts 
wordt dan ook door de politiek gebruikt 
om financieringsproblemen in de zorg op 
te lossen. Hoe autonoom bent u nog als 
minister Schippers wil dat een POH-GGZ 
in alle praktijken werkzaam wordt om zo 

de basis-GGZ, die elders te duur werd, te 
laten uitvoeren. Kunt u nog weigeren?  

Moedige dokter
Wat zou het mooi zijn als de huisarts zijn 
werk ongehinderd door een te duur 
zorgsysteem zou kunnen uitvoeren. Want 
zou uw werk niet een stuk bevredigender 
zijn als u de kernwaarden van het vak, na-
melijk het goed, goedkoop en netjes hel-
pen van uw patiënt,  zonder al die regels 
zou kunnen doen? Wat zou het mooi zijn 
als u de reëel gemaakte praktijkkosten zou 
kunnen declareren bij een zorgkantoor, 
dat u ook uw maandelijkse salaris geba-
seerd op het aantal behandelde patiënten 
en gewerkte uren zou uitbetalen. Wat zou 
het mooi zijn als de overheid u vertrou-
wen schenkt in plaats van dat zij transpa-
rantie eist. Wat zou het mooi zijn als er 
helemaal geen zorgverzekeraars meer no-
dig zouden zijn. Wat zou het mooi zijn als 
de tevredenheid en gezondheid van je pa-
tiënten uiteindelijk bepaalt hoe je beoor-
deeld wordt. Samen met de visitatie van je 
eigen collega’s, die de kwaliteit bewaken.

Zo zijn er veel zaken die een autonome 
huisarts kan wensen. Dan rest nog de 
huisarts zelf: is de huisarts zich bewust van 
het verlies aan autonomie en wil hij daar 
iets aan doen? Of berust de huisarts in de 
situatie en neemt hij voor lief dat met het 
verdwijnen van de autonomie uiteindelijk 
ook de huisarts zal verdwijnen. Willen de 
moedige dokters opstaan voor hun vak en 
weer baas worden in hun praktijk? •

‘ IN AMSTERDAM IS EEN KLEIN GROEP-
JE “DAPPERE DOKTERS” ONTSTAAN.  
DAPPERE DOKTERS DIE NEE DURVEN  
ZEGGEN TEGEN PATIËNTEN,  
VOORSCHRIFTEN, BELEIDSMAKERS  
EN ZORGVERZEKERAARS’

@DomiVerhagen: Als iedere patiënt binnen een protocol 
kan worden behandeld, hebben we geen artsen meer nodig, 

dan kunnen we het aan robots overlaten.

Creatieve destructie of autonome 
professionele ontwikkeling?

Creatieve destructie  is het proces van voortdurende innovatie, 
waarbij succesvolle toepassingen van nieuwe technieken de oude 
vernietigen. Dit concept is geadopteerd door  marktgerichte neoli-

berale economen, die constateerden dat sterk innoverende bedrijven meer 
winst maken en een betere overlevingskans hebben dan hun traditioneel geo-
riënteerde concurrenten. 

Het begrip creatieve destructie is inmiddels ook doorgedrongen in de zorg. 
Zo laat bestuursvoorzitter Wim van der Meeren van CZ geen gelegenheid onbe-
nut om aan te geven dat hij graag machtige bolwerken in de zorg wil vervangen 
door nieuwe organisaties, die doelmatiger werken en meer kwaliteit bieden. Tot 
zover niets mis, maar er zijn ook bezwaren. Creatieve destructie richt zich een-
zijdig op innovatie als bron van grotere winst en, in het geval van de zorg, het 
maximaliseren van  kostenbesparingen.  Deze focus op geld maakt dat er weinig 
oog is voor de effecten op de kernwaarden, die snel verloren gaan. 

De ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren snel gegaan. Zo kregen we prak-
tijkondersteuners, werden de ANW-diensten verplaatst naar de huisartsen-
post  en concentreerden we ons op substitutie van zorgtaken uit de tweedelijn. 
Een deel van de huisartsen heeft zich ingezet voor een meer samenhangende 
organisatie van de eerstelijn. De dagelijkse praktijk van ons vak is in deze pe-
riode wezenlijk veranderd.

Deze veranderingen zijn enerzijds te danken aan verstandig beleid. Als er 
meer parttime werkende huisartsen zijn, die niet wonen in de plaats waar ze 
werken, is de komst van een huisartsenpost logisch. Bij vergrijzing en toege-
nomen multimorbiditeit is praktijkondersteuning een welkome uitbreiding. 
Anderzijds  gaat het om door overheid en zorgverzekeraars georkestreerde 
creatieve destructie. Om de uitdijende zorgkosten te beteugelen, willen zij 
huisartsen anders positioneren. Bij die positionering hoort een andere organi-
satie. De praktijk van de huisarts moet de spil worden in een eerstelijnsvoor-
ziening met een brede taakstelling op allerlei terreinen van zorg. 

Veel veranderingen en taakverbredingen komen voort uit beleid dat de huis-
arts als probleemoplosser gebruikt voor de duurder wordende zorg. Het heeft 
niets te maken met een autonome professionele ontwikkeling die door henzelf  
op basis van een toekomstvisie tot stand is gebracht. Meer regels, meer proto-
collen, meer controle, meer bureaucratie en minder tijd voor directe patiënten-
zorg, zijn de bijwerkingen voor de tot panacee innoverende huisarts. In dit 
spanningsveld is het uitermate belangrijk dat de beroepsgroep bezig blijft met 
een oriëntatie  op de eigen identiteit. Natuurlijk vraagt een nieuwe tijd om nieu-
we dokters, maar ontwikkelingen mogen niet wezensvreemd zijn. Daar wordt 
een mens gestrest van en het levert  tenslotte demotivatie op. Bij deze professio-
nele heroriëntatie  wil VPHuisartsen een belangrijke rol spelen. De komst van 
Medz biedt ons daarbij grote mogelijkheden.

Ik hoop van harte dat het blad voor u een bron van inspiratie mag zijn. Veel 
leesplezier. •

Wouter van den Berg 
voorzitter VPHuisartsen 

COLUMNSTAAT DER HUISARTSGENEESKUNST
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Bas Verhagen, senior inkoper Menzis 
Ongelijke verhoudingen, wurgcontrac-
ten, een eenzijdige focus op geld. Bas 

Verhagen kent de geluiden, maar herkent Menzis 
er niet in. Integendeel. ‘De discussie wordt altijd 
gevoerd met respect voor elkaars standpunten. Je 
moet nooit blijven hangen in tegenstellingen, maar 
een gezamenlijk doel destilleren.’

Dat gezegd hebbende, verklaart hij zich eens 
met de stelling, maar wel met een flinke kantteke-
ning. ‘Wie betaalt, mag meebepalen. Wij kopen in 
met de portemonnee van de premiebetalers, dus 
moeten wij opkomen voor hun belang. We willen 
daarbij zeker niet op de stoel van de huisarts zit-
ten, maar we mogen wel eisen stellen aan huisart-
sen. Maar dat gebeurt niet op zo’n directieve ma-
nier als de stelling impliceert, het ligt een stuk ge-
nuanceerder.’

Buitenspel
Verhagen is niet gecharmeerd van het woordge-
bruik van de stelling, omdat die de verhoudingen 
op scherp zet en tegenstellingen suggereert die in-
middels tot het verleden behoren. Verhagen: ‘Het 
is de toon die de muziek maakt, en die toon is in 
de praktijk niet meer zo heftig. Ja, wij bepalen wel-

ke zorg we inkopen. Maar het gaat erom hoe je dat 
doet. Leg je voorwaarden eenzijdig op, of gebeurt 
dat in goed overleg? Dat laatste, zou ik zeggen.’

Dat is niet iedereen met hem eens. Veel artsen 
hebben het gevoel dat ze buitenspel staan als het 
om de contracten gaat. ‘Een overblijfsel van het 
verleden’, stelt Verhagen. ‘De verhoudingen tussen 
zorgverzekeraars en huisartsen zijn destijds flink 
onder druk gezet door de korting op de tarieven 
van huisartsen. Er was sprake van argwaan en frus-
tratie aan de kant van de huisartsen. Begrijpelijk, 
maar Menzis was wel de verzekeraar die openlijk 
het verzet tegen de generieke kortingen steunde. 
Het heeft tijd gekost om het vertrouwen te winnen, 
maar inmiddels is het denken in tegenstellingen 
echt op zijn retour. Natuurlijk hebben we op on-
derdelen verschillende belangen, maar veel belang-
rijker is dat we een ook een gezamenlijk doel heb-
ben, namelijk goede betaalbare zorg leveren. Het is 
een gedeeld belang om ervoor te zorgen dat huis-
artsen de komende jaren goede toegankelijke en 
kwalitatief hoogwaardige zorg kunnen blijven leve-
ren. We moeten samen kijken hoe we die zorg 
dichtbij kunnen organiseren, zeker nu de ontwik-
keling is ingezet om meer zorg vanuit de tweede 
lijn in de eerste lijn te laten plaatsvinden.’ >

Huisartsen en zorgverzekeraars. Er zijn warmere relaties denkbaar. 
De laatste jaren stonden ze geregeld lijnrecht tegenover elkaar. 
Niet zo gek, want de een is van de mensen en de ander van de middelen. 
Tenminste, dat voelen velen zo. Extra lastig, als je samen een contract 
moet sluiten. Slikken of stikken? Of is er een derde weg?

De zorgverzekeraar heeft het recht eisen te stellen aan de huisarts

Wie betaalt bepaalt

Tekst: Petra Pronk • Foto’s: ©NFP Photography - Pieter Magielsen

DIALOOG In elke editie een dialoog tussen een voor- en tegenstander van een geponeerde stelling. 

Bas Verhagen
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huisartsen in aanmerking voor een vergoeding 
van de loonkosten van een praktijkmanager - een 
langgekoesterde wens van veel huisartsen die een 
hekel hebben aan de almaar uitdijende manage-
menttaken. Ook de ruimte in het contract voor 
differentiatie in de verschillende niveaus van zorg 
en service is volgens Verhagen een gevolg van 
goed luisteren naar de wensen van huisartsen. 

Papieren tijger
Natuurlijk zijn er ook punten waarop artsen en 
verzekeraar stevig botsen, beaamt Verhagen. ‘Wie 
er dan gelijk krijgt verschilt. Wij gaan over het geld, 
maar de huisartsen over de inhoud en uiteindelijk 
wegen de professionele standaard en de autonome 
beslissing van de huisarts over wat hij voorschrijft 
het zwaarst.’

Maar is die autonomie geen papieren tijger? Er 
valt immers weinig voor te schrijven als het niet 
betaald wordt. ‘Klopt’, erkent Verhagen, ‘maar 
zo’n vaart loopt het helemaal niet in de praktijk. 
Spreken in termen van macht doet de waarheid 
geweld aan. Uiteindelijk zijn wij eindverant-
woordelijk voor de zorgkosten en bepalen wij 
dus wat we inzetten. Maar daarbij zullen inhou-
delijke argumenten altijd prevaleren boven fi-
nanciële. Daarom is partnership zo belangrijk. 
Des te beter je dingen aan de voorkant in goed 
overleg regelt, des te minder discussie er achteraf 
zal zijn. Tot nu toe zijn we er altijd nog uitgeko-
men. Door het partnership is er de afgelopen an-
derhalf jaar veel vertrouwen gegroeid. Dat is heel 
waardevol en dat hopen we vast te houden’, be-
sluit Verhagen. 

Glenn Mitrasing, huisarts te Heerhugo-
waard
Of zorgverzekeraars het recht hebben 

om eisen te stellen aan huisartsen? ‘Absoluut’, zegt 
Glenn Mitrasing luchtig. ‘Wettelijk gezien dan. 
Maar daarmee is ook alles gezegd want het gaat in 
de zorgwereld niet om recht, maar om macht.’ En 
kwaliteit als stip op de horizon? ‘Dat is echt totaal 
niet aan de orde.’ 

Wie van Glenn Mitrasing een diplomatiek ant-
woord op de stelling verwacht, komt bedrogen uit. 
Deze huisarts heeft het reeds lang geleden opgege-
ven om inhoudelijke discussies te voeren over het 
zorgstelsel. ‘Een vorm van verzet tegen regels van 
de disciplinaire machten VWS, CVZ, LHV, ZN, 
RVZ, et cetera die een fijnmazig netwerk  vormen 
en elkaar wederzijds versterken.’

‘Formeel hebben zorgverzekeraars alle recht om 
eisen te stellen’, zegt Mitrasing. ‘Maar liever niet 
onder het mom van kwaliteit. Want als het in de 
zorg ergens niet over gaat, is het dat wel. Zorg 
wordt gedefinieerd als schadelast en verkocht als 

Geld
Dat is deels een kwestie van geld. ‘De betaalbaar-
heid en beschikbaarheid van de zorg staan onder 
druk  door demografische en economische ont-
wikkelingen’, zegt Verhagen. ‘Dat vraagt om een 
andere inrichting van de zorg en geld is wel dege-
lijk een valide argument in die discussie, iets dat 
meegewogen moet worden. Maar het mag nooit 
het enige argument zijn. We moeten ons steeds re-
aliseren dat strak op de kosten zitten wel eens kan 
betekenen dat je penny wise, pound foolish bent. 
De kwaliteit moet leidend zijn en dat kan ook, 
want verhogen van de kwaliteit van de zorg leidt 
tot dalende kosten. Als we alleen op kosten focus-
sen, komen we nergens. 

‘Daarom zijn we voortdurend in gesprek met 
mensen die het beste weten hoe je die kwaliteit 
kunt realiseren: de huisartsen.  Niemand weet beter 
dan zij wat in de praktijk, volgens de laatste stand 
der wetenschap, goed handelen is. Daarover laten 
wij ons graag informeren. Wij vinden de duurzame 
relatie tussen huisartsen en patiënten zeer waarde-
vol, en die vormt dan ook een belangrijke pijler on-
der ons inkoopbeleid. Een krachtige eerste lijn is 
zowel kwalitatief goed, als kostentechnisch interes-
sant, dus daar zetten we maximaal op in.’

Dialoog
Overleg met de beroepsgroep staat daarbij volgens 
Verhagen hoog in het vaandel. En dan bedoelt hij 
echt overleg. Niet opleggen of eisen stellen, maar 
de dialoog voeren op basis van argumenten. Verha-
gen: ‘We hebben met de drie besturen van de ver-
schillende huisartsenkringen in onze regio’s een 
partnership gesloten en een gezamenlijke visie ge-
formuleerd: Huisartsenzorg 2017, die vormt de ba-
sis voor het inkoopbeleid en voor de contracten. 
Zo zijn er verschillende instrumenten en modulen 
ontwikkeld om tegemoet te komen aan wensen van 
huisartsen, zoals een vaste opslag voor extra kwali-
teit en service, ruimte voor differentiatie in niveaus 
van zorg en service, een stimulans voor het bevor-
deren van samenwerking in de eerste lijn, een toe-
gespitste module voor de zorg aan kwetsbare oude-
ren en een module praktijkmanagement.’

Met de module praktijkmanagement komen 

DIALOOG

@Gert_van_Dijk: Haha, als je bij de Hema je zorgverzekering 
afsluit, krijg je 10% korting op rookworsten! 

@roelof_v: Pantoffels en een kamerjas met het logo van VGZ in 
het ziekenhuis... “cadeautje” waar VGZ over onderhandelde... 

wanneer stopt de waanzin! Glenn Mitrasing
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‘ NEDERLANDSE ZORG 
DRAAIT NIET OM 
KWALITEIT, MAAR  
OM SCHADELAST-  
BEPERKING’

recht. Verzekeraars praten eindeloos over kwali-
teit, maar uiteindelijk gaat het in de praktijk maar 
om één ding en dat is het beperken van de medi-
sche schadelast tegen aannemelijke kosten. Dat is 
ook niet zo gek, want tot twee jaar geleden heetten 
de zorgverzekeraars nog ziektekostenverzekeraars. 
Het zijn gewoon verzekeraars. En ineens zou het 
om zorg en kwaliteit gaan? Ik heb in dertien jaar 
tijd nog nooit een zorgverzekeraar langs zien ko-
men met de vraag welke kwaliteit ik als arts zou 
willen leveren en wat daarvoor nodig is. Dat vul-
len ze gewoon zelf in op basis van rekenmodellen.’

Macht
De verhouding tussen zorgverzekeraar en huisarts 
is in zijn optiek dan ook niets anders dan een 
machtsverhouding, een verhouding waarbij de 
huisarts aan het kortste eind trekt. ‘Er is geen spra-
ke van gelijkwaardigheid. Je krijgt als huisarts iets 
gedicteerd onder het mom van overleg.’ 

Mitrasing herkent zich dan ook niet in de opti-
mistische claim van Bas Verhagen van Menzis, dat 
er sprake is van groeiend vertrouwen tussen beide 
partijen. ‘Dat geldt in elk geval niet voor onze pre-
ferente zorgverzekeraar VGZ. Het overleg daar-
mee is nul. Er is hier nog nooit iemand binnenge-
lopen om te vragen wat wij eigenlijk willen. Prima, 
maar doe dan niet alsof je wilt overleggen. Wij 
worden niet gezien als volwaardige gesprekspart-
ners. Dat zeggen de verzekeraars wel, maar dat is 

flauwekul. Er wordt van alles over ons beslist zon-
der dat we inspraak hebben. Goede zorg is geba-
seerd op vertrouwen, maar ons zorgsysteem wordt 
gekenmerkt door wantrouwen. Kijk maar naar de 
bureaucratie waaraan zorgverzekeraars huisartsen 
blootstellen. Er zitten daar mensen die volstrekt 
geen verstand hebben van zorg en daardoor aller-
lei rare projecten en regels verzinnen. Neem de be-
kostiging van praktijkondersteuners. Aanvankelijk 
kregen we daar een vaste vergoeding per patiënt 
voor, maar ineens komen er ketenzorgprojecten 
waar alle patiënten in geperst moeten worden. Als 
je daar niet aan kan voldoen, omdat het profiel van 
jouw praktijk er niet in past, heb je een probleem. 
Ik heb bijvoorbeeld weinig COPD-patiënten. Dus 
kan ik niet het aantal patiënten leveren dat VGZ 
wil, waardoor mijn POH-gelden geschrapt wor-
den. Moet ik dan patiënten opgeven die er niet in 
thuishoren, alleen maar om aan gelden te komen 
om mijn praktijkondersteuner te betalen? Dat is 
waanzin. Net zoals de eis dat een arts binnen twee 
dagen alle patiënten moet zien. Een onzinnige eis,  
want veel klachten gaan spontaan over. Door die 
twee dagen af te willen dwingen krijgen we geen 
goede, en zeker geen betaalbare zorg.’

Machtsdiscours
Mitrasing wil liever niet werken binnen dit 
machtsdiscours. ‘Wij zijn nog steeds in onderhan-
deling met VGZ, omdat we niet willen tekenen bij 

DIALOOG

het kruisje. Ik ben principieel tegen een systeem 
waarin praktijkondersteuners een derde van hun 
tijd kwijt zijn aan het invullen van administratie 
en ik heb geen trek in het administratieve exhibiti-
onisme dat de zorgverzekeraars van ons eisen.’

Dus heeft hij gekozen voor een positie aan de 
zijlijn. ‘Ik doe gewoon mijn werk. Het primaire 
proces, de zorg voor de patiënt, daar gaat het om. 
Maar al die fratsen eromheen, de modules voor 
extra geld, daar doe ik niet aan mee. Ik heb niets 
met die machtsspelletjes. Ik moet accepteren dat 
zorgverzekeraars ze spelen, maar daar houdt het 
ook op. Ik hoef niet samen te werken, ik negeer ze.’

Uitgangspunt
Dat de zorg onder druk zou staan vindt hij flauwekul. 
‘Niet de zorg is duur, maar het zorgstelsel. De zorg was 
en is in een beschaafd land betaalbaar. De Oeso heeft 
twee keer gezegd dat het Nederlandse zorgstelsel wel 
duurder, maar niet beter is dan andere stelsels. En de 
Raad van State en de Sociaal Economische Raad wa-
ren in 2005 negatief over de introductie van het huidi-
ge stelsel en hebben die mening niet bijgesteld. Lo-
gisch, want er gaan veel parlementaire enquêtes schuil 
in de zorg. Er is waarschijnlijk zo’n twintig miljard ver-
spild in zeven jaar tijd. Alle landen die beter presteren 
dan Nederland, hebben een nationaal zorgstelsel en 
geen verzekeraars om de kosten te beheersen.’

De kwaliteit van de zorg staat of valt met het uit-
gangspunt dat wordt gehanteerd, en dat is in Neder-
land volgens Mitrasing fundamenteel fout. ‘In landen 
als Zweden en Finland draait het echt om kwaliteit. 
Daar stelt men de vraag: “Hoe lever je kwalitatief 
goede zorg?” om vervolgens te kijken hoe dat georga-
niseerd kan worden. Streven naar kwaliteit leidt tot 
dalende kosten, zoals daar al jarenlang wordt aange-
toond. Hier draaien wij het om. Wij nemen het be-
perken van de schadelast als het uitgangspunt. Wij 
zeggen: “We hebben maar zoveel geld”, en stellen ver-
volgens de vraag: “Wat kunnen we daarmee doen?” 
Met zo’n instelling kun je kwaliteit en kostenbeheer-
sing wel vergeten. Dat zijn diametraal tegenover el-
kaar staande systemen en je kunt erop wachten dat 
ons systeem gaat ontsporen.’ •

14
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‘De breedte van het vak, zowel medisch, 
sociaal als contextueel en in levensloop 
heeft me het meest aangetrokken. Daarbij 
ook het zien van de ongefilterde proble-
men. De puur medisch-technische, maar 
ook de diepmenselijke. Het tussen de pa-
tiënten wonen en ze goed kennen’, vertelt 
Bart Bruijn, al vijftien jaar huisarts in 
Streefkerk,  als reden waarom hij huisarts 
geworden is. 
‘Ik vind het een van de mooiste  vakken 
die ik me kan voorstellen, met hoge pie-
ken en diepe dalen. Met het voorrecht  
van dagelijks contact met voor het over-
grote deel prachtmensen, waarmee  je 
kleine en grote vreugden deelt. Mensen 
die je kan bijstaan bij kleine problemen, 
maar ook in overweldigende verschrik-
kingen en alles wat daar tussenin ligt’. 
Bruijn is vanaf het begin actief lid van 
VPHuisartsen. Naar eigen zeggen eigen-
lijk alleen als schreeuwlelijk: ‘Daar ben ik 
in elk geval goed in, verder ontbreekt me 
de tijd.’  Bruijn is lid geworden omdat hij 
vindt dat de praktijkhouders, die volgens 

hem tot het uiterste uitgeknepen worden 
en nauwelijks worden gehoord, een stem 
moeten hebben. ‘Praktijkhouders worden 
niet vertegenwoordigd,  alle andere groe-
pen huisartsen wel.  De problemen waar-
over andere groepen meestemmen, zijn 
meestal de problemen en plichten van 
praktijkhouders. Deze vormen, hoewel 
de ruggengraat van de huisartsenzorg, 
een minderheid in de vertegenwoordi-
gende gremia. ‘VPHuisartsen verdient het 
om  te groeien en een vuist te kunnen ma-
ken’, vervolgt Bruijn.  ‘Ze worden nu door 
de LHV buiten de deur gehouden, terwijl 
bij recente onderhandelingen vertegen-
woordigers van de ketengroepen, de huis-
artsenposten en de zorgcentra wel moch-
ten aanschuiven. Hierdoor werd de verte-
genwoordiging van de praktijkhouders 
nog verder verdund, een schandaal. 
Over ons belachelijk dure zorgsysteem 
met de overheersing door machts- en 
geldbeluste parasitaire leken kan ik lang 
praten, maar dat wellicht een andere keer’, 
besluit Bruijn. •

LEEFTIJD:  
53

HUISARTS IN:  
Streefkerk

HUISARTS SINDS:  
1997

VPHUISARTSEN ACTIEF Foto: ©NFP Photography - Marijn van Rij

Bart Bruijn
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Je stem verheffen, de straat opgaan, 
bijeenkomsten massaal bezoeken 
om iets gedaan te krijgen van de 
overheid of andere partijen in de 

zorg lijkt op dit moment ondenkbaar. 
Sinds het invoeren van de marktwerking 
lijken huisartsen niet goed raad te weten 
met hun positie. Natuurlijk, voor de 
buitenwereld zijn huisartsen  de poort-
wachters van de zorg, die voor weinig 
geld veel gezondheidsproblemen oplos-
sen en tot ver in het buitenland faam ge-
nieten. Maar worden onze belangen nou 
goed behartigd? Velen denken van niet 

en zien met afkeer weer een maatregel 
van de overheid, een oekaze van een 
zorgverzekeraar of een protocol van de 
eigen beroepsgroep voorbij komen waar 
ze aan dienen te voldoen. Movir slaat 
niet voor niets alarm over de toename 
van burn-outs onder huisartsen. De ver-
klaring voor de falende belangenbeharti-
ging  is complex.

Ontmanteling LHV 
In 2004 nam de overheid een aantal 
maatregelen waar de eens zo sterke be-
roepsgroep geen raad mee wist. De finan-

ciële duimschroeven werden aange-
draaid. De regionale onderafdelingen van 
de LHV, de PHV’s en DHV’s (plaatselijke 
en districtshuisartsenverenigingen) wer-
den in feite opgeheven. Er bleven 23  
kringen over. Ook de LHV zelf verander-
de haar verenigingsstructuur, waardoor 
stevige standpunten niet of veel minder  
in de centrale verenigingsraad naar voren 
komen. Een afgevaardigde neemt immers 
altijd de gemiddelde mening mee naar de 
centrale LHV. Bijna de helft van de huis-
artsen kan het ergens niet mee eens zijn, 
op een centrale vergadering kan het dan 

De huisartsgeneeskunde verandert, en de belangenbehartiging verandert 
mee. Voor de nieuwe zorgverzekeringswet van 2006 was het duidelijk,  
de  Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) behartigde met verve de 
belangen van de huisartsen. De LHV kon zelfs oproepen tot een staking 
en huisartsen demonstreerden. De situatie is veranderd en de eens zo 
krachtige huisartsengroep is machteloos  geworden.

Wie behartigt het 
huisartsenbelang?

Tekst: Herman Suichies • Foto: ©NFP Photography - Pieter Magielsen

STAAT DER HUISARTSGENEESKUNST

Herman Suichies
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toch lijken of  de hele LHV (bijna una-
niem) voor is. 

Daarnaast werd voor het eerst geen 
huisarts maar een politicus als voorzitter 
gekozen, die de opdracht kreeg om in 
Den Haag de huisartsenbelangen te be-
hartigen. Nou is er weinig zo grillig als 
het politieke metier en het is dan ook de 
vraag of dat achteraf een goede keuze 
was. Hoe dan ook, regelmatig keren ge-
frustreerde huisartsen de  LHV de rug 
toe. Die machteloosheid werd nog eens 
extra gedemonstreerd toe de NMa (Ne-
derlandse Mededingingsautoriteit) een 
boete van 8 miljoen euro uitdeelde en 
zelfs kringbestuurders dwong om een 
cursus  te volgen.  

Macht zorgverzekeraars
Na 2006, in het nieuwe zorgstelsel, wer-
den zorgverzekeraars verantwoordelijk 
voor het inkopen van zorg voor burgers, 
die zonder restricties geaccepteerd moe-
ten worden. In het begin waren er nog 
veel  verzekeraars, maar door de vele fu-
sies zijn er nog maar een handvol. En 
hoewel verzekeraars landelijk zouden 
moeten werken, lijkt Nederland opge-
deeld in een aantal regio’s. Doordat het 
zeer grote instituten zijn geworden met 
duizenden werknemers, is de band verze-
keraar-huisarts eigenlijk niet meer aan-
wezig. Hoewel je bij het inkopen van zorg 
twee partijen zou verwachten, de koper 
en de verkoper, is van een gelijkwaardige 
positie geen sprake. De inkopende verze-
keraar dicteert een overeenkomst, de ver-
kopende huisarts mag tekenen bij het 
kruisje. Dat huisartsen daar moedeloos 
van worden, is voorspelbaar.  De krach-
ten bundelen of onderhandelen is verbo-
den, op straffe van boetes van de NMa. 
Zorgverzekeraars mogen onderling wél 
afspraken maken over tarieven en derge-
lijke, zij doen dat namelijk in het belang 
van de patiënt. 

De basistarieven zijn overigens niet 
onderhandelbaar, de Nederlandse Zorg-
autoriteit (NZa) stelt de maximumprijzen 
vast. Slechts over een gering deel van het 
honorarium, zo’n tien procent, kan met 

de verzekeraars onderhandeld worden.  
In de tarieven zitten bovendien allerlei 
toeslagen die alleen betaald worden als er 
een contract met een verzekeraar is.  En 
dan gaat het al over dertig procent van 
het inkomen. Overigens stelt de NzA  
ook het norminkomen vast, dat vroeger 
alleen uit de basiszorg bestond, maar 
waar nu alle inkomsten aan toe worden 
gerekend. Dat betekent in feite een 
dienstverband van alle huisartsen bij de 
BV Nederland met de NZa als hoofd van 
de salarisadministratie.

Opkomst zorggroepen
Doordat de regionale en plaatselijke 
LHV-vertegenwoordigingen  wegvielen, 
zochten huisartsen een andere manier 
om gezamenlijk met zorgverzekeraars te 
kunnen onderhandelen. Daartoe werd 
een extra laag in het leven geroepen, die 
bestuurlijk los stond van de huisartsen, 
maar waar wel huisartsen in het bestuur 
zijn vertegenwoordigd: de zorggroepen. 
De zorggroepen zijn intermediair bij de 
ketenzorg, het type zorg georganiseerd 
rond  chronische ziekten zoals DM, CO-
PD  en CVRM . Je zou het ook eerstelijns 
diagnosebehandelingscombinaties  
(DBC’s) kunnen noemen, waar er intus-
sen steeds meer van komen (ouderen-
zorg, GGZ-zorg, et cetera).  

Merkwaardig is dat de organisatie en 
het regelen van die zorg inmiddels zo 
complex is geworden, dat een soort zelf-
standige bestuurslaag is ontstaan met 
amper binding met huisartsen. Sterker 
nog, de Landelijke Organisatie van Ke-
tenzorg (LOK) overlegde zelfs met de 
overheid en de LHV over het huidige 
convenant. Welke huisartsen het LOK 
vertegenwoordigt en met welk mandaat 
zij hebben onderhandeld, is onduidelijk. 
De individuele praktijkhouder is en 
blijft risicodragend en  is hierover niet 
geraadpleegd.

Positionering VHN 
De huisartsenposten (HAP’s)  zijn  meer 
dan tien jaar geleden ontstaan uit de be-
hoeft van huisartsen  om hun werkdruk 

te verminderen door samenwerking. 
Voor die tijd was het niet ongewoon 
1200 tot 1300 uur dienst te hebben per 
jaar, nu is dat gemiddeld tussen de 250 
en 350 uur. Ook hier heeft zich bestuur-
lijk een verwijdering tussen de huisarts 
en de organisatie voorgedaan. Meestal 
heeft een HAP  nog wel een medisch 
stafbestuur. In  de dagelijkse gang van 
zaken is er een bestuurslaag ontstaan die 
namens of voor de huisartsen beslissin-
gen neemt. Zo kunnen ‘branchenormen’ 
ontstaan, zoals het moeten autoriseren 
binnen een uur, zonder dat er enig be-
wijs is dat de kwaliteit van zorg daarmee 
verbetert. Daarnaast heeft ook de Ver-
eniging Huisartsenposten Nederland 
(VHN) onderhandeld met de overheid, 
zonder mandaat van de huisartsen, die 
zichzelf de verplichting hebben opgelegd 
dienst te doen. Het blijft merkwaardig 
dat huisartsen zichzelf verplichten dien-
sten te doen, terwijl zij bestuurders zon-
der mandaat over hun inzet laten beslis-
sen en zodoende niet bij machte zijn hun 
inzet te differentiëren.

Machteloze  huisarts
Huisartsen zijn hulpverleners, het zit in 
hun genen  om problemen op te lossen. 
Toen niemand daar misbruik van maakte 
en iedereen daar waardering voor had 
(vóór 2006), waren huisartsen meestal te-
vreden.  Huisartsen zijn met tegenzin ak-
koord gegaan met de nieuwe zorgverze-
keringswet. In die tijd werd uitgebreid 
gestaakt omdat ons vak praktisch dreigde 
te verdwijnen. De marktwerking in de 
eerste lijn is vanaf het begin omstreden 

geweest en in feite mislukt. Hooguit is 
vooral het serviceniveau verbeterd, maar 
het is de vraag of dat een maatschappelij-
ke tendens is of een gevolg van de markt-
werking. Ook de kwaliteit is verbeterd, 
maar ook hier geldt, eerder ondanks dan 
dankzij de marktwerking. Door alle ver-
anderingen in de huisartsenzorg  lijken 
huisartsen murw te zijn geworden. Veel 
te vaak hoor je de verzuchting: ‘Ach, wat 
ik denk of wil maakt toch helemaal niet 
uit, overheid en verzekeraars bepalen wat 
ik mag doen, hoe ik het moet doen en 
wat ik ermee mag verdienen.’ Met name 
de rol van de verzekeraar wordt door in-
dividuele huisartsen als een ongelijke 
macht ervaren. 

Maar niet alleen de verzekeraar, ook 
onze eigen wetenschappelijke organisa-
ties, zoals het Nederlands Huisartsen Ge-
nootschap (NHG) hebben een  rol  in het 
steeds meer in een keurslijf dwingen van 
de huisarts en zijn geneeskunst. Stan-
daarden hebben zeker een  rol gespeeld 
in het uniform handelen van alle huisart-
sen en hebben de kwaliteit verhoogd, 
maar het blijven richtlijnen. Als een pro-
tocol  leidend wordt in het handelen,  zal 

de geneeskunst verdwijnen en slechts het 
kundig een kunstje doen overblijven. 
Misschien is dat wel wat veel huisartsen 
het meeste tegenstaat, het moeten vol-
doen aan zoveel regels, protocollen, richt-
lijnen en voorschriften van allerlei  be-
langhebbenden, dat ze er moe van wor-
den. Hierdoor richten huisartsen enigs-
zins in zichzelf gekeerd, zich vooral op 
het zo goed mogelijk helpen van de pati-
ent. Alle rompslomp daaromheen zouden 
zij het liefst vergeten. 

Oplossingen
Gezien de eerder genoemde factoren zou 
de oplossing simpel zijn: maak van de 
LHV weer een sterke belangenorganisa-
tie, verminder de macht van de zorgver-
zekeraar, zorg dat het LOK en de VHN 
weer van en voor huisartsen worden en 
zorg dat de huisarts weer strijdbaar 
wordt. Maar is dat haalbaar? De macht 
van de zorgverzekeraars is wettelijk ver-
ankerd en zal niet verminderen, eerder 
toenemen. LHV, LOK en VHN hebben al 
samen met de minister en Zorgverzeke-
raars Nederland  een convenant gesloten. 
De minister lijkt dus overtuigd dat een 

sterk georganiseerde (of meer verdeelde?) 
eerste lijn voordeel kan bieden. Ook rich-
ting zorgverzekeraars kan dat nuttig zijn. 
Maar het probleem is dat die bestuurlijke 
laag die onderhandelt met de minister  
geen mandaat heeft van huisartsen over 
hun belangenbehartiging. Hoe krijgen ze  
wel dat mandaat? Door zich te verenigen 
in één landelijk bestuursorgaan, een  raad 
voor de eerstelijns huisartsenzorg, waarin 
alle eerstelijns huisartsorganisaties verte-
genwoordigd zijn en dus het mandaat 
hebben van alle huisartsen. Daar is nog 
één ding voor nodig: een huisarts die ze-
ker weet dat hij/zij goed vertegenwoor-
digd is en ook bereid is op lokaal niveau 
in diezelfde organisatie een rol te vervul-
len. Op sommige plaatsen gebeurt dat al, 
daar verenigen lokale huisartsen zich in 
een soort BV, die zowel zorggroep, huis-
artsenpost en plaatselijke huisartsenbe-
langen behartigt. Vanuit die basiseenhe-
den, en dat zullen er ongeveer tachtig tot 
honderd zijn, kan de raad voor de eerste-
lijns huisartsenzorg ontstaan, met man-
daat van alle huisartsen en door ons ge-
kozen onderhandelaars. Een wenkend 
perspectief? •

‘Het belangrijkste gevolg van de  
invoering van ketenzorg is een 
nieuwe organisatielaag in de ge
zondheidszorg – met potentieel  
een aanmerkelijke marktmacht – 
van zorggroepen met hun eigen 
strategische dynamiek om zich te 
positioneren en te ontwikkelen,  
en te groeien als zorgbedrijven  
die gespecialiseerd zijn in  
chronische zorg.’  

BEN IPENBURG uit ‘Ketenzorg is 
achterhaald’  in ESB gezondheids-
zorg 28 juni 2013

@VogelvrijeHArts: Vandaag is ‘t World Science Day. Men investeert  
5x meer in seks stimulantia & siliconen implantaten dan in een  

therapie voor Alzheimer...

STAAT DER HUISARTSGENEESKUNST

‘ HOEWEL JE BIJ HET INKOPEN  
VAN ZORG TWEE PARTIJEN ZOU  
VERWACHTEN, DE KOPER EN DE  
VERKOPER, IS VAN EEN GELIJK-
WAARDIGE POSITIE GEEN SPRAKE. 
DE INKOPENDE VER ZEKERAAR  
DICTEERT EEN OVEREENKOMST,  
DE VERKOPENDE HUISARTS MAG  
TEKENEN BIJ HET KRUISJE’
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Huisarts Rinske van der Goor van Gezondheids-
centrum Binnenstad over de praktijk: ‘Het gebouw 
is van de gemeente en was oorspronkelijk het fy-
siologisch laboratorium van Franciscus Cornelis 
Donders. Het ligt prachtig aan de Utrechtse singel 
en toen er vijf jaar geleden gezocht werd naar een 
nieuwe praktijklocatie en dit pand als mogelijke 
optie langskwam, vonden we het prachtig. Met na-
me vanwege de prachtige hoge gewelfde ramen en 
hoge ruimtes. De verbouwing door de gemeente 
was een gigantische onderneming en liep meer 
dan driekwart jaar uit. Sinds 1 mei 2013 zitten we 
er.’ 

In het gebouw zitten ook: een apotheek, fysio-
therapie, een laboratoriumprikpunt, podotherapie, 
thuiszorg, maatschappelijk werk, psycholoog, psy-

chotherapie, cesartherapie, huidtherapie, een dië-
tiste en een verloskundige.

Rinske: ‘In de huisartsenpraktijk proberen we veel 
zelf op te lossen in de eerste lijn. We zijn een volledig 
gecertificeerd reizigersadviescentrum en er worden 
ook ECG’s gemaakt en CRP’s geprikt. Verder alle 
gebruikelijke zorg als longfunctieonderzoek.

‘Ook hebben we gecombineerde spreekuren met 
enkele specialisten: met een psychiater, een spor-
tarts en een kinderkno-arts. Dit voorkomt verwij-
zingen, het is leuk en wij leren er van.

‘Eén dag per week hebben we een uur groeps-
overleg met alle aanwezige dokters en assistentes. 
Hierin worden medisch inhoudelijke zaken be-
sproken, ernstig zieken, MIP-meldingen, en er 
wordt taart gegeten als er iemand jarig is’. •

plaats: Utrecht
aantal inwoners:  311.367 (2011)
aantal patiënten: 9600
aantal huisartsen: 6 maten (elk 3 dagen werkzaam), 1 HIDHA (1 dag werkzaam) en 2 AIOS
andere medewerkers: 7 doktersassistentes, 1 praktijk manager, 1 administratief mede
werkster, 1 boekhouder, 2 studentes (scannen en baliewerk), 1 POHGGZ, 3 POHsomatiek 
typerend voor de praktijk: Veel studenten, veel hoogopge leiden, veel psychiatrie

Gezondheidscentrum Binnenstad

PRAKTIJK IN BEELD Foto’s: ©NFP Photography - Marijn van Rij 
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De laatste jaren hebben zich 
grote veranderingen in de 
huisartsgeneeskunde vol-

trokken. Zo zijn er grotere samenwer-
kingsverbanden en netwerken ontstaan. 
Tevens is er een toenemende regeldruk 
vanuit overheid en zorgverzekeraars door 
verandering van wet- en regelgeving. De 
huisarts heeft al veel zorg uit de tweede-
lijn naar zich toegehaald. En met het 
nieuwe Zorgakkoord komt er nog meer 
extra werk voor de huisartsenpraktijk. 

Management 
Een grote hoeveelheid wisselende activi-
teiten is nodig om het primaire zorgpro-

ces van de huisartsenpraktijk goed te la-
ten verlopen. De zorg moet kwantitatief 
en kwalitatief geborgd zijn. De omvang 
van de praktijk is wel bepalend voor de 
kwantiteit, maar niet voor de kwaliteit 
van de werkzaamheden. De kwaliteit in 
iedere praktijk, groot of klein, moet aan 
bepaalde eisen voldoen. 

De managementtaken in een huisart-
senpraktijk zijn grofweg te verdelen in 
vijf categorieën (zie ook het kader): Or-
ganisatie en Beleid, Kwaliteit, Personeel, 
Financieel en Middelen. Een huisarts, die 
wil voldoen aan alle eisen rond de tegen-
woordige praktijkorganisatie, en ook nog 
voldoende tijd over wil houden voor ade-

quate patiëntenzorg, kan zich snel over-
belast gaan voelen.

Veel tijd kost het personeelsbeleid. 
Denk bij personeelsbeleid aan het behe-
ren van de arbeidscontracten, het houden 
van goed gedocumenteerde functione-
rings- en beoordelingsgesprekken, va-
kantieplanning en verzuimbegeleiding. 
Ook de financiële administratie kan tijd-
rovend zijn. De declaraties naar de verze-
keraars, crediteurenbeheer en het opstel-
len en bewaken van de begroting zijn 
steeds terugkerende werkzaamheden. 
Steeds meer praktijken gaan accrediteren, 
een complex proces dat veel tijd en ener-
gie vraagt van de huisarts.  >

De huisartsenpraktijk is een klein bedrijf dat je moet managen. Als de huis
arts dit zelf wil of moet regelen, dan heeft hij minder tijd voor directe 
patiëntenzorg, terwijl de vraag daarnaar toeneemt. Steeds meer praktijken 
hebben dan ook een praktijkmanager. Het doel van de  praktijkmanager is 
het ontzorgen van de professional. De huisarts kan weer huisarts zijn! 

De rol van de praktijkmanager in de huisartsenpraktijk

Ontzorg de professional

PRAKTIJKZAKEN

Tekst: Bianca Semmekrot

TAKEN VAN EEN PRAKTIJKMANAGER
Een overzicht van taken die tot 
het domein van een praktijkma
nager kunnen worden gerekend. 

Organisatie en beleid
•  Beleid ontwikkelen (anticiperen op 

interne en externe ontwikkelingen)
•  Beleid implementeren (jaarplannen, 

actieplannen, implementatie op 
werkvloer)

•  Beleid bewaken (controleren en  
evalueren)

•  Initiëren zorgvernieuwing en  
ontwikkelen nieuwe werkwijzen

• Onderhouden externe contacten
• Werk- en dienstroosters
• Bereikbaarheid
• Werkoverleg intern en extern
• Planning bijzondere activiteiten
•  Voorbereiden, notuleren, bewaken 

afspraken werkoverleg

Kwaliteit
•  Ontwikkelen, implementeren, bewa-

ken kwaliteitsbeleid (accreditatie)
• Patiëntveiligheid
• Patiëntenraadpleging
• Klachtenregeling
• Deskundigheidsbevordering
•  Veilig Incidenten Melden  

(VIM-procedure)
• Informatiebeveiliging
•  Risico Inventarisatie en Evaluatie 

(RI&E)

Personeel
•  Ontwikkelen, implementeren, bewa-

ken personeelsbeleid
• Werving en selectie
•  Functionering- en beoordelingsge-

sprekken
• Opleidingsbeleid
•  Begeleiden stagiaires

• Verzuimmanagement
• Salaris- en verlofadministratie
•  Introductie, inwerken nieuwe  

medewerkers
• Coachen medewerkers
•  Taakverdeling huisartsen en overige 

medewerkers

Financieel
• Declareren zorgverzekeraar
• Begroting
• Jaarrekening en kwartaaloverzichten
•  Aanvragen subsidies/financiering 

speciale projecten

Middelen
• Gebouwbeheer
• Apparatuur inkoop, onderhoud
•  Inkoop en beheer gebruik- en  

verbruiksmiddelen
• Automatisering en systeembeheer

Bianca Semmekrot
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Ontzorgen
U kunt uw werkzaamheden als huisarts 
pas optimaal uitvoeren als alle rand-
voorwaarden goed zijn geregeld. Het 
doel van de juiste invulling van het 
praktijkmanagement is u als professio-
nal te ontzorgen. U besteedt de meeste 
tijd aan de directe patiëntenzorg. 
Daarvoor bent u tenslotte huisarts ge-
worden en dit kan door niemand an-
ders gedaan  worden in de praktijk. Op 
deze manier biedt u kwalitatief goede, 
doelmatige en efficiënte zorg aan uw 
patiënt. Al bent u nog zo goed in uw 
vak, zonder de juiste mensen om u heen 
komt u niet optimaal tot uw recht. Dit is 
een van de redenen waarom steeds 
meer praktijken een praktijk- of hagro-
manager in dienst nemen. 

Naast eerder genoemde taken voor 
personeelsbeleid, financiële administratie 
en accreditatie, zijn er nog veel meer ta-
ken die door de manager kunnen worden 
uitgevoerd.

Het onderhouden van externe contac-
ten, zoals met gemeente-ambtenaren, 
jeugdzorg en belangrijke leveranciers kan 
heel goed worden gedaan door een erva-
ren praktijkmanager.

Een manager draagt bij aan een goed 
georganiseerde huisartsenvoorziening, 
waardoor er voor u als huisarts ruimte 
ontstaat om met uw vak bezig te zijn. Het 
is ook mogelijk om een ervaren praktijk-
manager in te huren voor een speciale 
taak of voor een specifiek project. Bijvoor-
beeld het opzetten van een kwaliteitssys-
teem in het kader van certificering of het 
begeleiden van een (nieuw)bouwtraject.

Invulling
Er wordt op verschillende manieren in-
vulling gegeven aan de rol van praktijk-
manager. Dat is ook goed, want er zijn 
veel verschillende soorten huisartsprak-
tijken. En zeker zo veel verschillende 
typen mens achter de huisarts. Dus dé 
praktijkmanager bestaat niet. Kijk voor-
al waar u behoefte aan heeft: 
• Welke managementtaken worden nu 

door wie uitgevoerd?
• Hoe worden deze managementtaken nu 

uitgevoerd?
• Wat wilt u in de toekomst anders?
• Hoe kan dit anders? Moet iemand direct 

leidinggeven of met name werkzaamhe-
den coördineren en uitvoeren? Moet hij 
beleid ontwikkelen of met name imple-

menteren en bewaken, uitsluitend intern 
of ook extern contactpersoon zijn?

Dit zijn de kernvragen bij het invullen 
van het management van uw praktijk. De 
uitkomst van zo’n onderzoek kan leiden 
tot een keuze voor: een assistent belast 
met administratieve, secretariële en mo-
gelijk boekhoudkundige ondersteuning. 
Een praktijkondersteuner met extra uit-
voerende managementtaken. Een office-
manager/praktijkcoördinator belast met 
het coördineren en realiseren van de ad-
ministratieve, secretariële, facilitaire en 
eventueel ook boekhoudkundige onder-
steuning. Mogelijk ook het verrichten 
van uitvoerende en/of coördinerende 
werkzaamheden op het gebied van perso-
neelszaken en kwaliteitszorg. Een prak-
tijkmanager verantwoordelijk voor het 
aansturen van medewerkers en het  coör-
dineren en optimaliseren van  de interne 
bedrijfsvoering. Aandachtsgebieden kun-
nen zijn: personeelsmanagement, kwali-
teitszorg, contractbeheer, administratieve 
organisatie, facilitair, ICT, huisvesting, fi-
nancieel management. Een praktijkma-
nager delen met andere praktijken en al-
les wat hier tussen in zit of op bepaalde 
deelgebieden wordt uitgevoerd. Ook kunt 
u kiezen voor een groeiscenario. De 
praktijk start met een officemanager/
praktijkcoördinator. Op termijn groeien 
de praktijk en de medewerker door naar 
een functie met meer verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden. Op deze manier 
kunt u als eigenaar/huisarts ook lang-
zaam wennen aan het delegeren en af-
stand nemen van managementtaken. U 
ziet het, dé praktijkmanager bestaat niet, 
voor iedere praktijk is een oplossing op 
maat mogelijk en nodig. 

Belang zorgverzekeraar 
Een goede praktijkmanager kan er voor 
zorgen dat de huisarts zich weer volledig 
kan richten op de patiëntenzorg. Hiervoor 
zal in eerste instantie een budget vrijge-
maakt moeten worden, maar de praktijk 
leert dat een goed functionerende praktijk-
manager zichzelf meestal snel terugver-
dient. Steeds meer zorgverzekeraars stimu-
leren huisartspraktijken om iemand aan te 
nemen voor praktijkmanagement. Uit er-
varing weten zij dat in praktijken met een 
praktijkmanager het kwaliteitsniveau van 
de huisartsenvoorziening verbetert. 

Waarom vergoedt zorgverzekeraar de 
inzet van een praktijkmanager?

‘Wij zijn van mening dat het structu-
reel financieren en borgen van praktijk-
management in de eerste lijn noodzake-
lijk is en ten goede komt aan het kwali-
teitsniveau van  de huisartsenvoorziening 
waar de patiënt zijn zorg geboden krijgt. 
Een goede organisatie en daarmee ook 
positie in de keten, maakt dat substitutie, 
vooruitgang op het gebied van kwaliteit 
en samenwerking behouden blijven en 
dat mogelijkheden worden geboden om 
de zorg aan de patiënt verder te professi-
onaliseren en uit te breiden.’

Bij het aanvragen van een vergoeding 
van de zorgverzekeraar loont het de 
moeite om goed te onderbouwen waar-
om u voor een bepaalde invulling kiest. 
Vaak gaan de zorgverzekeraars uit van 
een praktijkmanager op hbo/academisch- 
niveau. Maar het belangrijkste is natuur-
lijk dat u het praktijkmanagement  invult 
zoals dat het beste bij uw praktijk past. •

Bianca Semmekrot-Hermens is praktijk-
manager bij Medichain

‘ AL BENT U NOG ZO 
GOED IN UW VAK,  
ZONDER DE JUISTE  
MENSEN KOMT U  
NIET TOT UW RECHT’

PRAKTIJKPERIKEL
Leuke of bijzondere anekdotes uit de huisartsenpraktijk.

Ontlasting
Haar ontlasting was te hard. Niet een beetje, maar veel te hard. De goedlachse  
Antilliaanse vrouw had plaatsgenomen in de stoel tegenover mijn bureau. Haar 
kroeshaar was ontkruld, maar verder was ze op en top een Antilliaanse dame. 

Ze droeg een felgekleurde jurk met diep decolleté en gouden ringen in haar 
oren. Haar felrode lippen omsloten een mond met spierwitte tanden. ‘Dokter,  
ik moet veel te hard persen en het doet pijn’. Toen ik haar vroeg wat voor brood  
zij at, zei ze: ‘Dokter, ik drink altijd folklore!’

De Bamibal
De patiënt is ruim zeventig en we zijn ’s middags begonnen met palliatieve sedatie. Na 
een coloncarcinoom,  een lobectomie van de lever en chemotherapie, is hij aan het 
eind van zijn Latijn. Er zijn meerdere refractaire symptomen. 

De Dormicumpomp wordt aangelegd, we beginnen met 2,5 milligram per uur en 
een bolus van 15 milligram als start.  Na anderhalf uur is hij nog klaarwakker en we 
verdubbelen de dosis. Na nog eens twee uur is hij nog steeds goed wakker en heeft con-
tact met zijn naasten. Zijn vrouw vertelt dat hij  erg goed tegen Dormicum kan, het 
roesje bij de laatste colonscopie door de Dormicum had op hem geen enkel effect. Om-
dat we de nacht ingaan verdriedubbel ik de dosis naar 15 milligram per uur.  

De volgende morgen slaapt hij wel, maar is nog steeds goed wekbaar. Die nacht, be-
stelde de familie, hongerig geworden van het waken, wat snacks bij de vlakbij gelegen 
frituur.  Als zijn vrouw een bamibal bestelt, horen ze ineens luid en duidelijk uit het 
bed: ‘Dat wil ik ook wel.’ 

Hij heeft zijn laatste bamibal met smaak opgegeten. Na nog wat ophogen van de 
Dormicum en toevoegen van Nozinan is hij aan het eind van de middag overleden. 
Dat je nog met smaak een bamibal kunt eten bij  15 milligram Dormicum per uur, zal 
me altijd bijblijven. •

‘Het werk van een snijdend specialist 
is makkelijker dan dat van een tim
merman. Dit komt door het zelfhe
lende vermogen van een lichaam in 
tegenstelling tot dat van hout.’
P. van de Heijden, Rijksuni-
versiteit Groningen (2012)

‘Dat je strijdt tegen je kan
ker betekent niet dat jij het 
opneemt tegen je ziekte, 
maar dat je de moed hebt 
artsen hun gang te laten 
gaan in je lichaam. Ik kan 
dan ook heel moeilijk 
tegen de mededeling dat 
iemand zijn kanker zou 
hebben overwonnen, ook 
al omdat het de anderen 
die dat niet lukten brand
merkt als sukkels die niet 
hard genoeg vochten.’
 
Bert Keizer uit Tumult 
bij de uitgang (2013)

HIJ HEEFT ZIJN LAATSTE BAMIBAL 
MET SMAAK OPGEGETEN. NA NOG 
WAT OPHOGEN VAN DE DORMICUM 
EN TOEVOEGEN VAN NOZINAN IS  
HIJ AAN HET EIND VAN DE MIDDAG 
OVERLEDEN. DAT JE NOG MET  
SMAAK EEN BAMIBAL KUNT ETEN  
BIJ 15 MILLIGRAM DORMICUM PER 
UUR, ZAL ME ALTIJD BIJBLIJVEN.
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Veruit de meeste recepten die 
artsen uitschrijven, betreffen 
een herhaling van een eerder 

voorschrift. Uit onderzoek van de Stich-
ting Farmaceutische Kengetallen blijkt 

ners worden aangewend voor andere pri-
maire zorgtaken.

Receptaanvraag
Naast het voorschrijven van een herhaal-
recept tijdens een consult, kan een recept -
aanvraag door een patiënt op diverse  
manieren worden ingediend. Een groot 
gedeelte van de huisartsenpraktijken 
heeft een herhaalreceptenlijn of biedt de 
mogelijkheid om oude verpakkingen of 
etiketten in te leveren. Daarnaast is er 
een wildgroei aan websites en mobiele 
applicaties die de patiënt de mogelijkheid 
bieden om een herhaalverzoek in te  
dienen (zie kader). 

Herhaalrecepten die online zijn aange-
vraagd komen via e-mail of fax binnen, 
maar kunnen bij sommige huisartsinfor-
matiesystemen (HIS) ook direct in de au-
torisatiebuffer worden ingespoeld. Het is 
afhankelijk van het HIS-pakket dat wordt 

dat circa zeventig procent van alle door 
de apotheek afgeleverde medicatie her-
haalmedicatie betreft. Door het optimaal 
organiseren van deze receptenstroom zal 
er, voor zowel de huisarts als voor de 

apotheek, een aanzienlijke efficiencyver-
hoging kunnen worden gerealiseerd. Ook 
zal de farmacotherapeutische behande-
ling van de patiënt worden verbeterd. De 
vrijgekomen tijd kan door de zorgverle-

Herhaalmedicatie zorgt voor administratieve druk in de praktijk.  
Het automatiseren van dit proces biedt veel voordelen voor de huis
arts, de patiënt en de apotheker. Dit klinkt positief voor alle partijen, 
maar waarom gebeurt automatiseren nog maar zo sporadisch? 
En wat zijn eigenlijk de mogelijkheden voor automatisering?

Automatiseren, controleren en autoriseren

Automatisering van het herhaalrecept 
gebruikt of er een directe koppeling naar 
de autorisatiebuffer mogelijk is. Het auto-
matisch inspoelen in de autorisatiebuffer 
bespaart de assistente veel werk, maar 
omzeilt ook de controle die plaatsvindt 
door de assistente. 

Hiernaast bieden sommige softwarele-
veranciers modules aan die de apotheek 
de mogelijkheid bieden om een herhaal-
verzoek elektronisch naar de huisarts te 
sturen. De aanvraag kan dan direct in de 
autorisatiebuffer van de huisarts ver-
schijnen. 

De beste resultaten worden verkregen 
als de apotheek en de huisartsenpraktijk 
gebruik maken van hetzelfde software-
pakket. Zo is de koppeling tussen Medi-
com-Pharmacom en Mira-Mira hiervoor 
erg geschikt. Uit onderzoek van het Nivel 
blijkt dat de meeste praktijken gebruik 
maken van Medicom gevolgd door Mi-
croHis en Promedico. Aangezien Mi-

crohis en Promedico geen apothekers-
pakket aanbieden, komt deze manier van 
communicatie bij gebruikers van deze 
pakketten vooralsnog niet in aanmer-
king. Er wordt momenteel door diverse 
partijen gewerkt aan software om de 
communicatie van de apotheek naar de 
huisarts onafhankelijk te maken van het 
gebruikte softwarepakket. 

Mocht u in de praktijk overwegen om 
over te stappen naar een nieuwe HIS dan 
verdient het aanbeveling om ook de apo-
theker(s) hierbij te betrekken. Naast eer-
der genoemde functionaliteit biedt het 
werken met hetzelfde softwarepakket veel 
voordelen ten aanzien van een gezamen-
lijk medicatiedossier en de mogelijkheid 
tot elektronische uitwisseling van labora-
toriumwaarden.

Proactief en gesynchroniseerd 
Steeds meer praktijken maken afspra-

Tekst: Amir Karbor
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ken met de apotheek over de herhaal-
medicatie. Door de samenwerking goed 
vorm te geven, ontstaan mogelijkheden 
om de herhaalreceptuur efficiënter te 
organiseren.

Een efficiënte manier om de herhaal-
medicatie te stroomlijnen, is door middel 
van het proactief en gesynchroniseerd 
aanvragen van de herhaalrecepten. Hier-
bij signaleert de apotheek ruim voordat 
de medicatie op raakt, dat er een recept 
moet worden aangevraagd. De apotheek 
informeert de patiënt wanneer de volgen-
de levering plaats zal vinden en legt de 
medicatieverstrekking voor aan de huis-
arts ter autorisatie. Pas na autorisatie gaat 
de apotheek over tot levering van de me-
dicatie. Binnen deze manier van werken 
houdt de huisarts de regie in handen en 
de apotheek faciliteert de verwerking van 
de receptaanvragen. 

Het gros van de mensen die chronisch 
medicatie gebuiken, gebruikt meer dan 
één medicijn. Het synchroon aanleveren 
van alle medicatie, zal de patiënt helpen 
om het overzicht te bewaren en vermin-
dert het aantal contactmomenten met de 
huisartsenpraktijk en de apotheek. 
De voordelen voor de huisarts:
•  de assistentes van de huisartsenpraktijk 

hebben significant minder inspanning bij 
de afhandeling van de receptenaanvragen; 

•  het gebruik van de receptenlijn wordt ge-
minimaliseerd;

•  betere telefonische bereikbaarheid van de 
praktijk;

•  doordat de apotheek alle medicatie syn-
chroniseert, vermindert het aantal contact-
momenten tussen betrokken partijen en 
krijgt men een beter overzicht van de ge-
bruikte medicatie;

•  door de grotere betrokkenheid van de 
apotheek, verbetert de therapietrouw; 

•  medicatieverstrekking kan afgestemd wor-
den op periodieke controles door de prak-
tijkondersteuner en geeft de apotheek de 
mogelijkheid om vóór het aanvragen van de 
recepten een medicatiecheck uit te voeren.

De voordelen voor de apotheker:
•  door proactief te werken kan de werkdruk 

beter worden verdeeld; 
•  doordat de receptenstroom beter te voor-

zien is, kan optimaal gebruik worden ge-
maakt van het central filling-systeem. De 
herhaalmedicatie wordt dan niet meer in 
de apotheek klaargemaakt maar automa-

tisch en op patiëntnaam besteld bij een 
central filling-apotheek;

•  de apotheek kan volstaan met een kleine 
voorraad;

•  het aantal medicatiefouten vermindert;
•  de apotheker heeft meer tijd over voor 

zorgtaken voor zijn patiënten.

Controle 
Binnen de samenwerking rond de her-
haalreceptuur, is het voor de patiëntvei-
ligheid van groot belang dat er goede 
communicatie is en dat er heldere af-
spraken worden gemaakt tussen arts, 
patiënt en apotheker. De huisarts 
controleert de aanvraag en autori-
seert indien de aanvraag akkoord 
bevonden is. In de praktijk blijkt dat 
soms de controlemechanismen niet 
goed functioneren. Dit kwam naar 
voren bij een vonnis uit december 
2012 tegen een huisarts die jarenlang en 
in grote hoeveelheden een corticosteroïd 
zalf voor een patiënt had herhaald. De 
rechter verweet de huisarts onzorgvuldig 
te hebben gehandeld bij de afwikkeling 
van de aanvragen van herhaalrecepten. De 
afleverende apotheek is hier verder buiten 
schot gebleven, maar het is evident dat ook 
hier de controlemechanismen niet goed 
hebben gefunctioneerd. 

Zoals blijkt uit de beschreven casus, 
vormt onvoldoende controle op herhaal-
receptuur een risicofactor voor verkeerd 
geneesmiddelengebruik. De verantwoor-
delijkheden van de zorgverleners dienen 
duidelijk en vast omschreven te zijn. In 
de praktijk kan het voor komen dat de 
apotheker die de herhaalaanvraag bij de 
huisarts indient, ervan uit gaat dat deze 
de aanvraag secuur beoordeelt. De huis-
arts, op zijn beurt, gaat ervan uit dat de 
apotheker de aanvraag reeds nauwkeurig 
heeft beoordeeld.

Autoriseren
Een manier om het aantal autorisatiever-
zoeken te verminderen, is dat de huisarts 
een recept uitschrijft voor een bepaalde 
periode en dat de apotheek binnen deze 
periode de verdere medicatieverstrek-
king regelt. Hierbij bestaat de mogelijk-
heid dat de apotheek bij elke verstrekking 
een afleverbericht naar de huisarts stuurt. 
Zo houdt de huisarts het overzicht van 
de daadwerkelijk verstrekte medicatie. 

wens van de zorgverleners en de moge-
lijkheden die er zijn voor communicatie 
tussen de softwaresystemen van de apo-
theek en de huisarts.

Voordeel
Voor alle partijen kan het een groot voor-
deel zijn als de organisatie van het her-
haalrecept op een veilige en betrouwbare 
manier wordt geautomatiseerd. Als het 
systeem goed werkt en de medicatie ge-
synchroniseerd kan worden afgeleverd, 
dan kan dat de farmacotherapeutische 
zorg veiliger, goedkoper en voor alle par-
tijen minder tijdrovend maken.

Goede afstemming lokaal tussen huis-
arts, apotheker en patiënt is daarvoor es-
sentieel. Zorgverzekeraars kunnen bij het 
faciliteren van de hele samenwerkingsketen 
een belangrijke faciliterende rol spelen. •

Amir Karbor is freelance apotheker

Een praktische afspraak is dat de pati-
ent minimaal één keer per jaar voor con-
trole bij de huisarts of praktijkondersteu-
ner dient te verschijnen. De verplichte 
controle kan bijvoorbeeld altijd in de ge-
boortemaand van de patiënt plaatsvinden, 
zodat het voor alle partijen helder is wan-
neer de controle plaatsvindt en tot wan-
neer een herhaalrecept geldig is. Tijdens 
de verplichte jaarlijkse controle kan dan 
een nieuw recept worden uitgeschreven 
met een geldigheidsduur van een jaar. 
Voor patiënten bij wie een intensieve mo-
nitoring noodzakelijk is, kunnen tussen-
tijds de controles door huisarts of prak-
tijkondersteuner plaatsvinden, zonder dat 
een recept hoeft te worden uitgeschreven. 

Een andere mogelijkheid is dat de apo-
theek of de patiënt elke drie maanden 
een herhaalverzoek indient voor de me-
dicatie die chronisch gebruik wordt. De 
exacte invulling hangt ook hier af van de 

APPS EN WEBSITES VOOR HERHAALRECEPTEN
memomedic is een app volledig gestoeld op zelf

management door de patiënt. Zowel de  gebruik
te medicatie als het medisch dossier kan door 

de patiënt worden ingevoerd. Tevens wordt 
via de app automatisch een bericht van de 

patiënt gegenereerd naar zowel de huis
arts als de apotheek zodra er een her
haalrecept moet worden aangevraagd.

praktijkinfo.nl is een platform 
voor het maken van een eigen prak
tijkwebsite. Via deze website kan na 
inloggen een herhaalverzoek worden 
ingediend. Afhankelijk van het AIS 
(apotheek informatiesysteem) kan 
de aanvraag direct in de autorisatie
buffer worden ingespoeld.
 

herhaalrecept.nl is een website 
waar artsen zich kosteloos bij kunnen 

aansluiten. Hierop zijn nu 26 huisarts

engroepen aangesloten. Op de website kan de pati
ent aangeven welke medicijnen benodigd zijn, 
naar welke arts de receptaanvraag moet en in  
welke apotheek het medicijn opgehaald zal gaan 
worden. De aanvraag komt dan via de fax of de 
email in de praktijk. 

linscriptum is een aanbieder die de patiënt de mo
gelijkheid geeft om door middel van een vooraf gege
nereerde unieke code een herhaalreceptaanvraag in 
te dienen. Indien de arts aangeeft dat een recept con
tinu herhaald mag worden, zal door speciale software 
in de apotheek een code gegenereerd worden. De pa
tiënt kan met deze code telefonisch of online een her
haalverzoek indienen. Afhankelijk van de instellin
gen en het gebruikte HIS wordt de aanvraag per fax 
naar de praktijk gestuurd of direct in een autorisatie
buffer van het HIS ingespoeld. Het recept gaat dan 
na autorisatie naar de apotheek. Bij MicroHis, Omni
His, TetraHis en Labelsoft verschijnen de aanvragen 
direct in een speciaal autorisatieoverzicht in het HIS.
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Op de website van een praktijk 
staat vaak al veel informatie 
om patiënten te informeren. 

De vraag is of en hoe vaak patiënten de 
website bezoeken, of dat ze het toch mak-
kelijker vinden om even te bellen. Daar-
naast zie je in praktijken informatiescher-
men hangen in wachtruimtes. Deze infor-
matie kun je alleen bereiken door er zelf 
naar toe te gaan. Informatievoorziening 
kan sneller en makkelijker wanneer een 
praktijk gebruik maakt van social media. 
Daar zijn veel patiënten uiteindelijk bijna 
dagelijks te vinden.

Veel platformen
Social media, met zijn vele platformen, 
lijken voor sommigen een doolhof. Twit-
ter, Facebook, LinkedIn, YouTube et cete-
ra. Wat is nu handig en wijsheid? Patiën-
ten zijn vaak actief op meerdere platfor-
men. Hoe kun je hier nu het beste mee 
omgaan en wat is een goede keus? Het 
grootste platform is nog steeds Facebook. 
Daarnaast wordt YouTube ook druk be-
zocht en dat is tegenwoordig voor veel 
meer dan muziekfilmpjes. 

Informatie brengen
Het gaat om het brengen van de infor-

Goede 
voorbereiding
Overstappen op, of aanvullen 
met informeren via social media 
vraagt om een duidelijke aanpak en 
opzet. In Nederland zijn steeds meer ge-
zondheidscentra waar meerdere discipli-
nes uit de eerstelijnszorg vertegenwoor-
digd zijn. Het is mogelijk om vanuit één 
Facebookpagina met meerdere discipli-
nes patiënten te informeren. Dit vraagt 
om een goede voorbereiding en het op-
stellen van een strategie en plan maken 
dat de uitvoering daarna een stuk pretti-
ger verloopt. Dit heeft zijn effect naar de 
patiënten toe, maar zeker ook naar ande-
re instellingen. In dit artikel is Facebook 
als voorbeeld genomen, omdat dit het 
meest gebruikte platform is in Nederland. 
In het begin is al geschreven over andere 
platformen als Twitter, LinkedIn en You-
Tube, daarnaast is ook Google+ sterk in 
opkomst. Toch zijn er duidelijk verschil-
len in de genoemde platformen. Het kie-
zen van één of meer platformen is on-
derdeel van een op te stellen strategie/
plan. Digitaal informeren draagt bij aan 
bewustwording en creëert ruimte voor 
patiënten die dat nodig hebben tijdens 
een bezoek aan de praktijk. •

matie bij de patiënt, in plaats van dat de 
patiënt het op de site moet gaan zoeken 
en halen. Allereerst is het belangrijk 
dat de patiënten de praktijk gaan vol-
gen op bijvoorbeeld Facebook. Met de 
virale werking van social media gaat dit 
erg snel. Eén patiënt begint en anderen 
zien het en volgen. Door crosscommu-
nicatie tussen website en social media 
toe te passen wordt het makkelijker om 
patiënten te bereiken. Hiermee is het 
zelfs mogelijk om onnodige of overbo-
dige afspraken te beperken. Het mag 
van zelfsprekend zijn dat hier zorgvul-
dig mee omgegaan moet worden. Bin-
nen een praktijk zullen hier duidelijke 
afspraken over gemaakt moeten wor-
den. Het lijkt meer werk, maar zal uit-
eindelijk resulteren in meer tijd voor de 
‘echte’ patiënten. 

Wat voor informatie zou hier dan ge-
schikt voor zijn? Vanuit de praktijk is 
het belangrijk om te zorgen voor regel-
matige plaatsing van gerichte informa-
tie. Denk eens aan het aankondigen van 
de griepprik, hoe te handelen bij een 
brandwond of wat te doen bij griep en 
verkoudheid. En het zelf aanleggen van 
een verband wordt met uitleg op een 
filmpje ook ineens veel makkelijker. 

Plaats bij deze informatie een link naar 
de hierbij horende pagina op de website 
en de verbinding is gelegd.

Meer mogelijkheden
In het verlengde hiervan is meer moge-
lijk,  steeds meer patiënten zijn in het be-
zit van een computer. Een digitale 
nieuwsbrief (en een printversie voor pa-
tiënten zonder computer) is een extra 
manier om contact te maken met de pa-
tiënt. Zo breng je als praktijk informatie 
bij de patiënt. Deze nieuwsbrief is bij uit-
stek de gelegenheid om patiënten te at-
tenderen op de aanwezigheid van een 
Facebook-pagina. 

En wat te denken van het digitaal af-
spraken maken voor bijvoorbeeld een 
inloopspreekuur? Door koppeling hier-
van aan Facebook is het sneller schake-
len voor de patiënt. Actief zijn op social 
media is al volledig ingeburgerd in de 
privélevens van een steeds groter aantal 
Nederlanders. Het aantal ouderen op 
Facebook groeit. Het is voor mensen die 
beperkt mobiel zijn een toegang naar de 
buitenwereld en kan vereenzaming  
minder snel laten gaan. Laat het ook de 
toegang worden waar een eerstelijns-
hulpverlener gebruik van maakt. 

Er verandert veel in de zorg de komende jaren. Zo sprak de koning 
in de troonrede over het verleggen van taken naar de eerstelijn.  
Hoe vang je dat op? Hoe kun je patiënten bereiken en informeren? 
Vooral de patiënten die weinig tot nooit in de praktijk komen.  
Het gebruik van social media kan een hulpmiddel zijn.

Eerstelijnszorg en  social media

Sandra 
Kok van 
YOU! 
Coaching, 
organiseert 
workshops 
voor praktijken 
om social media 
in te zetten. In één 
dagdeel  neemt ze alle 
medewerkers van de 
praktijk mee in de wereld 
van de social media. Bent u  
geïnteresseerd? Vraag informatie 
aan via info@medichain.nl

Tekst: Sandra Kok
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Toen ik de praktijk van mijn 
voorganger overnam zou hij 
nog een paar dagen meelopen 

om mij wegwijs te maken in de praktijk. 
Omdat er zich ook net een apotheker in 
het dorp had gevestigd, zou de huis-
artsapotheek ophouden te bestaan. Na 
twee dagen vroeg ik hem waar de patiën-
ten kaarten stonden. Hierbij keek hij mij 
olijk aan en tikte met zijn wijsvinger op 
zijn rechter slaap en zei ‘alles zit hierin.’ 
Daar was ik op zijn zachtst gezegd niet 
blij mee. Ik had een praktijk met prak-
tijkpand gekocht en goodwill betaald 
voor een praktijk zonder enige vorm van 
een patiëntenregistratiesysteem.

Gelukkig had de apothekersassistente 
nog wel alle specialistenbrieven in ord-

ners verzameld en had ze de medicatie 
die de patiënten uit de huisartsapotheek 
hadden gebruikt op witte archiefkaarten 
bijgehouden.

Het heeft mijn vrouw samen met mijn 
assistente bijna negen maanden gekost 
om een heel nieuw kaartsysteem op te 
zetten. In de loop der jaren hebben we 
die exercitie nog twee keer mogen herha-
len toen we gingen automatiseren. 

Backspace
Recent begeleidde ik een goede vriendin 
naar haar afspraak bij de neuroloog in 
een groot regionaal ziekenhuis. De 
neuroloog bleek een aimabele oudere 
man te zijn, die ons zeer vriendelijk be-
groette. Hij wees naar de grote monitor 

die op zijn bureau stond en vertelde ons 
dat het ziekenhuis had bepaald dat de 
specialisten nu ook alle patiëntendossiers 
moesten gaan bijhouden in het EPD 
(elektronisch patiëntendossier). Hij keek 
daarbij alsof hem een groot onrecht was 
aangedaan. Ik zag hem vervolgens lang-
durig turen op de monitor. Met één vin-
ger werden zo nu en dan wat teksten in-
gevoerd, waarbij veelvuldig de backs-
pacetoets werd gebruikt om typefouten te 
corrigeren. 

Uiteindelijk schoof hij het toetsenbord 
opzij en keek ons met een vermoeide blik 
aan. Hij gaf ons op een rustige en vrien-
delijke wijze uitleg over de onderzoeken 
die er waren gedaan. De uitslagen waren 
gelukkig geruststellend. Bij het afscheid 

In 1980 nam Bob van Heukelom een huisartsenpraktijk over zonder patiën
tenregistratiesysteem. Sindsdien zijn de ontwikkelingen hard gegaan. Van 
Heukelom vertelt over zijn ervaringen met huisartsinformatiesystemen,  
de technische ontwikkelingen en bijbehorende voor en nadelen. 

De ervaringen van oud-huisarts Bob van Heukelom

Automatisering in  
de huisartsenpraktijk

Tekst: Bob van Heukelom • Foto’s: ©NFP Photography - Pieter Magielsen

Bob van Heukelom
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zei hij, met een hoofdknik naar de moni-
tor, ‘Ik ben blij dat ik dit nog maar een 
half jaar hoef mee te maken,  dan ga ik 
lekker met pensioen.’

HIS
Dit voorval deed mij denken aan de over-
gang van onze praktijk naar het eerste 
volwaardige huisartseninformatiesysteem 
(HIS) in 1994. Om daarmee om te leren 
gaan moest je eerst op cursus. Want al-
leen daar kon je leren hoe je de gegevens 
kon invoeren. Dat ging via geheimzinni-
ge en onlogische toetsencombinaties. Zo 
kon je steeds van het ene naar het andere 
scherm komen van het DOS-systeem. 
Het contact met de patiënt veranderde 
daardoor enorm. Zo had je voordien rus-
tig oogcontact met de patiënt en kon je 
goed luisteren, samenvatten en beslissen. 
Je had daarbij de groene kaart van het 
Nederlands Huisartsen Genootschap 
(NHG) voor je neus, waar alle relevante 
gegevens van de patiënt op stonden. Hoe 
anders werd dit na de invoering van de 
registratie via het HIS.

Waarom zijn we hier toen zo massaal 
mee begonnen vraag ik mij nu af? Als ik 
naar mij eigen motieven kijk denk ik dat 
het vooral het groepsproces was, dat fi-
nancieel gestimuleerd werd door de ver-
zekeraars en de overheid. Je deed gewoon 
mee want je wilde meedoen met de tech-
nologische vooruitgang. Iedereen beloof-
de ons immers dat automatisering uitein-
delijk in een veel efficiëntere praktijkvoe-
ring zou resulteren. 

Met de slogan ‘Met één druk op de 
knop kunt vanaf nu alle handelingen 
door de computer laten doen’, hebben 
veel HIS-leveranciers ons destijds het au-
tomatiseringstijdperk in gelokt. 

Inderdaad de financiële administratie 
werd er veel gemakkelijker door. De reke-
ningen uittypen en de boekhouding met 
de hand bijhouden in schriftjes van de 
accountant kon nu door de computer 
worden gedaan. Maar vraag niet wat dat 
ons gekost heeft aan geld en tijd die je 
kwijt was aan het beheer van de hard- en 
software. Tijd die niet aan de patiënt be-
steed kon worden.

 
Voordelen
Uiteindelijk was er geen weg meer terug,  
je ging mee en alle richtlijnen van WCIA 
tot en met ADEPD hebben we mee mo-
gen maken. Steeds weer werden zaken 

veranderd. Het was soms erg inspirerend, 
want je wilde wel op de hoogte blijven 
van de nieuwe ontwikkelingen. Vooral na 
de invoering van Windows 98 was de 
computer met al zijn mogelijkheden voor 
veel van ons ook een feestje. Enige jaren 
later werden de HIS-pakketten ook steeds 
gebruiksvriendelijker. Er konden mooie 
patiëntendoorsneden gemaakt worden, je 
kon snel een overzicht maken van diagno-
segroepen het werd zelfs mogelijk om we-
tenschappelijk onderzoek te doen op de 
data die ter beschikking kwamen.

Overleggen met collega’s en het uitwis-
selen van gegevens via de email was een 
vooruitgang. Maar het is en was een ge-
miste kans dat bij verhuizing van een pa-
tiënt, het lang heeft geduurd voordat de 
gegevens van de patiënt eenvoudig van 
het ene naar het andere pakket gekopi-
eerd konden worden. Bij sommige pak-
ketten is dit nog steeds niet mogelijk. 

De komst van internet was natuurlijk 
geweldig en alle technologische ontwik-
kelingen met de digitale uitwisseling van 
laboratoriumuitslagen en het meekijken 
met radiologiebeelden, zijn een enorme 
aanwinst gebleken bij het uitoefenen van 
de praktijk. 

Daarna kwam de hele ketenzorg. Ook 
daar weer een enorme gemiste kans van 

de HIS-leveranciers. Het is onbegrijpelijk 
dat zij zich het kaas van hun brood heb-
ben laten eten door de keteninformatie-
systemen (KIS). Ondanks dat de koppe-
lingen tegenwoordig beter worden, moe-
ten huisartsen nu nog dagelijks met twee 
gescheiden systemen werken.

Het zijn met name de overheid en de 
verzekeraars die veel baat hebben bij het 
feit dat de huisartsen zo massaal mee heb-
ben gedaan met de automatiseringsslag.

Een van de huisartsen die zich nergens 
wat van heeft aangetrokken en alle auto-
matiseringsperikelen tot vlak voor het 
eind van zijn carrière steeds heeft afgewe-
zen is mijn oud-collega Gerrit Middelink. 
Hij liet zich niet ompraten, ook niet door 
onze regionale zorgverzekeraar, die hem 
zelfs een extra tarief beloofde en hulp bij 
het invoeren van de data. Hij bleef weige-
ren. In het volgende nummer van Medz 
een interview met hem. 

In 2006 heb ik mijn praktijk overge-
dragen aan mijn opvolger, inclusief een 
volledig up to date en elektronisch pa-
tiëntendossier met alle ICPC-coderin-
gen. Goodwill werd er al lang niet 
meer betaald. •

Bob van Heukelom is eigenaar van Medi-
chain, inkoopcollectief voor huisartsen.

Overgave

Als ik op vakantie ben, ga ik graag naar 
de kapper. Dat biedt veel voordelen: 
het is doorgaans goedkoper, meestal 

kun je gewoon binnenlopen (hoera!) en het geeft 
een inkijkje in de gewone samenleving. Zo ben ik 
door een pikzwarte Cubaanse geknipt en door 
een Indiase die me giechelend knipte, ze had nog 
nooit een blanke gezien, laat staan geknipt. Maar 
de belangrijkste reden is dat ik me in het buiten-
land aan de kapper moet overgeven en dat eigen-
lijk ook heel prettig vind. Zo heb ik in Hongarije 
een echt Dynastykapsel aangemeten gekregen, 
getoupeerd en wel, met een bus haarlak na het 
desastreuze antwoord ‘igen’ (ja) op een onbegre-
pen vraag. Een flinke wasbeurt later zat mijn haar 
weer prima. 

Laatst ben ik in het Franse gehucht Les Rozier 
naar de kapper gegaan en mijn Frans is beroerd 
genoeg om niet precies te kunnen uitleggen wat ik 
voor dieperliggende ideeën heb betreffende mijn 
haar. In het buitenland kan ik blijkbaar de kapper 
laten knippen en me overgeven aan haar knip-
kunst. Ik kan daarbij prima accepteren dat het 
daarna niet helemaal het kapsel is wat past bij mijn 
nagestreefde imago. In Nederland word ik narrig  
als het niet goed geknipt is.

Zo denk ik dat het  in de zorg soms ook is met 
patiënten. Sommige patiënten accepteren dat ze 
niet alles hoeven te weten en meebeslissen. Meest-
al wel de grote lijnen, maar daarna kunnen ze zich 
overgeven. Nou is naar de kapper gaan natuurlijk 
wel een stuk minder ingrijpend dan naar de dok-
ter gaan, hoewel sommige vrouwen daar anders 
over denken. Bovendien haar groeit toch wel weer 
aan of de kleur groeit er weer uit. Maar toch denk 
ik dat het als patiënt prettig is om over de grote 
beslissingen wel mee te denken, maar je daarna 
over te kunnen geven aan de dokter. 

Misschien kunnen wij als dokters patiënten hier 
wel in begeleiden. •

Rinske van de Goor, 
huisarts in Utrecht

COLUMNFoto: ©NFP Photography - Marijn van Rij
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De LHV meldt dat een van de 
onderhandelingsresultaten 
voor de eerstelijnszorg is dat 

er een herijking komt van het norminko-
men naar de huidige tijd. Een herijking 
van het inkomen op dit moment, na der-
tig jaar met pogingen van uitstel en afstel? 
In de tijd van economische crisis, met een 
oplopende werkloosheid en een woning-
markt waarin de hypotheken van een mil-
joen huizen onder water staan met een 
gemiddelde schuld van 40.000 euro. De 
bv-Nederland heeft wel andere zorgen 
dan het inkomen van de huisarts. Neder-
land is dan wel uit de recessie nu, maar 
echt herstel lijkt nog ver weg. En was het 
niet minister Schippers die al eerder uit-
spraken deed over het reeds aanwezig zijn 
van een droominkomen bij de huisarts?

Waarom nu?
Waarom dan juist nu toch deze inko-
mensherijking op de agenda? Het ant-
woord op deze vraag is misschien wel 
verbluffend eenvoudig. Herijk nu het in-
komen, nu er op basis van het kostenon-
derzoek bewijslast is dat met het leveren 
van aanvullende zorg naast basiszorg, het 
werkelijke inkomen van de huisarts ho-

zen arbeidsduur als tweede correctie het 
inkomen met een extrapolatie naar boven 
worden bijgesteld. Een alternatief kan 
ook, namelijk het verkleinen van de 
normpraktijk. De derde correctie betreft 
de positie van de praktijkhouder als zelf-
standig ondernemer, die investeert, ver-
antwoordelijkheid draagt voor de be-

drijfsvoering en zorgt voor continuïteit. 
Een vergoeding voor het ondernemersri-
sico wordt geschat op 5 procent van 
de bruto-omzet. De vergoeding voor het 
ondernemersrisico is in 1987 echter door 
de overheid uit het tarief gehaald.

De vierde correctie betreft de vergoe-
dingen voor de voorzieningen van invali-
diteit en pensioen. Bij specialisten liggen 
deze vergoedingen een factor 2,56 hoger.  
De vijfde correctie is het daadwerkelijk 
herijken, hetgeen betekent dat wat de 
huisarts doet opnieuw in relatie wordt ge-
bracht met zijn inzet, professionele verant-
woordelijkheden en bekwaamheden. Het 
werk van 1983 is niet het werk van 2013. 

herijking?
In 2001 werden naar aanleiding van het 
Hay-rapport, de macro-meerkosten voor 
herijking van het daginkomen van de 
huisarts geschat op 72 miljoen euro. Deze 
herijking heeft toen om politieke redenen 
niet plaatsgevonden.

Als het huisartsenkader in 2012 totaal 
2,3 miljard euro is, dan is 1 procent  23 
miljoen euro. Meer budget voor de huis-
artspraktijken, inclusief voor substitutie, 
dan 2,5 procent groeistijging per jaar is er 
eenvoudigweg niet. Voor een state-of-

the-art herijking van het norminkomen 
is in het onderhandelingsakkoord dus 
geen financiële ruimte. 

Koffiedik
Het is deels nog koffiedik kijken of eerder 
genoemd scenario ook wordt uitgevoerd. 
Bestaand budget onder nieuwe voor-
waarden weer ter beschikking stellen, is 
als principe niet nieuw (reframing). Dit 
is onder andere het geval bij het jaarlijks 
verdelen van de variabiliseringgelden 
(macro 60 miljoen euro per jaar). 

In het onderhandelingsresultaat is bij 
bekostiging een derde segment genoemd 
voor het belonen van uitkomsten en het 
stimuleren van vernieuwingen. Niet het 
leveren van meer zorg, maar betere uit-
komsten van zorg wordt hier extra be-
loond. Ook voor invulling (en in-
koop)  van dit derde segment valt de be-
kostiging binnen de afgesproken kaders. 
Met andere woorden: er valt nog veel 
meer te variabiliseren dan 60 miljoen eu-
ro, ook een deel van het inkomen.

Het herijken van het inkomen naar de 
huidige tijd, betekent een herkadering van 
een deel van het huidige budget. Met daar-
bij prestatiebekostiging als kenmerk van 
deze tijd. Het gevolg daarbij is dat een deel 
van de aanvullende zorg basiszorg zal wor-
den, waarbij wederom het begrip ‘veilig’ bij 
veilige werktijden geen invulling krijgt. •

Anton Maes is huisartsen in Dieren en 
houdt een blog bij over actualiteiten in 
de huisartsenzorg op www.antonmaes.nl

ger ligt dan het door de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa) berekende theoreti-
sche norminkomen. Dat voorkomt nu 
een nieuwe tariefkorting (huisarts tevre-
den?) en het herijken kost zo niets extra’s 
(minister tevreden?).

Het norminkomen zoals bepaald door 
de NZa, is niets anders dan een gekun-
steld rekenbedrag voor de berekening 
van de huisartstarieven, uitgaande van de 
normpraktijk met 2350 patiënten.  

State of the art
Bij een nieuwe bekostiging van huisart-
senzorg zijn drie structuurindicatoren of 
bouwstenen van belang: inkomen, kosten 
en arbeidsduur. Te vertalen als: wat mag 
een huisarts na herijking verdienen, wat 
zijn de echte praktijkkosten om het zorg-
aanbod uit te voeren en wat zijn bij uitvoe-
ring voor de huisarts veilige werktijden.

Om hierop antwoord te geven is het 
belangrijk te weten wat de NZa als uit-
gangspunt hanteert voor norm- inkom-
sten en kosten. Zie tabel 1 en 2. 

Herberekening van het inkomen van 
de huisarts met monitoring van de bouw-
steen arbeidsduur (norminzet), heeft bij 
de NZa in dertig jaar tijd niet plaatsge-

vonden. Het is door de NZa nooit mee-
genomen in de bepaling van de hoogte 
van het norminkomen, dat huisartsen 
meer zijn gaan werken door meer volume 
basiszorg op zicht te nemen en extra ta-
ken in de aanvullende zorg (ketenzorg en 
Modernisering en Innovatie) te verrich-
ten. Maar de werktijden van huisartsen 
zijn wel toegenomen, zoals te zien is het 
resultaat van de Meetweken van VPHuis-
artsen (tabel 3). 

Gedateerde cijfers.
Naast de hoogte van het norminkomen is 
bij de NZa ook de hoogte van de norm-
kosten inmiddels gedateerd, waardoor de 
relatie met de huidige praktijk zoek is. 

Herberekening van praktijkkosten 
heeft bij het uitvoeren van de ambitieuze 
agenda in het onderhandelingsakkoord 
dan ook meer prioriteit dan herijken van 
een inkomen. Voor het herijken van het 
huisartseninkomen zouden diverse cor-
recties noodzakelijk zijn. 

Aanpassing van de praktijkkosten bete-
kent een eerste correctie, zeker als huis-
artsen uit hun inkomen de praktijkkosten 
betalen. Als bij huisartsen het inkomen 
wordt herijkt, moet gezien de bewe-

Na dertig jaar vindt er een herijking van het norminkomen van de huisarts 
plaats. Waarom nu ineens? En worden voor het eerst dan ook de arbeids
duur, de kosten en de veranderde rol van huisarts naar meer een onderne
mer meegenomen? Een visie op de herijking en hoe het zou moeten zijn. 

Herijking norm inkomen  huisarts wordt betaald 
uit bestaand kader

Personeelskosten € 46.631
Behandelkosten € 2.330
huisvestingskosten € 17.321
ICT-kosten € 4.562
Vervoerskosten € 4.008
Algemene kosten € 27.501
Interestkosten € 989
Normatieve 
kostenvergoeding € 103.343

Inkomsten exclusief 
inconvenienten € 106.192
Inconveniententoeslag € 6.722
Normatieve 
inkomensvergoeding € 112.914

Tabel 1. Normkosten volgens de NZa

Tabel 2. Norminkomsten volgens de NZa

Basiszorg M&I Ketenzorg Totaal % basiszorg
2010 52uur 18min 58min 1uur 44min 58uur 40min 89,1
2011 53uur 25min 53min 1uur 44min 59uur 28min 89,8
2012 54uur 22min 80min 1uur 34min 60uur 34min 89,8

Tabel 3. Werktijden huisartsen.  Bron: Meetweken VPHuisartsen 

Tekst: Anton Maes
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HUISARTS & HOBBY In de rubriek Huisarts & Hobby portretteren we in elke editie van Medz een huisarts met een bijzondere hobby. 

Roelof Moes heeft een  kudde koeien 
tegenover zijn huis lopen. ‘Het zijn 
Blonde d’ Aquitaine, een koeienras  uit 
Zuid-Frankrijk’ legt Moes uit. Hij ver-
volgt: ‘Het zijn zoogkoeien, dat wil zeg-
gen dat een kalf bij de moeder drinkt, 
ze worden dus niet door mij gemolken. 
In de zomer heb ik er meestal tegen de 
dertig, in de winter minder. Moes 

houdt deze bijzondere hobby er al een 
tijd op na: ‘In 1988 ben ik begonnen 
met drie pinken, dat zijn koeien van 
een jaar oud. Alle huidige koeien zijn 
nakomelingen van deze drie.’ Als hij ’s 
morgens wakker wordt is het eerste dat 
hij doet naar buiten kijken om te zien 
hoe ze er bij lopen. ‘Als ik ze verzorg, 
zoals het verspreiden van stro in de stal 

of het geven van hooi, dan vergeet ik 
alle andere dagelijkse beslommeringen.  
Dicht bij je eigen huis, ben je er dan 
toch helemaal uit.’

Afkalven
‘We konden in 1988 een groot stuk 
grasland tegenover onze woning kopen. 
We hadden op een kleiner terrein al wat 

schapen bij ons huis lopen, dit gaf echter 
veel werk. Toen attendeerde collega  
Dinkla, huisarts in Dwingeloo, me op 
het gemak van het houden van koeien.  
Indertijd had collega Dinkla zelf ook 
Blonde d’ Aquitaine. Zo is het begonnen’.
Zijn hobby kost hem gemiddeld één uur 
per dag.  In de zomer wat minder in de 
winterperiode wat meer. ‘In de periode 

van afkalven kan er soms vrij veel tijd in 
gaan zitten. Afgelopen zomer ging het 
kalven erg moeilijk, zodat we vier keer 
de veearts nodig hadden, waarvan drie 
keer voor een keizersnede. De afgelopen 
25 jaar was dit alleen in het tweede  jaar 
een keer gebeurd. Bij een keizersnede 
moet je de veearts assisteren,  dan ben je 
zo een á twee uur kwijt. Een keer ging 

het heel moeilijk, zodat er uiteindelijk 
twee veeartsen nodig waren. Tot over-
maat van ramp wilde de koe het kalf la-
ter ook nog niet laten drinken, zodat ik 
het zelf met behulp van kunstmelk in 
een emmer heb gevoed. Als het kalven 
niet vanzelf gaat, is het niet alleen tijd-
rovend, maar ook heel spannend. Een 
geluk bij een ongeluk is steeds geweest, 

DE KOEIEN VAN ROELOF MOES
Naam:   Roelof Moes 
Leeftijd:  63 
Woonplaats:  Nijeveen  
Huisarts in:  Nijeveen 
Huisarts sinds:   1975, vanaf 1978 in 

Nijeveen

Foto’s: ©
N

FP Photography - Pieter M
agielsen
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dat de keizersneden nooit plaatsvonden 
op het moment, dat ik dienst had voor 
de praktijk.
‘Het nadeel van mijn hobby is dat ik in 
de afkalfperiode wat meer in de buurt 
moet blijven. Zo ben ik ook al enige ke-
ren van vakantie of een nascholing  te-
ruggekomen omdat er problemen waren 
met het kalven.  Onze buurman (oud 
veehouder) houdt een oogje in het zeil,  
hij is dan ook degene  die me waar-
schuwt als er problemen zijn.’

 
Wegdoen
Het hele jaar door kan iedereen de kudde 
koeien al van veraf zien lopen in de wei.  
Regelmatig krijgt Moes positieve reacties 
in de zin van ‘wat een prachtig gezicht, 
die mooie koeien in de wei.’Toch gebeurt 

het nog wel eens dat iemand vraagt van 
wie die koeien tegenover de praktijk zijn.   
‘Mijn vrouw vindt de koeien leuk om te 
zien’, zegt Moes,  ‘maar daar houdt het 
ook wel mee op. Ze heeft wel eens ge-
zegd: “als je er niet meer bent zal ik die 
koeien van jou als een van de eerste din-
gen wegdoen”. Tweeënhalf jaar geleden 
was het bijna zover. Als gevolg van plot-
seling optredende fatale hartritmestoor-
nissen moest ik gedurende ruim een dag 
herhaaldelijk gereanimeerd worden.  
Even hierna ging er het verhaal door het 
dorp dat de koeien allemaal verkocht 
zouden zijn. Toevallig liepen de koeien in 
die tijd helemaal achter in het land, waar-
door ze wat moeilijker zichtbaar waren 
vanaf de weg. Gelukkig ben ik er nog en 
de koeien ook’, besluit Moes. •

DE DORPSDOKTER
Wilt u meer zien van Roelof Moes 
en zijn koeien? De praktijk van 
Moes en zijn collega’s Piet Speelman 
en Rosemarie Poutsma vormde het 
onderwerp van de televisieserie De 
Dorpsdokter, uitgezonden door de 
EO in 2010 en 2011. U kunt de serie, 
waarin Moes en zijn koeien regel
matig voorkomen, terugkijken door 
onderstaande QRcode te scannen 
of naar http://bit.ly/1dlulOH  te 
gaan. De koeien vormden een be
langrijke reden voor de 
omroep om de serie bij 
de praktijk van Moes en 
collega’s op te nemen. 

VPH MEETWEEK

Hoewel de beloning van de 
huisarts het resultaat is van 
de omzet minus de prak-

tijkkosten, gerelateerd aan de werklast, is 
het meten van de werklast helaas al vele 
jaren het kind van de rekening. Met de 
Meetweek wil VPHuisartsen zicht geven 
op de werklast van de huisarts binnen 
een normpraktijk van 2350 patiënten. 
Daarnaast is het met de ambitie van de 
overheid en zorgverzekeraars met betrek-
king tot de gewenste inzet van de huisarts 
in ketenzorg, maatschappelijke onder-
steuning, jeugdzorg, basis GGZ et cetera, 
noodzakelijk om na te gaan of dat reali-
seerbaar is combinatie met de huidige 
werklast van individuele huisartsen.

Meetweek 2009-2012
De Meetweek geeft niet alleen inzicht in 
de tijd die er aan basiszorg, chronische 
(keten)zorgprogramma’s, management en 
andere professionele taken wordt besteed, 
maar ook in de verschillen per praktijklo-
catie: stad en (verstedelijkt) platteland en 
in de praktijkkenmerken. In 2010, 2011 
en 2012 is de Meetweek herhaald. Inmid-
dels hebben 148 huisartsen verspreid 
over het land met 230 registraties hun 
bijdrage geleverd. De werklast is omgere-
kend naar de normpraktijk, zodat verge-
lijking mogelijk is. De gemiddelde tijd 
die het runnen van een normpraktijk 
vergt is sinds 2009 van 55.7 uur gestegen 
naar 60.6 uur in 2012, exclusief dienst- en 

nascholingsuren. Inclusief ANW-dien-
sten en nascholing bedraagt de gemiddel-
de werklast circa 66 huisartsenuren per 
week per normpraktijk.

Tijd voor Zorg
Onlangs verscheen Tijd voor Zorg met de 
resultaten van de tijdbestedingsregistratie 
zoals die door 67 huisartsen werd uitge-
voerd in de Meetweek 2012.  

De belangrijkste conclusies uit de 
Meetweek 2012:
• het runnen van een normpraktijk, excl. 

ANW-diensten en verplichte nascho-
ling, vergt 60.6 huisartsenuren per week 
(NZa Kostenonderzoek: 58.3 uur);

• 90 procent van deze tijd wordt besteed 
aan reguliere basiszorg;

• ruim 80 procent aan patiëntgebonden 
taken, bijna 20 procent aan onder an-
dere managementtaken;

• 62 procent van de tijd is direct patiëntge-
bonden en declarabel (consulten/visites);

• 12 procent van de deelnemende prak-

tijkhouders staat fulltime ingeroos-
terd (10 dagdelen);

• de werkweek van een parttime werken-
de huisarts bedraagt gemiddeld meer 
dan 38 uur.
In het commentaar op de Meetweek 

2012, geeft het bestuur van VPHuisartsen 
aan dat de ontwikkeling van gewenste 
huisartsenzorg in de knel zit. Wat nodig is, 
is vertrouwensherstel, behoud van de kern-

waarden en landelijke consensus over het 
gewenste beleid. Een duidelijke en zekere 
financiering waarbij de werklast deel is van 
de kostprijsberekening en het norminko-
men. Behoud van diversiteit in praktijk-
voering, waar zinnige en zuinige zorg ge-
boden kan worden door ‘dappere dokters’ 
onder optimale arbeidsomstandigheden 
omdat er ‘tijd voor zorg’ gevraagd wordt.

Het rapport Tijd voor Zorg is te down-
loaden op www.vphuisartsen.nl. Ook kan 
het rapport besteld worden via info@vp-
huisartsen.nl. Kosten 10 euro inclusief 
verzending. •

In 2009 organiseerde Comité Wake Up!, de voorganger van VPHuisartsen, 
de eerste Meetweek. In de Meetweek wordt door huisartsen een tijdsregistra
tie bijgehouden, waarin zij registreren hoeveel uur zij nodig hebben voor  
het runnen van de praktijk en aan welke activiteiten ze hun tijd besteden.

Tijd voor Zorg
Resultaten Meetweek 2012

DE GEMIDDELDE TIJD DIE HET 
RUNNEN VAN EEN NORMPRAKTIJK 
VERGT IS SINDS 2009 VAN 55.7 UUR 
GESTEGEN NAAR 60.6 UUR IN 2012

Tekst: Herman Suichies
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‘Met de privacy van patiënten 
kun je als arts niet zorgvuldig 
genoeg omgaan. De vertrou-

wensband mag op geen enkele manier op de tocht 
komen te staan. En toch is dat precies wat er nu 
gebeurt bij het LSP’, zegt Arjen Nederstigt huisarts 
in Nuenen. ‘De grootschaligheid van het systeem 
brengt enorme beveiligingsrisico’s met zich mee.’ 

Het Landelijk Schakelpunt (LSP), een elektro-
nisch netwerk dat uitwisseling van medische ge-
gevens tussen aangesloten zorgaanbieders moge-
lijk maakt, is volgens Nederstigt aangetoond on-
veilig. ‘ICT is altijd inbraakgevoelig, maar inbre-
ken in een huisartsenpraktijk is niet interessant. 
Een landelijk systeem kan echter wel een aantrek-
kelijk doelwit zijn. Het LSP is als het ware een 
huis met duizenden deuren. Je mag hopen dat ie-

Meedoen aan een landelijk elektronisch informatiesysteem? 
Arjen Nederstigt, huisarts te Nuenen, bedankt voor de eer: 
veel te onveilig. ‘Aan een overheid die zo weinig verstand  
van ICTzaken heeft, wil ik mijn patiëntgegevens niet 
toevertrouwen!’

Interview met Arjen Nederstigt, huisarts in Nuenen

‘ LSP is bewezen  
onveilig’

VPHUISARTSEN TEGEN LSP
VPHuisartsen is tegen het LSP vanwege de schending van de privacy 
van patiënten en het beroepsgeheim van (huis)artsen. De vereniging 
heeft daarom de Vereniging Zorgaanbieders Voor Zorgcommunica
tie (VZVZ), verantwoordelijk voor het LSP, gedagvaard en de rechter 
gevraagd te verklaren dat VZVZ met het invoeren van het LSP, on
rechtmatig handelt, omdat het in strijd is met art.8 EVRM, Wet be
scherming persoonsgegevens, Wet op de geneeskundige behande
lingsovereenkomst en/of met het beroepsgeheim van artsen. De 
rechtszaak loopt nog, hierover in komende edities van Medz meer. 

In een reeks van vier interviews met huisartsen laat VPHuisartsen 
zien wat de bezwaren tegen het LSP zijn. De eerste twee interviews 
zijn gepubliceerd op de site www.vphuisartsen.nl. Dit is het derde 
interview met Arjen Nederstigt uit Nuenen en het vierde en laatste 
interview volgt binnenkort.  

Tekst: Petra Pronk

Arjen Nederstigt



46

‘ HET LSP IS ALS HET WARE EEN HUIS 
MET DUIZENDEN DEUREN. JE MAG 
HOPEN DAT IEDEREEN ZIJN HANG-  
EN SLUITWERK OP ORDE HEEFT, 
WANT ALS ÉÉN PERSOON DAT  
NIET HEEFT GAAT HET MIS.’

dereen zijn hang- en sluitwerk op orde heeft, want 
als  één persoon dat niet heeft gaat het mis. In 
zo’n huis wil ik mijn spullen niet stallen. Het is 
vrij naïef om te denken dat je zo’n groot systeem 
waterdicht kunt krijgen, dus het is een kwestie 
van tijd tot iemand die daar niets te zoeken heeft 
zich er toegang toe verschaft.’

Beveiliging is sowieso een zorgenkindje, maar 
als het gaat om de overheid is die zorg er in het 
kwadraat, want die heeft een twijfelachtige reputa-
tie op het gebied van ICT-projecten. Beveiligings-
problemen rondom DigiD en de OV-chipkaart lig-
gen nog vers in het geheugen. ‘Er is het nodige op-
gestart dat veel geld kost, niet goed is en absoluut 
geen rendement oplevert. Aan een overheid die zo 
weinig verstand van ICT-zaken blijkt te hebben, 
wil ik mijn patiëntgegevens niet toevertrouwen. 
Bovendien: de ICT-bedrijven die betrokken zijn 
bij het LSP, zijn dezelfde als die destijds het elek-
tronisch patientendossier (EPD) vormgaven. Dat 
is niet echt vertrouwenwekkend.’ 

Geen meerwaarde
Afgezien van de beveiligingsrisico’s is er wat Ne-
derstigt betreft nog een goede reden om het LSP af 
te serveren: het gebrek aan meerwaarde. Als er dan 
toch een elektronisch systeem moet komen, dan is 
volgens hem een regionaal systeem meer dan vol-
doende. Dat biedt inzicht in de belangrijkste gege-
vens, zonder de beveiligingsrisico’s die de groot-

schaligheid van een landelijk systeem met zich 
meebrengt. Die systemen bestaan al, en daar zou 
best een verbeterslag in gemaakt kunnen worden. 

Nederstigt: ‘Een regionaal elektronisch systeem 
kan zinvol zijn. Natuurlijk is het prettig als je op 
een huisartsenpost zit en zo kunt zien welke me-
dicatie iemand gebruikt of welke allergieën hij 
heeft. Maar het is niet zo dat artsen met de han-
den in het haar zitten als ze dat niet kunnen zien. 
Ik heb het in mijn dertienjarige praktijk als huis-
arts nog niet meegemaakt dat ik mijn werk niet 
naar behoren kon uitvoeren, omdat elektronische 
gegevens ontbraken. Bovendien kun je er niet van 
uitgaan dat zo’n overzicht compleet of foutloos is, 
dus je moet toch altijd je eigen gezonde verstand 
blijven gebruiken. 

‘En om nog maar even een knuppel in het hoen-
derhok te gooien: waarom moet informatie eigen-
lijk op afstand uitleesbaar zijn? Dat alles tegen-
woordig kan, wil nog niet zeggen dat het ook 
moet, laat staan dat het verstandig is. Wat is er mis 
met een ouderwetse chipkaart die iemand bij zich 
kan dragen en waar zijn belangrijkste gegevens op 
staan?’ Nederstigt zou daar prima mee kunnen le-
ven. ‘Zo laat je de controle waar die hoort, name-
lijk bij de patiënt, loop je geen onnodige veilig-
heidsrisico’s en bespaar je veel geld.’

Vertrouwensband
Op een meer fundamenteel niveau vindt Neder-
stigt het hele systeem eigenlijk een schending van 
het meest basale grondrecht van een patiënt, de 
vertrouwensband. ‘De vertrouwensband vormt de 
basis van de behandelrelatie, en het LSP zaagt aan 
de poten daarvan. Op het moment dat ik me aan-
sluit bij het LSP zou ik het gevoel hebben dat ik 

dat grondrecht verkwansel, omdat ik niet weet wie 
de gegevens in handen gaat krijgen. Een patiënt 
moet er honderd procent zeker van kunnen zijn 
dat wat hij zegt binnen vier muren blijft. Dat kan 
ik alleen garanderen als wijzelf de enige betrokke-
nen zijn. Zodra er een derde partij om de hoek 
komt kijken, is de privacy in het geding. Je kunt 
weliswaar zien wie het systeem geraadpleegd heeft, 
maar dat is kennis achteraf. Je loopt dus altijd ach-
ter de feiten aan.’

Monitoring
Een ander punt van zorg is van Nederstigt is wat 
zorgverzekeraars met de big data zouden kunnen 
doen. ‘Het huidige systeem wordt gefinancierd 
door de zorgverzekeraars. Ik zie echter geen grote 
financiële voordelen voor deze partijen bij het LSP, 
waarom steken zij hier dan 75 miljoen euro in? 
Zorgverzekeraars zijn nou niet bepaald liefdadig-
heidsinstellingen, dus moet er een andere reden 
zijn waarom ze dit op poten willen zetten. Het eni-

ge dat ik kan verzinnen is dat ze interesse hebben 
in het LSP als instrument voor monitoring en stu-
ring. Dat is oneigenlijk gebruik van de data en dus 
niet acceptabel. Ik denk dat ik mijn patiënten 
schromelijk tekort toe door mee te werken aan een 
systeem waarvan de meerwaarde niet is aange-
toond, terwijl de potentiële nadelen evident zijn. 
Het LSP is voor mij echt geen serieuze optie.’

Tot slot wil Nederstigt graag kwijt dat hij teleur-
gesteld is in de rol die de LHV in het geheel speelt. 
‘De LHV is zonder overleg met de achterban door-
gehold van het EPD naar het LSP, en blijft ook vol-
harden in die koers, ondanks de twijfels die veel 
huisartsen hebben geuit. Mijn grote zorg is dat de 
LHV een beroepsnorm gaat instellen waardoor 
huisartsen verplicht zullen worden mee te werken 
aan het LSP. De volgende stap zal zijn dat verzeke-
raars aanhaking bij het LSP verplicht zullen stellen 
in het contract. De contractering vindt al jarenlang 
niet meer plaats op gelijkwaardige basis. Er zijn 
geen reële onderhandelingsmogelijkheden, want 
zonder contract kan een praktijk nu eenmaal niet 
draaien. Dat is een slechte zaak. Op dit punt heeft 
de LHV echt onvoldoende geluisterd naar de ach-
terban, en ik ben blij dat VPHuisartsen een ge-
zond tegengeluid laat horen. Het is goed dat er een 
organisatie is die zich hardop afvraagt of we op dit 
punt wel zo slim bezig zijn.” •

‘ Er bestaat een hogere macht die meekijkt met alles wat we doen:  
de inlichtingendienst.’ 
EELKE M. BOS, Rijksuniversiteit Groningen (2013)

@meneer: Goed nieuws, we hoeven ons geen zorgen meer  
te maken over #EPD #LSP, NSA kan er gewoon bij,  

lekker makkelijk

advertentie

Meer weten? 
Kijk op www.aap.nl

Help
Regina
aan een
betere
toekomst!

LEVER NU 
UW OUDE 
MOBIELTJE IN
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Huisarts Dianne Jaspers (38) 
is net als haar collega’s en-
thousiast over het wandel-

project en de positieve invloed ervan op 
de gezondheid van de deelnemers. Dat 
laatste was ook het doel van het initiatief. 
‘We willen dat een deel van onze patiën-
ten meer gaat bewegen. Vooral risico-
groepen als diabetici, mensen met COPD 
en patiënten met obesitas, om maar eens 
wat te noemen. Als die mensen iets aan 
beweging hadden willen doen, hadden ze 
de stap naar de sportschool al lang ge-
maakt. Er zijn natuurlijk al wel langer 

dan niet om een echte boswandeling te 
maken! Frans (70) gaat niet mee met de 
groep. Hij loopt, onder begeleiding van 
fysiotherapeut Jan Evers, zijn eigen par-
cours. Meer dan een rondje rond de Koe-
wei, in totaal een kleine drie kilometer, 
zit er voor hem niet in. Nog niet. Maar 
voor een man van zijn postuur en zijn li-
chamelijke conditie is een uurtje bewegen 
al een prestatie van formaat.

Stevig tempo
Hetty (58) en Catrien (61) zetten er di-
rect de sokken in, de rest volgt in een wat 
bedaagder tempo, maar van geslenter is 
geen sprake. Jaspers is druk aan de praat 
met de achtendertigjarige Sylvia, die blij 
meldt dat ze zestien kilo is afgevallen. 
Dankzij een dieet van de diëtiste, die toe-
vallig vandaag, conform het wandelroos-
ter, ook meeloopt. De afspraak is dat er 
niet gepraat wordt over kwaaltjes en pro-
blemen, maar een flinke gewichtsvermin-
dering valt buiten de categorie ‘kommer 
en kwel’. Sterker nog, verheugende mede-
delingen zijn goed voor het moreel van 
de groep. Catrien heeft hersenvliesontste-
king gehad en heeft heel wat ingeboet aan 
conditie. Van nature is ze geen sporter, 
maar zo samen bewegen, smaakt naar 
meer, stelt ze vast. Als het wandelproject 
over een aantal weken afgelopen is, blijft 
ze lopen. Zeker weten. Samen met Hetty 
en wie weet, nog wel meer mensen uit de 
groep. Hetty vindt het heerlijk om de dag 
met een boswandeling te beginnen. Ze 
voelt zich een stuk fitter sinds ze meer 
beweegt. Het Pieterpad lopen, mijmert ze 
hardop, dat zou ze nog wel eens willen 
doen. Catrien is ook daar ook wel voor te 
porren. Dan hebben ze direct een doel 
om voor te lopen, zijn ze het eens. 

Frans loopt ondertussen rond de Koe-
wei. Een prachtige locatie op het voorma-
lige landgoed De Schaffelaar. Bij ijs is de 
gracht om de wei het decor van veel win-
terpret. De voormalige lasser en plaat-
werker is 65 kilo te zwaar, heeft diabetes 
en nog veel meer lichamelijke beperkin-
gen. Deels ten gevolge van zijn zwaarlij-
vigheid. Hij valt af, zij het langzaam en 
kan ondertussen, onder begeleiding, een 
uurtje achter elkaar lopen. Het zweet 
staat bij terugkomst op zijn voorhoofd, 
maar hij is trots dat hij het toch maar 
weer heeft gered. Bewegen moet in zijn 
geval. ‘Op een dag kwam ik bij dokter 

Drie keer in de week gaat een groep patiënten van Huisartsen De Burgt 
in Barneveld aan de wandel met een huisarts en een aantal paramedici. 
De drempel om mee te doen is laag, de groepsbinding hoog. Twee 
factoren die het plezier in bewegen moeten stimuleren, verwachten 
de drie organiserende huisartsen. 

‘We willen dat onze patiënten meer gaan bewegen’

Geen geleuter over kwaaltjes 
speciale programma’s voor bepaalde 
doelgroepen, maar voor de grote groep 
die risico loopt, was er niets in Barneveld. 
Terwijl je met preventie veel leed kan 
voorkomen.’

En zo staan er op deze druilerige dag 
in november klokslag negen uur zo’n vijf-
entwintig mannen en vrouwen klaar voor 
een ‘rondje Schaffelaarse Bos’. Het is de 
tweede keer dat ze het bos in gaan, voor-
heen liep de groep door de wijk De 
Burgt. Maar inmiddels zijn ze het bos wel 
waard, stelt Jaspers vast. De wandelaars 
lopen inmiddels een uur; hoe leuk is het Tekst & foto’s: Annelies Barendrecht

@DeSpeld: Cultuurhistorisch Reservaat koopt laatste levende 
Nordic Walkers - Exemplaren in originele outfit gevangen  

tinyurl.com/nnu77zc
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Jaspers met een dikke, zere knie. Probeer 
eens wat meer te bewegen, zei ze, en zoek 
wat meer contact met andere mensen, 
want je zit veel te veel thuis. Dat is zo. Ik 
hang de hele dag in huis rond. Televisie 
kijken, puzzelen, computeren.... Het le-
ven is me al gauw te veel. Dat zit ook in 
mijn hoofd, ik weet het. De dokter gaf me 
net het duwtje dat ik nodig had. Ik heb 
mezelf aangepakt, dat moest ook wel, 
want mijn spieren waren er helemaal aan 
gegaan als ik niets veranderd had in leef-
patroon. Nu wandel ik drie keer in de 
week en ik zwem.’ Met een lach als een 
boer met kiespijn: ‘De volgende uitda-
ging is het hoofd te bieden aan mijn eet-
verslaving en iets te doen aan mijn ver-
stoorde dag- en nachtritme.’

Vaste groep
Voor Jaspers is het wandelproject nu al 
geslaagd. De deelnemers zijn stuk voor 
stuk enthousiast, zowel de patiënten als 
de teamleden van het multidisciplinaire 
team die in toerbeurt meewandelen. ,Het 
oorspronkelijke idee was patiënten een 
zetje in de goede richting te geven als het 
om beweging gaat. De mensen die we ge-
selecteerd hadden, reageerden overwe-
gend positief op de uitnodiging om mee 
te lopen. We hebben nu een vaste groep 

van zo’n 26 man en vrouw. Een heel di-
vers gezelschap, iedereen heeft zijn eigen 
motivatie om mee te doen. Voor mij is 
het heel waardevol om op een andere 
manier met mijn patiënten om te gaan. 
Het lopen heeft ook een signaalfunctie. Je 
hoort veel en krijgt een veel completer 
beeld van iemand.’

Op 3 september 2013 ging de wandel-
groep van start, nadat de kandidaten 
eerst een ingangstest van zes minuten 
wandelen afgelegd hadden. ‘Dat is de uit-
gangspositie’, legt Dianne uit. ‘Na zes we-
ken hebben we de test herhaald, iedereen 
was vooruitgegaan. We zitten nu op 3,7 
kilometer per driekwartier. Op de laatste 
dag lopen we zeveneneenhalve kilometer, 
waarbij iedere deelnemer twee introdu-
cees mee mag nemen.’ Maar daarmee is 
het twaalf weken durende project niet ten 
einde. ‘Voor mensen als Frans zou dat 
geen goed idee zijn. Voor veel anderen 
evenmin. De kunst is de deelnemers in 
beweging te houden door na afloop meer 
einddoelen te stellen en trajecten op maat 
af te spreken tussen patiënt en een leef-
stijladviseur.’

Schouderklopje
Het succes van het samen wandelen zit 
hem in kleine dingen, ondervindt Jas-

pers. ‘Persoonlijke aandacht doet wonde-
ren, je geeft de deelnemers net het zetje 
dat ze nodig hebben.’ Met een lach: ‘Men-
sen krijgen de smaak te pakken, ze ma-
ken onderling afspraken om samen op 
pad te gaan. Het sociale aspect is min-
stens zo belangrijk als het fysieke. Patiën-
ten die hun huis nauwelijks meer uitkwa-
men, bloeien plotseling helemaal op.’

Het wandelen kost de organisatoren 
tijd, maar het weegt niet op tegen de 
voordelen van het wandelinitiatief. ‘Ik 
loop een keer in de twee weken mee, dat 
geldt ook voor mijn collega’s en de andere 
disciplines die gehuisvest zijn in onze 
Hoed (Huisartsen onder één dak). Het is 
heerlijk om buiten te zijn, maar het mooi-
ste is dat de relatie tussen arts en patiënt 
verandert. We verhouden ons als mens tot 
mens, op een gelijkwaardige basis.

‘De knop is om’, zegt een stralende 
Sylvia. ‘Het is geweldig dat ze dit initia-
tief genomen hebben, ik wandel nu twee 
à drie keer in de week en ga naar de 
sportschool. Het leuke van het samen 
wandelen is dat je merkt dat we alle-
maal mensen onder elkaar zijn. Ook 
artsen zijn maar gewone mensen die 
over koetjes en kalfjes kunnen praten. 
Ik durf me nu veel meer open te stellen 
voor mijn huisarts.’ •

Easyscreen maakt wachtkamer leuker en gezelliger 
De wachtruimte van de praktijk is dé 
plaats waar patiënten geïnformeerd kun-
nen worden. Via narrowcasting worden 
bezoekers professioneel en snel geïnfor-
meerd over  bijvoorbeeld de openingstij-
den van de praktijk, herhaalmedicatie, 
einde van een griepepidemie of wachttij-
den. Ook kunnen hieraan het laatste 
nieuws en weer toegevoegd worden.

 Door met schermen te werken, is de 
informatievoorziening in de wachtruimte 
actueel en overzichtelijk achter elkaar in 
videofragmenten geplaatst. Hierdoor 
komt belangrijke informatie zeker onder 
de aandacht van patiënten. 

 Easyscreen van Medichain biedt con-
trole over wat en wanneer er op de  
schermen getoond wordt. Informatie 
over de griepprik is relevant in oktober, 
maar daarnaar niet meer. Het systeem is 
zo instelbaar dat het bericht daarna niet 
meer getoond wordt. Praktijkinformatie 
en openingstijden worden eenvoudig af-
gewisseld met actueel (zorg)nieuws, weer, 
entertainment of informatie over veel-

voorkomende klachten zoals rugpijn, hy-
perventilatie of maagpijn. Ook social me-
dia-kanalen, als Twitter en Facebook, 
worden eenvoudig gekoppeld.

Narrowcasting heeft als bijkomend 
voordeel dat het ook privacyverhogend 
werkt. Door informatie en vermaak op 

het scherm hebben patiënten in de 
wachtruimte minder aandacht voor wat 
er verder besproken wordt. Voor gebrui-
kers van het Mira HIS-pakket is een kop-
peling met de spreekuuragenda binnen-
kort beschikbaar.
Meer informatie: www.medichain.nl

PRODUCTNIEUWS

Misschien denkt u dat velen het zwaar hebben door de huidige econo-
mische situatie. Maar het is echter niets vergeleken bij de situatie in de 
jaren ’30 van de vorige eeuw. Talloze Europese gezinnen werden zwaar 
getroffen door de vooroorlogse crisis en leden armoede. Het is geen 
wonder dat velen in die tijd emigreerden. Zo ook de Duitse student 
Henry Schein. Met 500 dollar geleend geld vestigde hij in 1932 een 
Pharmacy en Soda Fountain in Queens, New York. Niemand had kun-
nen denken dat dit winkeltje zich in 80 jaar zou ontwikkelen tot een van 
de toonaangevende leveranciers van medische, dentale en veterinaire 
producten aan artsen over de hele wereld. Het bedrijf heeft nog steeds 
veel kenmerken die door de grondlegger Henry Schein in de bedrijfs-
cultuur werden verankerd. Zijn maatschappelijke betrokkenheid leverde 
in 2006 een eerste plaats op in de Fortune 500 Industry-lijst voor Social 
Responsibility en een notering in de lijst met World’s Most Ethical Com-
panies. U zult misschien denken, wat levert mij dit op als ik iets bij Hen-
ry Schein koop? U werkt dan in ieder geval actief mee aan het bestrijden 
van kinderarbeid en milieuvervuiling door belastende productieproces-
sen. U koopt producten die aan alle wettelijke voorwaarden voldoen. In 
2001 werd de Henry Schein Cares Foundation opgericht, die medische 
en dentale hulp ondersteunt aan mensen die in nood verkeren. Miljoe-
nen dollars aan hulpgoederen worden jaarlijks verstuurd naar slachtof-
fers van natuurrampen en sociaal zwakke bevolkingsgroepen. Mede-
werkers van de Nederlandse vestigingen ondersteunen met name lokale 
acties zoals de Ropa Run-sponsorloop en Pink Ribbon.
Meer informatie: www.henryschein.nl

Social responsability volgens Henry Schein

Dianne Jaspers en Frans
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‘Mijn doel met het boekje dood. is niet 
om een alomvattend antwoord te geven. 
Het moet ouders en kinderen uitnodigen 
samen over dit onderwerp na te denken.’ 

Verdriet
Naast mogelijke doodsoorzaken en de 
vraag wat gebeurt er na de dood, is ook 
het omgaan met gemis een belangrijk on-
derdeel van het boekje. Moot geeft voor 
het omgaan met gemis meerdere opties. 
Van huilen of knuffelen tot een balletje 
trappen. Ze vertelt dat kinderen hierin 
praktisch zijn ingesteld. ‘Van een gezin 
hoorde ik dat het boekje niet zozeer 

troost gaf, maar geruststelling. Hun 
zoontje koos voor de optie die hem het 
meest aansprak en dat hielp.’

Reacties
Moot kreeg vooral positieve reacties op 
het boekje. ‘Het is leuk om te zien op hoe-
veel verschillende plekken dood. wordt ge-
bruikt. ‘Laatst was er een dierenarts die er 
twintig bestelde om mee te geven aan ge-
zinnen met jonge kinderen waarvan hij 
het huisdier laat inslapen. Bij de boekpre-
sentatie in april kocht een huisarts die 
boekjes voor in de wachtkamer van zijn 
praktijk. Ook is het boekje geschikt als 

hulpmiddel bij een kringgesprek op school.’
Soms vragen volwassenen zich af waarom 

ze zo’n zwaar onderwerp heeft uitgekozen. 
‘Voor volwassenen is het niet vanzelfspre-
kend om over de dood te praten. Na een 
aantal sterfgevallen heeft het thema dood 
een bepaald gewicht gekregen. Kinderen 
staan er een stuk lichter in en voor hen is 
het wèl vanzelfsprekend om vragen te stel-
len. Dit boekje helpt ouders om een lastig 
thema te bespreken met hun kinderen.’ •

Het boekje dood. ligt in de boekhandel. 
Ook kan het besteld worden op de web-
site www.uitgeverij-jan.nl.

Met dit prentenboek voor kinderen van 
vier tot tien jaar hoopt de schrijfster en 
illustratrice dat gat te dichten. 

Begeleiding
Moot vertelt dat kinderen begeleid moe-
ten worden bij het nadenken over de 
dood. ‘Vaak horen kinderen verschillen-
de verhalen. De één zegt dat oma naar de 
hemel is, terwijl de ander beweert dat 
oma nu een ster is. Dit kan verwarrend 
zijn.’ De schrijfster laat in haar boek ver-
schillende mogelijkheden de revue passe-
ren. Zo komen ook reïncarnatie en ‘mis-
schien is er wel helemaal niks’ voorbij. 

De hond gaat dood, oma overlijdt of nog heftiger: een van de ouders 
is terminaal ziek. Elk kind komt vroeg of laat in aanraking met de 
dood. Dit leidt tot vragen die voor ouders soms lastig te beantwoor
den zijn. Nelleke Moot maakte een kleurrijk prentenboek om ouders 
en kinderen in deze situatie te helpen.

Papa, wat gebeurt 
er na de dood?
Prentenboek over de dood helpt ouders en kinderen

K inderen stellen concrete vra-
gen. Nelleke Moot kwam 
hier twee jaar geleden na het 

overlijden van haar grootouders achter. 
Haar driejarige dochter Ize begreep niet 
wat dood zijn inhield. ‘Als ik heel hard 
schreeuw, wordt hij dan weer wakker?’ In 
de bibliotheek kon Moot geen geschikte 
boeken voor kinderen over de dood vin-
den. ‘Het viel me op dat de beschikbare 
boeken over één specifiek aspect van de 
dood gaan. Bijvoorbeeld over de begrafe-
nis of het afscheid nemen. Er was nog 
geen kinderboek dat een overzicht geeft 
van alles dat met de dood te maken heeft.’ 

BOEKBESPREKING 

Tekst: Bob van Heukelom • illustraties: Nelleke Moot
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COLOFON
MedZ is een uitgave van VPHuisartsen, Medichain en 
APPR. De redactionele inhoud verwoordt niet noodza-
kelijk de standpunten van een van de uitgevende partij-
en, noch nemen zij verantwoordelijkheid voor de in-
houd van redactionele artikelen.
www.vphuisartsen.nl 
www.medichain.nl 
www.appr.nl 

Redactieadres
APPR 
t.a.v. Maarten de Haas 
Postbus 5135, 1410 AC Naarden 
Telefoon: 035-694 32 45 
e-mail: maarten@appr.nl

Hoofdredactie
Herman Suichies,
e-mail: herman@suichies.com

Eindredactie
Maarten de Haas, telefoon: (035) 694 28 78,
e-mail: maarten@appr.nl

Redactieadviesraad
Bob van Heukelom, Bianca Semmekrot, Niels Rossen, 
Wies Dokkem, Rinske van Goor, Hans Nobel.

Vormgeving
Merit op de Dijk (art direction), Pleuni Hooghiemstra

Druk
Ten Brink, Meppel

Advertentieverkoop
Herman Wessels, telefoon: (035) 694 28 78,
e-mail: herman@appr.nl

Verspreiding en abonneren
Medz wordt in een oplage van 4850 exemplaren  
verspreid onder de leden van VPHuisartsen en  
andere huisartsenpraktijken in Nederland Neemt  
u voor meer informatie over abonneren contact  
op met VPHuisartsen: www.vphuisartsen.nl. 

Verschijningsfrequentie
6 maal per jaar

Auteursrecht
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  
APPR mag niets uit deze uitgave openbaar worden  
gemaakt of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd.

Lidmaatschap
Informatie over lid worden en uw lidmaatschap van  
VPHuisartsen kunt u vinden op www.vphuisartsen.nl. 

Op de website van 
VPHuisartsen
In elke editie van MedZ de leukste en informatieve video’s op 
de website van VPHuisartsen. Scan de QRcode met uw tele
foon of tablet, of ga naar de website. 
 

Een prachtige animatie over de zin en onzin 
van evidence based richtlijnen: 

www.vphuisartsen.nl/media/richtlijnen

Om het af te leren, humor met homeopathie, 
een briljant filmpje:   
www.vphuisartsen.nl/media/homeopathie

Over de verrookworstisering van de zorg:  
Somewhere over the rainbow:  

www.vphuisartsen.nl/link/rainbow

Ontdek 10 braintricks. De leukste: draai een 
rondje met je rechtervoet met de klok mee en 
teken een 6 in de lucht… overheersing van 
de linker hersenhelft!   
www.vphuisartsen.nl/link/braintricks

Voor een blik op de nabije toekomst, een 
mooi filmpje over  hoe met driedimensionale 
holografische projecties in de patiënt gekeken 

kan worden:    
www.vphuisartsen.nl/link/3dhologram

Hoe je in de nabije toekomst een 
pizza bestelt: 
www.vphuisartsen.nl/media/pizza
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