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Lammert Hoeve is solist. Uit overtuiging en met veel plezier. Maar hij weet ook dat je dan alle zeilen bij moet zetten. En, nog lastiger: dat je lang niet overal invloed op hebt. Ondanks zijn bewuste keuze voor een 
kleinschalige praktijk waar dokter, patiënten en medewerkers elkaar kennen, zag hij zijn personeelsbestand groeien als gevolg van alle taken die hij er als huisarts bij kreeg. ‘Het werk is in de loop der jaren op allerlei 
terreinen enorm uitgebreid’, stelt Hoeve, huisarts in Sprang-Capelle. ‘Ketenzorg, administratie, GGZ-zorg.... Veel van mijn tijd zit tegenwoordig in ouderenzorg. Mensen die voorheen in het verpleeghuis zaten, 
wonen nu thuis. Als je zoals ik een praktijk hebt met veel ouderen, legt dat veel beslag op je tijd. Alles bij elkaar telt het flink op. Ik werkte me het schompes en toch had ik altijd tijd te kort. Er was de ‘terreur’ van 
de 10 minuten -consulten. Eten deed ik op weg naar visites. Voor mijn aio’s had ik vaak niet de tijd vrij die ik erin wilde steken, en mijn medewerkers zag ik alleen voor overleg. Ik werd steeds meer manager en kwam 
steeds verder van mijn vak af te staan.’  Die ervaring is niet uniek. In de hele zorg viert grootschaligheid hoogtij doordat zorgverzekeraars sturen op marktprincipes. Taken worden uitgebreid, overgeheveld en 
opgeknipt, wat leidt tot een groeiend aantal zorgprofessionals die allemaal een klein stukje van de zorg uitvoeren. Daarnaast speelt het probleem van een tekort aan praktijkhouders. Nog geen vier procent van de 
afgestudeerde huisartsen wil direct een praktijk beginnen, terwijl het aantal hidha’s en waarnemers groeit. ‘Een serieus probleem, dat nog groter wordt door de vergrijzing. De oudere mannen die stoppen, worden 
massaal opgevolgd door jonge vrouwen die veelal met z’n tweeën een praktijk overnemen en parttime gaan werken. Iedereen wil minder patiënten per praktijk, maar de realiteit is dat we daar lang niet genoeg huisart-
sen voor hebben.’ at alles leidt tot samenwerking in grotere verbanden. Vooropgesteld: dat is niet per se verkeerd, benadrukt Hoeve. ‘Groepspraktijken hebben zeker bestaansrecht, en in sommige gevallen is het 
geen probleem dat mensen geen vaste dokter meer hebben. Voor studenten kan het prima werken, maar bij chronische en oudere patiënten is het een ander verhaal. En het wordt zorgelijk als praktijken zo groot 
worden dat artsen hun patiënten niet meer kennen, en andersom. Een praktijk bestuurd door een manager, waar alle huisartsen in loondienst zijn en parttime werken, dat vinden wij als VPHuisartsen een gevaar 
voor het vak.’ Dat is niet zo gek, want aan de neiging tot schaalvergroting liggen vooral financiële en organisatorische motieven ten grondslag, en dat zijn niet de beste uitgangspunten voor goede zorg. Geld en 
haalbaarheid zijn belangrijke randvoorwaarden, maar daarmee is ook meteen hun betrekkelijkheid aangegeven: ze zijn een middel, geen doel! Zorg hoort niet te draaien om cijfers en targets, maar om mensen - en 
mensen zijn gebaat bij de menselijke maat. Goede zorg is dat je er bent op het juiste moment, stelde Herman Suichies, huisarts en adviseur van VPHuisartsen, in de MedZ 1. Dat besef zit bij VPHuisartsen diep. ‘De 
arts-patiëntrelatie draait om vertrouwen, en goede zorg is altijd afgestemd op de persoon’, stelt Hoeve. ‘Maar daarvoor moet je iemand wel kennen. Dat werkt twee kanten op. Voor patiënten is het belangrijk dat 
zij hun arts vertrouwen, en zo’n vertrouwensband ontstaat alleen als ze niet elke keer een andere arts zien. Omgekeerd moet de arts ook de patiënt kennen om goede zorg te kunnen leveren. Wij zijn bezig met 
contextuele geneeskunde. Je weet wie je patiënt is en wat het systeem van je patiënt is. Dat heeft een grote meerwaarde, want van daaruit kun je inspelen op iemands behoeften, gedachten en angsten. Achtergrond-
informatie die een gemiddelde waarnemer mist. Een waarnemer zal eerder geneigd zijn risico’s af te dekken en extra onderzoeken te laten uitvoeren, terwijl de huisarts precies weet wat er aan de hand is, omdat 
die de voorgeschiedenis van zijn patiënt kent. Het huidige marktgerichte denken is dan ook contraproductief. Sturen op geld is een misvatting. De huisarts is de poortwachter van de zorg. Om die functie goed te 
kunnen vervullen is het niet belangrijk dat we goedkoop zijn, maar dat we de juiste zorg leveren. En juist doordat we dat kunnen, zijn we goedkoop! Maar dat kan alleen als we onze patiënten kennen.’ Maar hoe 
bewaak je die kernwaarde in een wereld waarin ‘groot’ steeds meer de norm wordt? Om die vraag te beantwoorden heeft VPHuisartsen de werkgroep Kleinschaligheid opgericht, volgend op een rapport van Stichting 
Beroepseer, dat later wordt gepubliceerd. De vraag is makkelijker gesteld dan beantwoord. De werkgroep is nu twee keer bij elkaar geweest, en het is een hele zoektocht om er iets zinnigs over te zeggen. Duidelijk 
is wel dat kleinschaligheid niet hetzelfde is als klein of kneuterig. ‘De solist die in zijn garage praktijk houdt met een stapel papieren dossiers in de hoek is echt een gepasseerd station. Je moet met de tijd mee. Ook 
als solist moet je tegenwoordig samenwerken, en daar is niets op tegen, mits je die samenwerking op zo’n manier regelt dat de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde behouden blijven. Er is niks tegen groepsprak-
tijken, zolang de patiënt maar duidelijk in beeld blijft. Aan dat laatste schort het bijvoorbeeld bij e-health (het gebruik van ICT in de gezondheidszorg). Reden waarom hij daar niet zo enthousiast over is. Datzelfde 
geldt voor de door VWS en zorgverzekeraars gewenste specialisatie van huisartsen in groepspraktijken. ‘Specialisatie is niet per se verkeerd, maar houdt wel het risico in dat je het zicht op mensen kwijtraakt. Als 
je patiënt voor gynaecologie naar de ene huisarts moet, voor dermatologie naar de tweede en voor een chirurgische ingreep naar de derde, wie houdt dan nog het hele plaatje in het oog? De kracht van de huisarts 
ligt nu juist in zijn generalistische blik. Er moeten dokters blijven die de lijntjes verbinden.’ Inmiddels begint zich in de werkgroep voorzichtig de gedachte af te tekenen dat het misschien minder gaat om kleinscha-
ligheid in cijfers, dan om zorg in de geest van kleinschaligheid. Ook in grotere organisaties kun je kleinschalige zorg leveren waarin mensen elkaar kennen en waar de menselijke factor gewaarborgd is, meent Hoeve. 
Mits je dingen goed organiseert. ‘Het is lastig om algemene regels te geven, maar iedereen voelt wel aan wat er wordt bedoeld. Als je het belangrijk vindt dat artsen hun patiënten echt kennen, is een normpraktijk 
met vijf hidha’s die allemaal een dag per week werken, geen goed idee. Maar met een hidha die vier dagen werkt is de continuïteit gewaarborgd. Daarbij is er ruimte voor diversiteit. De solist in de garage komt niet 
meer terug, maar een praktijkhouder met een vaste waarnemer kan prima onderdeel van de toekomst zijn.’ Zelf zocht hij het behoud van deze belangrijke kernwaarde in een mix van maatregelen. Om de toenemen-
de werkdruk het hoofd te bieden, koos Hoeve ervoor om extra mensen aan te nemen (onder wie een vaste waarnemer). Maar dan wel gedoseerd, zodat het persoonlijke contact behouden blijft. Ook richtte hij zijn 
werk anders in, en stelde hij andere prioriteiten. Geen broodjes meer eten onderweg, maar elke dag verplicht pauze op de praktijk. Meer tijd voor visites, voor teamoverleg en voor de begeleiding van zijn aio’s. Dat 
alles maakt een wereld van verschil. ‘Door de maatregelen die ik genomen heb, kan ik in de organisatie kleinschaligheid betrachten, en dat scheelt enorm. In het begin was ik onderbemand. Nu ben ik licht 
overbemand, maar daardoor heb ik wel meer tijd voor iedereen. Op het spreekuur is het niet langer ‘rammen’. In plaats van de verplichte 10 minuten besteed ik nu 12 minuten aan mensen. Elke dag heb ik een uur 
ingepland voor managementtaken. Ik kom weer toe aan mijn taak als opleider, en overdag heb ik tijd voor een praatje met het personeel. De organisatie draait beter doordat ik nu weet waar iedereen mee bezig is en 
ik goed bereikbaar ben. Ik zit zelf nu ook beter in mijn vel doordat ik ’s avonds weer eens met mijn vrouw uit eten kan en mijn kinderen meer zie. Dat alles geeft mij een gevoel van vrijheid en maakt dat ik mijn 
werk beter kan doen. Alleen jammer dat ik het nu uit mijn eigen zak moet betalen.’ Er wordt ook nog op een andere manier gewerkt aan deze problematiek: met een nieuwe Woudschotenconferentie. Tijdens deze 
conferentie in 1959 werd de functie van de huisarts geformuleerd als ‘het aanvaarden van de verantwoordelijkheid voor een continue, integrale, persoonlijke zorg van de zich aan hem toevertrouwende individuele 
mensen en gezinnen.’ Die kernwaarden staan nog steeds overeind, maar de wereld waarin zij uitgeoefend worden is wel sterk veranderd. Vandaar dat HRMO en andere organisaties, waaronder VPHuisartsen, zich 
nu buigen over nieuwe toekomstvisie. ‘Daarbij wordt gekeken wat de taken van een huisarts zijn. En ook: wat niet. Dat lijkt mij een belangrijke sleutel. Je bent als huisarts tegenwoordig van alles, van wachtlijstbe-
middelaar tot wenszorgleverancier. Misschien is het tijd dat we eens nee gaan zeggen tegen een aantal taken, zodat we ons weer goede zorg kunnen bieden tegen een reëel tarief.  Het is tijd dat we de regie over 
ons vak weer terugnemen.’ Lammert Hoeve is solist. Uit overtuiging en met veel plezier. Maar hij weet ook dat je dan alle zeilen bij moet zetten. En, nog lastiger: dat je lang niet overal invloed op hebt. Ondanks 
zijn bewuste keuze voor een kleinschalige praktijk waar dokter, patiënten en medewerkers elkaar kennen, zag hij zijn personeelsbestand groeien als gevolg van alle taken die hij er als huisarts bij kreeg. ‘Het werk is 
in de loop der jaren op allerlei terreinen enorm uitgebreid’, stelt Hoeve, huisarts in Sprang-Capelle. ‘Ketenzorg, administratie, GGZ-zorg.... Veel van mijn tijd zit tegenwoordig in ouderenzorg. Mensen die voorheen 
in het verpleeghuis zaten, wonen nu thuis. Als je zoals ik een praktijk hebt met veel ouderen, legt dat veel beslag op je tijd. Alles bij elkaar telt het flink op. Ik werkte me het schompes en toch had ik altijd tijd te 
kort. Er was de ‘terreur’ van de 10 minuten -consulten. Eten deed ik op weg naar visites. Voor mijn aio’s had ik vaak niet de tijd vrij die ik erin wilde steken, en mijn medewerkers zag ik alleen voor overleg. Ik werd 
steeds meer manager en kwam steeds verder van mijn vak af te staan.’  Die ervaring is niet uniek. In de hele zorg viert grootschaligheid hoogtij doordat zorgverzekeraars sturen op marktprincipes. Taken worden 
uitgebreid, overgeheveld en opgeknipt, wat leidt tot een groeiend aantal zorgprofessionals die allemaal een klein stukje van de zorg uitvoeren. Daarnaast speelt het probleem van een tekort aan praktijkhouders. Nog 
geen vier procent van de afgestudeerde huisartsen wil direct een praktijk beginnen, terwijl het aantal hidha’s en waarnemers groeit. ‘Een serieus probleem, dat nog groter wordt door de vergrijzing. De oudere 
mannen die stoppen, worden massaal opgevolgd door jonge vrouwen die veelal met z’n tweeën een praktijk overnemen en parttime gaan werken. Iedereen wil minder patiënten per praktijk, maar de realiteit is dat 
we daar lang niet genoeg huisartsen voor hebben.’ at alles leidt tot samenwerking in grotere verbanden. Vooropgesteld: dat is niet per se verkeerd, benadrukt Hoeve. ‘Groepspraktijken hebben zeker bestaansrecht, 
en in sommige gevallen is het geen probleem dat mensen geen vaste dokter meer hebben. Voor studenten kan het prima werken, maar bij chronische en oudere patiënten is het een ander verhaal. En het wordt 
zorgelijk als praktijken zo groot worden dat artsen hun patiënten niet meer kennen, en andersom. Een praktijk bestuurd door een manager, waar alle huisartsen in loondienst zijn en parttime werken, dat vinden 
wij als VPHuisartsen een gevaar voor het vak.’ Dat is niet zo gek, want aan de neiging tot schaalvergroting liggen vooral financiële en organisatorische motieven ten grondslag, en dat zijn niet de beste uitgangspun-
ten voor goede zorg. Geld en haalbaarheid zijn belangrijke randvoorwaarden, maar daarmee is ook meteen hun betrekkelijkheid aangegeven: ze zijn een middel, geen doel! Zorg hoort niet te draaien om cijfers en 
targets, maar om mensen - en mensen zijn gebaat bij de menselijke maat. Goede zorg is dat je er bent op het juiste moment, stelde Herman Suichies, huisarts en adviseur van VPHuisartsen, in de MedZ 1. Dat besef 
zit bij VPHuisartsen diep. ‘De arts-patiëntrelatie draait om vertrouwen, en goede zorg is altijd afgestemd op de persoon’, stelt Hoeve. ‘Maar daarvoor moet je iemand wel kennen. Dat werkt twee kanten op. Voor 
patiënten is het belangrijk dat zij hun arts vertrouwen, en zo’n vertrouwensband ontstaat alleen als ze niet elke keer een andere arts zien. Omgekeerd moet de arts ook de patiënt kennen om goede zorg te kunnen 
leveren. Wij zijn bezig met contextuele geneeskunde. Je weet wie je patiënt is en wat het systeem van je patiënt is. Dat heeft een grote meerwaarde, want van daaruit kun je inspelen op iemands behoeften, gedach-
ten en angsten. Achtergrondinformatie die een gemiddelde waarnemer mist. Een waarnemer zal eerder geneigd zijn risico’s af te dekken en extra onderzoeken te laten uitvoeren, terwijl de huisarts precies weet 
wat er aan de hand is, omdat die de voorgeschiedenis van zijn patiënt kent. Het huidige marktgerichte denken is dan ook contraproductief. Sturen op geld is een misvatting. De huisarts is de poortwachter van de 
zorg. Om die functie goed te kunnen vervullen is het niet belangrijk dat we goedkoop zijn, maar dat we de juiste zorg leveren. En juist doordat we dat kunnen, zijn we goedkoop! Maar dat kan alleen als we onze 
patiënten kennen.’ Maar hoe bewaak je die kernwaarde in een wereld waarin ‘groot’ steeds meer de norm wordt? Om die vraag te beantwoorden heeft VPHuisartsen de werkgroep Kleinschaligheid opgericht, volgend 
op een rapport van Stichting Beroepseer, dat later wordt gepubliceerd. De vraag is makkelijker gesteld dan beantwoord. De werkgroep is nu twee keer bij elkaar geweest, en het is een hele zoektocht om er iets zinnigs 
over te zeggen. Duidelijk is wel dat kleinschaligheid niet hetzelfde is als klein of kneuterig. ‘De solist die in zijn garage praktijk houdt met een stapel papieren dossiers in de hoek is echt een gepasseerd station. Je 
moet met de tijd mee. Ook als solist moet je tegenwoordig samenwerken, en daar is niets op tegen, mits je die samenwerking op zo’n manier regelt dat de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde behouden blijven. 
Er is niks tegen groepspraktijken, zolang de patiënt maar duidelijk in beeld blijft. Aan dat laatste schort het bijvoorbeeld bij e-health (het gebruik van ICT in de gezondheidszorg). Reden waarom hij daar niet zo 
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