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Onuitvoerbaarheid Wtza / huisartsenzorg / Limburg

Geachte heer De Jonge,
Op 1-1-2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking en worden
(praktijkhoudende) huisartsen opgezadeld met nieuwe onnodige administratieve lasten. De
huisartsen in Limburg tekenen hier protest tegen aan en verzoeken u nogmaals te toetsen of de
administratieve lasten in verhouding staan tot de beoogde doelen. Nu de daadwerkelijk impact van
deze wetgeving op de werkvloer in kaart is gebracht zien wij dat de wet niet uitvoerbaar is. We zien
ook weinig draagvlak bij de huisartsen om zich aan deze nieuwe wet te gaan houden. Er is
simpelweg geen enkel gevoel dat deze administratieve lasten bijdragen tot een oplossing van welk
vraagstuk dan ook in de huisartsenzorg. Wij voorzien dat dit gaat leiden tot actie en juridische
procedures.
De administratieve lasten staan wat ons betreft in geen verhouding tot de beleidsdoelen van de wet.
De effectiviteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van middelen voor de
huisartsenzorg is nimmer door uw Ministerie of de Tweede Kamer in deze context onderwerp van
gesprek geweest. De huidige contractering en, indien nodig de materiële controle door
zorgverzekeraars, is in ons stelsel prima geborgd. Ons zijn geen onderzoeken en of rapportages
bekend die het tegendeel aantonen.
Wij realiseren ons dat de Wtza niet alleen op de huisartsenzorg van toepassing is en dat in andere
zorgsectoren wellicht de urgentie voor de Wtza wel aanwezig is. Dat betekent wat ons betreft
eerder dat de Wtza specifieker per sector moet worden opgezet. Nu wordt een toch al overbelaste
sector opgezadeld met onnodige administratieve lasten omdat er in andere sectoren “wildgroei” is
ontstaan. Los van alle drukte vanwege de COVID-19-zorg en de vaccinaties zien we in Limburg een

toenemende zorgvraag en een afnemende bereidheid om zich te vestigen als praktijkhouder. Dit
leidt nu al tot problemen maar de verwachting is dat dit de komende jaren de continuïteit van zorg
onherroepelijk in gevaar brengt. Wat deze wet veroorzaakt is dat nieuwe extra administratieve
verplichtingen het animo om zich te vestigen doet afnemen. Dit voedt onze zorgen over de
continuïteit van huisartsenzorg in Limburg.
Het overheidsbeleid is er al decennia op gericht dat er meer wordt samengewerkt in de
eerstelijnsgezondheidszorg. Dit heeft er o.a. toe geleid dat huisartsen (lokaal) in grotere verbanden
zijn gaan samenwerken. Deze clustering van praktijken kan nu zomaar leiden tot een verplichting
van het hebben van een interne toezichthouder. Samen met de verplichting van het hebben van een
cliëntenraad zien we hierbij een onnodige toename van de governance verplichtingen en lasten die
op dat niveau geen toegevoegde waarde hebben. Het onafhankelijk toezicht en de participatie van
burgers/patiënten zien wij beter ingericht worden op regionaal niveau (waar dat nagenoeg overal al
is ingericht).
Kortom, wij voelen op onze klompen aan dat dit niet gaat werken.
Wij komen graag een keer langs op uw departement of beter; wij ontvangen u graag op werkbezoek
zodat wij u het e.e.a. in detail kunnen toelichten.
We horen binnenkort graag van u.

Met vriendelijke groet,

Thea van der Waart, voorzitter Vereniging Regionale Huisartsenzorg Heuvelland
Luc Harings, voorzitter Medische Staf Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg
Kay Liedekerken, voorzitter Huisartsen Coöperatie Westelijke Mijnstreek
Roelf Norg, voorzitter Huisartsen Coöperatie Midden-Limburg Oost
Erik Dekker, voorzitter huisartsen coöperatie Weert e.o.
Ramon Aendekerk, voorzitter Raad van Afgevaardigden Coöperatie Cohesie, Noord-Limburg
Leo Kliphuis, voorzitter Raad van Bestuur Coöperatie Cohesie, Noord-Limburg

