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1. Inleiding. 
 
Het afgelopen decennium heeft de Nederlandse gezondheidszorg een veelheid aan 
veranderingen mogen ondergaan, geplande en niet-geplande, bedoelde en niet bedoelde. 
Deze veranderingen hadden en hebben verregaande gevolgen (gehad) voor de huisartsenzorg. 
Vergrijzing, bezuinigingen, marktwerking, extramuralisering van zorg, werklastverhoging, 
wachtlijsten, personeelstekorten, mondige patiënten, andere verantwoordelijkheden voor 
zorgverzekeraars, veranderingen op het terrein van sociale verzekeringen, ICT-
ontwikkelingen en bijhorende eisen en mogelijkheden, economische- en bijhorende 
prijsontwikkelingen, ze hebben en hadden hun invloed op de aard en omvang van de 
huisartsenzorg.  
 
Een aantal van deze ontwikkelingen kreeg hun plaats in het beleid. Andere niet of 
onvoldoende. De hierdoor ontstane crisis in huisartsenzorg voltrok zich eerst stil en 
onzichtbaar, maar naarmate de tijd voortschreed werden de symptomen manifester en 
heftiger. Met in 2000 een uitbarsting op vele fronten tegelijk. Een bestuurscrisis binnen de 
beroepsvereniging. En huisartsen die onder dreiging van staking een forse inhaalslag eisten 
wat betreft de kwantiteit en kwaliteit van huisartsenzorg. Met bijhorende financiële 
compensatie. 
 
De signalen werden opgepikt: Politiek en verzekeraars hebben hun eigen kanalen gebruikt om 
een en ander te verifiëren en zijn inmiddels met (financiële) reacties gekomen.   
De verzekeraars hadden bijvoorbeeld een eigen versie van het onderzoek m.b.t. de 
inkomenspositie van de huisarts.  
En de resultaten van de Commissie Toekomstige Financieringsstructuur Huisartsenzorg  
( de cie. Tabaksblat) zoals verwoord in ‘Een gezonde spil in de zorg’ (*1; zie hiervoor verder 
de lijst van gebruikte literatuur)  krijgt ook gevolgen. 
En als laatste kwam de Nederlandse mededingingsautoriteit (Nma) met een aanwijzing 
betreffende het vormgeven van de huisartsenbelangen die haaks staat op de huidige situatie.  
 
Het is in deze situatie (voorjaar 2001) dat de resultaten van een enquête afgenomen onder de 
huisartsen in de Districts Huisartsen Vereniging Gooi Eemland N.W. Veluwe (DHV 13) ter 
beschikking kwamen.  In 2000 was naar aanleiding van bovenbeschreven ontwikkelingen 
besloten een aantal kansen en bedreigingen met betrekking tot de huisartsenzorg (daar) in 
kaart te brengen.  
Over de volgende onderwerpen werden ruim 300 huisartsen naar hun mening of ervaring 
gevraagd: 1) Praktijkkenmerken, 2) Ervaren werkbelasting, 3) Het gebruik van ICT in de 
praktijk, 4) Ervaren werksituatie, 5)  De toekomst van de praktijk, 6) Praktijkondersteuning en 
daar aan gerelateerde ontwikkelingen, 7) De huisarts en nieuwe vormen van zorgsturing,  
 8) De nieuwe rol van de regionale zorgverzekeraar, 9) Het dreigend huisartsentekort. 
 
Daarnaast werden nog wat vragen gesteld betreffende het functioneren van de DHV, hun 
RHV en hun WDH. Deze zijn niet in deze rapportage verwerkt. 
 
Meer dan 150 huisartsen hebben de uitgebreide vragenlijst ingevuld teruggestuurd.  
In hoeverre deze respons representatief is voor het district is niet precies aan te geven.  
Landelijk gezien lijkt de enquête echter redelijk representatief, als we tenminste een aantal 
landelijke- (* 2 en 3) en enquêtecijfers naast elkaar leggen:  
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Tabel 1: basiskenmerken DHV13 in relatie tot landelijke onderzoeksgegevens in procentuele aantallen. 
 

 Landelijk Landelijk Enquête
(Nivel) (RUG) DHV13

 Percentage vrouwen 21% 18% 27%
 Percentage jonger dan 40 jaar 17% 18% 18%
 Full-time werkend 68% 65% 64%
 Solopraktijk 46% 47% 56%
 Duopraktijk 32% 31% 23%
 Groepspraktijk 13% 12% 14%
 Gezondheidscentrum 8% 10% 8%
 Praktijkgrootte   <2.500 36% 42%
                                2.500 -  3.000 43% 43%
                              >3.000 21% 15%
 Apotheekhoudend 9% 8% 8%  
 
Het aantal vrouwelijke huisartsen en kleine, dan wel solopraktijken lijken wat te zijn 
oververtegenwoordigd in de enquête. 
 
Belangrijker is echter de vraag hoe het zit met de ‘subjectieve’ criteria. Veel huisartsen waren 
boos en teleurgesteld ten tijde dat de vragenlijst werd ingevuld. Het was voor een aantal de 
reden de vragenlijst niet in te vullen. Anderen hadden weer ‘geen tijd’. Of  reageerden 
gewoonweg niet. 
Het vermoeden bestaat daarom dat de mening van de echt boze en/of zeer teleurgestelde 
huisarts ontbreekt. Dat geeft aan de ene kant het voordeel dat er redelijk objectief met de 
vragen is omgegaan, aan de andere kant is er het nadeel dat de resultaten van de meer 
subjectieve vragen misschien een te optimistisch beeld geven van wat er werkelijk onder 
huisartsen (in het district) leeft. 
 
Doel van de enquête was ‘evidence based’ een soort van  mentale landkaart te maken van de 
kansen en bedreigingen  van de huisartsenzorg op weg naar 2010. Dit naar mening van de 
huisartsen zelf. En hoe daar mee omgegaan kan worden. Door de huisartsen zelf, maar ook 
door zorgverzekeraar, overheid en anderen. En natuurlijk de DHV. 
 
Of de auteur in deze poging geslaagd is wordt hieronder ter beoordeling voorgelegd. 
 
Rest nog een nadrukkelijk en welgemeend dankwoord uit te spreken naar alle 158 huisartsen 
die de niet geringe klus van het invullen van een uitvoerige vragenlijst hebben geklaard. 
 
Verder een zelfde dankwoord aan de Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Gezondheids-
wetenschappen, voor de hulp en assistentie bij het opstellen, verwerken en analyseren van de 
vragenlijst. 
 
 
 
J.H. van der Schaaf. 
 
Amersfoort, najaar 2001. 
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2. De huisarts en de praktijk in het jaar 2000; een aantal kenmerken. 
 
Hieronder allereerst een beschrijvend overzicht van de enquête-uitslagen. 
Om pragmatische redenen is hier de volgorde van de gehanteerde vragenlijst aangehouden. 
(Zie hiervoor de bijlage). 
 
2.1. Praktijkkenmerken. 
 
Aan het onderzoek deed een populatie mee met de volgende kenmerken: 
114 mannen en 44  vrouwen.  
 
De leeftijd van de mannen was gemiddeld 47,9 jaar (min 32, max  62),  
Die van de vrouwen  44,0 (min 32, max 54). 
 
Honderd en een van hen werkten 100 procent (=54 uur per week !), 3 meer dan dat.  
Van de parttimers (32,9%) werkten de meeste 50 tot 80 procent.   
Driekwart van de vrouwelijk huisartsen werkt parttime. 
 
Van de huisartsen werkt 56,3 % solo, 22,8% in een duopraktijk, 13,3% in een groepspraktijk 
en 7,6% in een gezondheidscentrum. Iets minder dan een kwart (22,2%) werkt in HOED-
verband. Drie en veertig procent van hen had praktijk aan huis. 
 
De praktijkgrootte varieerde van 800 tot  4547 patiënten, met een gemiddelde van 2485. 
Meer dan 84 procent van de huisartsen werkte met een honderd procentsvestigings-
vergunning. 
 
De praktijk werd voor  5,1% op het platteland, voor 49.4% op verstedelijkt platteland of in 
een forensengemeente en voor 45,6% in een kleine tot middelgrote stad gehouden.  
In 8 procent was de praktijk apotheekhoudend.  
 
De praktijkopbouw ziet er als volgt uit: 
(NB. Het betreft hier schattingen van de huisarts zelf!) 
 
Meer  dan 65 procent (65,3) heeft vijftig of meer procent vrouwen als patiënt ( min 45, max 
70; 24% gaf hier geen antwoord). 
 
Het percentage praktijken dat zestig procent of meer ziekenfondsverzekerden heeft bedraagt 
76. (Min 28, max 80, 12 procent gaf hier geen antwoord). 
 
Bijna 16 procent van de praktijken heeft  tien procent of meer patiënten met allochtone 
achtergrond. (min 0, max 40, 18.3% gaf geen antwoord). 
 
Het aantal praktijken met vijf of meer procent asielzoekers is gering: 5 procent. 
(min 0, max 10, 20.2 % gaf hier geen antwoord.) 
 
In 25.9 procent van de praktijken bestaat de patiëntenpopulatie voor 20 procent of meer uit 
personen van 65 jaar of ouder. (min 1, max 40; 20.8% gaf hier geen antwoord op.) 
 
Wat kinderen betreft, 38.6 procent  bestaat voor 20 procent of meer uit kinderen tot 15 jaar. 
( Min 6, max 35; 23.4% gaf hier geen antwoord.) 
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Het percentage praktijken waar meer dan 20 procent  van de patiënten een chronische 
aandoening heeft bedraagt 32,9. (Min 1, max 50; 36,7% gaf hier geen antwoord.) 
Het aantal met meer dan 20 procent van de  patiënten dat enkel lager onderwijs heeft genoten 
bedraagt 11,3. Gezien het feit dat bijna de helft (47,4%) de vraag niet invulde lijkt deze vraag 
weinig geschikt voor verdere analyse. Hetzelfde geldt voor het aantal patiënten met een 
uitkering. Hier gaf zelfs meer dan de helft geen antwoord. 
 
Wat betreft het percentage personen met psychosociale- of depressieve  klachten gaat de 
beantwoording een stuk eenvoudiger:  Bijna een derde (32.9%)van de praktijken kenmerkt 
zich door een populatie die aan deze kenmerken voldoet. (Min 1, max 80; 32.2% gaf geen 
antwoord.) 
 
Wat betreft depressieve klachten; 31,6 procent van de praktijken daar kent  tien procent of 
meer van de patiënten klachten van deze aard. (Min 1, max 30; 32,2% gaf geen antwoord.) 
 
Van de praktijken was 38,4 procent open, 42,6 selectief open, en 18,9 gesloten voor nieuwe 
patiënten. 
 
Wat betreft de bezetting en werkzaamheden het volgende: 
 
Het aantal fte’s (fulltime equivalenten) huisartsen  in de praktijk varieerde  van 0.35 tot 15. In 
58.8 % betrof het 1 fte huisarts. 
Wat betreft het aantal doktersassistenten zie we een zelfde soort beeld: Het aantal fte’s 
varieert van 0.35 tot 15. Eén fte komt echter het meest voor: Ook 58.8 procent. 
In 13 gevallen wordt al met een praktijkondersteuner gewerkt.  Het aantal fte’s loopt hier van 
0.1 tot 0.9. 
In  43,7 procent van de gevallen wordt ook nog andere ondersteuning ontvangen. Deze 
verloopt van  0.1 tot 2.7. 
 
In een enkele praktijk (1.9%) wordt nog uitsluitend met een inloopspreekuur gewerkt.  
Bij meer dan de helft  (65,8%) is dit een afspraakspreekuur, of een combinatie van beide 
(32,3%). 
Gemiddeld reserveert  men 10 minuten (min 2, max 15) per patiënt.  Men ziet per dag op het 
spreekuur  gemiddeld 29 patiënten. Dit aantal varieert van 8 tot 50. 
 
Daarnaast zijn er per dag ook nog andere werkzaamheden.  
 
Aan huisbezoeken ziet dat er als volgt uit: 
 
Tabel 2: Tijdbesteding respondenten per dag aan huisbezoeken overige patiëntgebonden activiteiten in 
procentuele aantallen.  
 
 Tijdbesteding p/d  Huisbezoeken  Overige patiëntgebonden activiteiten
 < 1 uur 8,8% 3,8%
 1 uur 18,3% 20,9%
 1,5 uur 21,5% 31,0%
 2 uur 39.8% 37,3%
 2,5 of meer uur. 10,6% 6,3%  
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In bijna 60 procent bestaan deze overige patiëntgebonden activiteiten voor meer dan 50% uit 
‘bellen’, ‘overleg met anderen’, etc. opdat de patiënt inderdaad de zorg krijgt die deze nodig 
heeft. Omgerekend betekent dit dat in district 13 meer dan 4 werkweken per dag door 
huisartsen wordt besteed aan secundaire patiëntenzorg.  
 
Verder wordt er nog het een en ander aan tijd aan andere zaken besteedt: 
 
Voor gestructureerd overleg als FTO’s, met de fysiotherapie en wijkverpleging etc. ziet dat er 
per week als volgt uit: 
 
Tabel 3: Tijdbesteding respondenten per week aan gestructureerd overleg, administratie, management van de 
praktijk, Hagro overleg en activiteiten voor de RHV, DHV of LHV. 
 
 
 Tijdbesteding  Gestr. overleg  Administratie*  Management van de praktijk Overleg Hagro  Verenigingsactiviteiten
 < 1 uur 30,3% 5,6% 17,7% 28,5% 58,2%
 1 uur 42,4% 13,2% 38,6% 38,6% 27,2%
 1,5 uur 7,5% 1,2% 32,2% 15,2% 10,7%
 2 uur 15,8% 60,7% 9,5% 15,9%
 2,5 of meer uur. 15,8% 1,2% 15,8% 0,5%
* Twaalf procent van de huisartsen had de administarieve werkzaamheden uitbesteed. 
 
 
5.1 procent van de huisartsen doet zelf bevallingen. 
 
Bijna alle, want door drie niet ingevuld, zitten wat betreft de avonddienst  in een 
waarneemgroep. De grootte hiervan varieert van 1 tot 18 huisartsen; de meeste hebben een 
van 7 à 10. De helft van de huisartsen is tussen de 4 en 8 weken aan de beurt. 
 
Wat betreft de nachtdienst zien we een soortgelijk beeld. 
 
Wat betreft de weekenddienst wordt het beeld flink vager: Dit vanwege de grote non-respons. 
Eens in de twee weken weekenddienst wordt ongeveer in een derde van de gevallen als 
antwoord gegeven. In ruim 70 procent wordt in het weekend tijdens de waarneming spreekuur 
gehouden. In bijna de helft van de gevallen (48,1%) vier keer per weekend. 
 
In 70,3 procent van de gevallen worden ‘waarneemconsulten’ alleen gemeld; in 20,9% 
worden deze ook met de eigen huisarts doorgesproken. 
 
 
 
Conclusies van hoofdstuk 2.1. 
 
- Aan het onderzoek deden 114 mannen en 44  vrouwen mee.  
 
- De praktijkgrootte varieerde van 800 tot  4547 patiënten, met een gemiddelde van 2485. 
 
- Meer dan 84 procent van de huisartsen werkte met een honderdprocents vestigings-               
vergunning 
 
- Meer dan 65 procent heeft vijftig of meer procent vrouwen als patiënt 
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- Het percentage praktijken dat zestig procent of meer ziekenfondsverzekerden heeft  
bedraagt 76. 
 
- In bijna 60 procent bestaan deze overige patiëntgebonden activiteiten voor meer dan 50% uit 
‘bellen’, ‘overleg met anderen’, etc. opdat de patiënt inderdaad de zorg krijgt die deze nodig 
heeft.  
Omgerekend betekent dit dat in district 13 meer dan 4 werkweken per dag door huisartsen 
wordt besteed aan secundaire patiëntenzorg.  
 
 
 
2.2. Werkbelasting. 
 
 
Tot zover een aantal beschrijvingen betreffende de in kaart gebrachte praktijken. 
Een belangrijk item rond de huidige huisartsenzorg is dat van de werkbelasting. Hieronder zal 
dit onderwerp nader worden beschreven. 
 
De eerste vraag die hier werd gesteld is die betreffende de ervaren werklast. Als de 
professionele draagkracht van de huisarts op 100 mag worden gesteld, voor hoeveel procent 
moet u zich dan inspannen om de reguliere werklast te verwerken. 
De vraag werd als volgt beantwoord:  
 
Bijna 40 procent (39,2)  van de huisartsen lijkt het werk met gemak aan te kunnen. De ervaren 
draaglast is in ieder geval minder dan 100 procent 
 
Bij een even groot percentage is dit precies honderd procent. 
 
Ongeveer één vijfde (20,8%) stelt dat de draaglast hoger is dan de draagkracht. Bij 13,3% is 
dit zelfs meer dan 120 procent. 
 
Gemiddeld bedraagt de verhouding ‘draaglast’-‘draagkracht’ 97.8. 
 
De vraag was daarbij of dit percentage iets van de laatste tijd was of dat dit al langer duurde. 
Voor bijna 80 procent was dat al meer dan een jaar het geval.  
 
Een volgende vraag was natuurlijk of er verschillen zaten in de belasting gezien de diverse 
werkzaamheden die worden gedaan. Per werkzaamheid mochten de huisartsen een 
rapportcijfer geven tussen 1 en 10. Hoe hoger het cijfer, hoe groter de belasting. 
 
Hieronder een overzicht: 
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Tabel 4: Ervaren verschillen in belasting bij diverse werkzaamheden in procentuele aantallen. 
 Gemiddelde tijd per patiënt tijdens het afspraakspreekuur Gemiddeld cijfer: 4,6.
 Is iets van de laatste tijd 5,1%
 Is iets van het laatste half jaar 6,3%
 Is iets van het laatste jaar 73,4%
 Niet ingevuld 15,2%
 Aantal patiënten per dag op het spreekuur Gemiddeld cijfer: 5,4
 Is iets van de laatste tijd 7,6%
 Is iets van het laatste half jaar 8,2%
 Is iets van het laatste jaar 69,0%
 Niet ingevuld 15,2%
 Het afleggen van thuisbezoeken Gemiddeld cijfer: 4,2
 Is iets van de laatste tijd 5,7%
 Is iets van het laatste half jaar 7,0%
 Is iets van het laatste jaar 70,9%
 Niet ingevuld 16,5%
 Overige patiëntgebonden activiteiten Gemiddeld cijfer: 5.8 *
 Is iets van de laatste tijd 5,1%
 Is iets van het laatste half jaar  8.9%
 Is iets van het laatste jaar 70,4%
 Niet ingevuld 15,2%
Het ‘bellen’, ‘overleg met anderen’, ‘controleren’ etc. Gemiddeld cijfer: 6,7 **
 Is iets van de laatste tijd 8,9%
 Is iets van het laatste half jaar 18,4%
 Is iets van het laatste jaar 62,0%
 Niet ingevuld 10,8%
Gestructureerd overleg als FTO’s, met de fysiotherapie, wijkverpleging etc. Gemiddeld cijfer: 3,9
 Is iets van de laatste tijd 6,3%
 Is iets van het laatste half jaar 5,1%
 Is iets van het laatste jaar 69,6%
 Niet ingevuld 19,0%
 Administratie e.d. Gemiddeld cijfer: 5,6 *
 Is iets van de laatste tijd 5,1%
 Is iets van het laatste half jaar 6,3%
 Is iets van het laatste jaar 63,3%
 Niet ingevuld 15,2%
 Heb ik uitbesteed 3,7%
 Het management van de praktijk Gemiddeld cijfer: 4,2
 Is iets van de laatste tijd 6,3%
 Is iets van het laatste half jaar 5,7%
 Is iets van het laatste jaar 67,8%
 Niet ingevuld 20,3%
 Het overleg met de Hagro Gemiddeld cijfer: 4,5
 Is iets van de laatste tijd 6,3%
 Is iets van het laatste half jaar 5,7%
 Is iets van het laatste jaar 67,8%
 Niet ingevuld 20,3%
 Activiteiten voor bijvoorbeeld de RHV, DHV en LHV Gemiddeld cijfer: 3,5
 Is iets van de laatste tijd 7,6%
 Is iets van het laatste half jaar 5,1%
 Is iets van het laatste jaar 49,4%
 Niet ingevuld 38,0%  
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We zien hier dat de ervaren belasting per werkzaamheid sterk verschilt. 
Met name overige patiëntgebonden activiteiten; met name ‘bellen’ etc., en  
‘de administratie’ worden als belastend ervaren. Zie de **. 
 
Naast bovengenoemde zijn er ook nog andere, aan de praktijk verbonden belastende zaken. 
Dat de huisartsenzorg midden in de samenleving staat  blijkt ook als zaken die je als 
huisartsenpraktijk plotseling overkomen, waar je niet om hebt gevraagd, en waar je (op dat 
moment) ook niet veel aan kunt doen. We hebben het dan over crimineel of overlast 
veroorzakend gedrag van anderen. Dat ook de huisartsenzorg daar last van heeft mag uit 
onderstaande blijken: 
 
Tabel 5: aantal keer dat respondenten in het afgelopen jaar tijdens de uitoefening van hun beroep als huisarts in 
aanraking zijn gekomen met geweld en intimidatie in procentuele aantallen. 

 Nooit  Een enkele  Meerdere  Een groot 
 keer  keren  aantal keren

 Een patiënt die u dreigt met fysiek geweld. 67,1% 30,4% 2,4% 0,0%
 Een patiënt die daadwerkelijk geweld 93,7% 6,3% 0,0% 0,0%
 tegenover  u gebruikt.
 Een patiënt die u verbaal intimideert 24,7% 55,1% 19,6% 0,6%
 Een patiënt die u seksueel intimideert. 94,9% 4,4% 0,6% 0,0%
 Andere door u als bedreigend of intimiderend 49,4% 44,3% 4,4% 1,9%
 ervaren situatie  
        
 
Over het algemeen werden deze situaties als zeer belastend ervaren: Het gemiddelde bedraagt 
6,8. Bijna 63 procent van degenen die deze vragen hebben beantwoord  (ruim 76%) gaven een 
score van 8 of hoger. Dat wil zeggen: zwaar belastend. 
 
Hoe gaan huisartsen met zulke situaties om? Er mochten meerdere antwoorden tegelijk 
worden gegeven. 
 
Tabel 6: Omgang met situaties van geweld en intimidatie in procentuele aantallen.  
 Omgang met situaties van geweld en intimidatie  %
 Ik heb het voor me gehouden 10,3%
 Ik heb er met mijn partner over gesproken 92,3%
 Ik heb er met mijn collega over gesproken 85,9%
 Ik heb het binnen mijn Hagro aan de orde gesteld 42,8%
 Ik heb hulp gezocht 9,6%
 Ik heb iets anders gedaan 2,7%  
 
 
We zien dat de meeste huisartsen er wel over praten. Met name met degenen die hen 
relationeel of professioneel nabij zijn. 
 
Verder wordt er ook nog wel eens ingebroken. Dat gebeurde bij 31,6 procent. Bij 67 op de 
honderd praktijken zijn hiervoor preventieve maatregelen genomen. Met name in de 
technische sfeer. 
Hetzelfde beeld geldt ten aanzien van diefstal:  In 53 van de honderd praktijken is wel eens 
iets gestolen. En in ruim vijftig procent zijn preventieve maatregelen genomen. Zowel in de 
technische als gedragsmatige sfeer. 
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Conclusies van hoofdstuk 2.2. 
 
- Ongeveer één vijfde van de huisartsen stelt dat de draaglast hoger is dan de draagkracht.  
Bij 13,3% is dit zelfs meer dan 120 procent. 
 
- Met name ‘overige patiëntgebonden activiteiten’ , en dan met name ‘bellen’ etc. dat de  
patiënt die zorg krijgt die deze nodig heeft  worden als belastend ervaren. 
 
- Intimidatie en bedreiging komen in de praktijk (steeds meer) voor. Deze situaties worden als 
‘zwaar belastend’ ervaren. 
 
 
 



 13 

2.3. De toekomst van mijn praktijk. 
 
Een belangrijk onderwerp bij de stand van zaken rond de huidige huisartsenzorg is de 
toekomst van de praktijk. Hoe moet die er uit gaan zien ? En welke factoren hebben daar een 
gunstige of ongunstige invloed op ?  
 
De eerste vraag hier had betrekking op het hebben van een huisarts in dienst van een 
huisarts (een HIDHA)  Meer dan de helft van de huisartsen (54.4%) heeft geen HIDHA en 
overweegt ook niet dat te gaan doen.  
Ongeveer een kwart (23.6) heeft er (nog) geen een, maar overweegt dat wel te gaan doen.   
Bij 4,8 procent staat een vacature uit, en de rest (16,9%) heeft een HIDHA voor gemiddeld 
13,5 uur in de week (Min=5, Max=23). 
 
Waar een HIDHA was of werd gezocht, daar werd  in 17,9 procent (N=39 !) vestiging als 
associé  beoogd en in 7,8 procent als opvolger. Bij de grootste groep (35,9%) was dat nog 
onduidelijk; en 17,9 procent ging het puur  om bestuurs-/privé-redenen of het bleef een 
langdurige loondienstsituatie (20,5%). 
 
De volgende vragen hadden betrekking op de praktijkruimte. Bij meer dan de helft (59,5%) 
voldoet deze ‘goed’; bij 32,9 procent ‘matig’, en bij 11,4 procent ‘slecht’.  
 
Eenvijfde  (20,2%) van de huisartsen wil bouwkundige veranderingen in de praktijk laten 
aanbrengen.   
  
Tabel 7: redenen respondenten voor het willen aanbrengen van bouwkundige veranderingen in de praktijk in 
procentuele aantallen. (N=49) 
 Reden wens tot bouwkundige veranderingen praktijk %
 Extra ruimte voor de praktijkassistente 57,1%
 Extraruimte voor de praktijkondersteuner 67,3%
 Extra ruimte voor andere ondersteuning 46,9%
 Aparte behandelkamer 26,5%
 (Meer) ruimte voor lab-werkzaamheden 26,5%
 Betere wachtruimte i.v.m. privacy patiënt 26,5%
 Andere redenen 69,4%
 (merendeel een extra behandelkamer of nieuwbouw)  
 
Bij het (eventueel) vormgeven van de bouwkundige verbeteringen  werden wel de nodige 
belemmeringen geconstateerd: 
Tabel 8: Geconstateerde belemmeringen respondenten bij aanbrengen bouwkundige verbeteringen in 
procentuele aantallen. 
 Belemmeringen %
 Financiële belemmeringen 67,3%
 Slechte bouwkundige staat van het pand 4,8%
 Onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden 57,3%
 Tijdsinvestering 67,4%
 Praktijk kan tijdens de verbouwing niet 28,9%
 worden voortgezet
 Organisatie van de verbouwing 46,5%
 Vergunningenproblematiek 37,0%  
 
Met name het laatste overzicht is interessant: Daar waar bouwkundige verbeteringen 
overwogen worden stuiten deze veelal af op onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden.  
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En als dit geen of een te overwinnen belemmering is melden ‘financiële belemmeringen’ en 
‘tijdsinvestering’ zich als de volgende hobbels aan. De praktijk bouwkundig veranderen is zo 
in de meeste gevallen niet iets wat (er) even (bij) gedaan kan worden.  
 
Een belangrijk gegeven voor de (eventuele) toekomst van de praktijk is het gegeven wanneer 
de (betreffende) huisarts zijn praktijk wil stoppen. Van de huisartsen die de enquête hebben 
beantwoord houdt 31,6 procent er binnen tien jaar mee op. Bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd (26,2%)  of vervroegde uittreding (30,3%) zijn de belangrijkste redenen er 
mee te stoppen. De uitkering van het goodwillfonds werd niet een keer als reden aangegeven. 
 
Bij het vinden van en praktijkopvolger kunnen allerlei factoren ‘belangrijk’ en/of ‘gunstig’ 
zijn. We hebben de huisartsen hiervan een hele lijst voorgelegd. Met als vraag deze factoren 
met een rapportcijfer te waarderen. Een 1 was dan ‘uiterst onbelangrijk’ dan wel ‘uiterst 
ongunstig’, een 10 het volstrekte tegendeel daarvan. Om een overzicht te krijgen van de 
prioriteiten welke gesteld zouden moeten worden bij het aantrekkelijk maken van de praktijk 
voor overname werd een prioriteiten-index samen gesteld. Namelijk door ‘Hoe belangrijk’ 
met ‘(10- Hoe gunstig)’ te vermenigvuldigen. 
 
Tabel 9: Prioriteiten bij het aantrekkelijk maken van de praktijk voor overname. 
 
 Factoren  Hoe  Hoe  Prioriteiten-

 belangrijk  gunstig  index
 De opbouw van het patiëntenbestand 5,9 7,2 16,5
 Het aantal patiënten in mijn praktijk 6,8 7,3 18,3
 De grootte van mijn Hagro 6,9 7,3 18,6
 De kwaliteit v/d regeling v/d onderl. verhoud. binnen mijn Hagro 7,9 7,6 18,9
 Het hebben van een dienstenstruktuur in de regio 7,8 5,4 35,6*
 Het hebben van praktijkondersteuning in de praktijk 5,7 2,1 45,0**
 Een gunstige arbeidsmarkt v/h krijgen van doktersassistentes 6,9 5,7 29,7
 Het hebben van een adekwate  automatisering binnen de praktijk 8,1 8,1 15,4
 Het hebben v/e goed werkend ICT-netwerk met andere zorgverl. 6,4 5,2 30,7*
 De prijzen van huizen in de regio 7,5 4 45,0**
 Een beleid v/d locale overheid dat het zich (kunnen) vestigen van 7,2 4,1 42,5**
 nieuwe huisartsen procedureel en/of financieel vereenvoudigt
 (Financiële) hulp door de regionale  zorgverzekeraar  6,9 3,6 44,2**
 bij huisvesting nieuwe huisartsen
 Het werken in een regio waar de diverse 'schakels' 7 5,7 30,1*
 binnen zorgketens goed op elkaar aansluiten
 Het kunnen vestigen binnen een Hagro waar op korte termijn geen 6,6 6,3 24,4
  'gaten' zullen vallen door praktijkbeëindiging v/e Hagro-collega 
 Het hebben van een regionale zorgverzekeraar met een visie op 6,8 4,7 36,0*
 huisartsenzorg en de problemen die zich daar in voor doen 
 Het hebben v/e regionale zorgverzekeraar welke wat betreft het  7,2 4,2 41,8**
 oplossen van problemen in de huisartsenzorg financieel risico wil 
 lopen buiten de landelijke vastgestelde beleidskaders om
 Het hebben van een DHV met een visie en een beleid t.a.v. 7,1 5,9 29,1
 huisartsenzorg en de ontwikkelingen  die zich daar in voor doen
 Landelijk een voldoende instroom van nieuwe huisartsen 8,5 4,4 47,6**
 Afdoende honorering van de huisarts 8,9 5 44,5**
 Afdoende honorering van de praktijkondersteuners 7,7 5 38,5*
 Afdoende compensatie van praktijkkosten 8,8 4,3 50,2**
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Uit dit overzicht blijkt zonneklaar welke factoren (zie de **, de * iets minder; we blijven deze 
notatie door het rapport heen gebruiken) volgens de huisarts van belang zijn voor het hebben 
van een aantrekkelijke praktijk (ter overname). Het is echter een combinatie van factoren 
waar de huisarts zelf nauwelijks invloed op heeft.  Of kan hebben ! Overheid, ‘markt’ en 
verzekeraar zijn hier de spelbepalers. En zouden, al was het maar  uit eigen belang, de huisarts 
behulpzaam moeten zijn bij het voorkomen dat deze factoren ongunstig gaan uitpakken bij het 
vinden van een opvolger. 
 
We hebben de huisartsen die voor 2006 met hun praktijk stoppen nog wat extra vragen 
gesteld.  Hieronder een overzicht: 
 
Heeft u op dit moment mogelijkheden om een eventuele  nieuwe collega praktijkruimte te 
bieden? Dat was in ongeveer eenderde het geval. 
  
In ongeveer de helft van de gevallen blijft de praktijkruimte beschikbaar voor een eventuele 
opvolging.  Bijna twintig procent weet dat nog niet. 
 
Als er geen opvolger gevonden  stopt de helft toch. De andere helft wil onder voorwaarden  
dan nog wel (even) doorgaan. De voorwaarden liggen vooral in de sfeer van ‘minder uren’, 
‘minder werkdruk’ en dan alleen ‘de directe patiënten zorg’. 
 
 
Conclusies van hoofdstuk 2.3. 
 
- Een vijfde  van de huisartsen wil bouwkundige veranderingen in de praktijk laten 
aanbrengen 
 
- De factoren welke volgens de huisarts van belang zijn voor het hebben van een 
aantrekkelijke praktijk (ter overname) liggen buiten zijn invloedssfeer.  
Overheid, ‘markt’ en verzekeraar zijn hier de spelbepalers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

Is binnen uw praktijk automatisering, respectievelijk ICT een punt van aandacht en 
ontwikkeling? 
 

Acht u automatisering, respectievelijk ICT voorwaarde voor een goede huisartsenzorg in 
de toekomst? 
 

Heeft u ondersteuning nodig bij het goed vormgeven van automatisering/ICT binnen uw 
praktijk? 
 
 

Indien 'ja', van wie krijgt u deze ondersteuning, dan wel van wie zou u die willen 
hebben? 
 
 
 

2.4.  ICT in de praktijk. 
 
Zoals gesteld is voor de huisarts automatisering een belangrijke zaak.  
We zullen eens zien hoe het daarmee in de praktijk voorstaat. 
 
Omdat hier een groot aantal uiteenlopende vragen aan bod kwamen worden deze hier allen 
integraal weergegeven. Tenzij anders is aangegeven betreft het hier steeds percentages. 
De cijfers zelf spreken grotendeels voor zich. 
 

Ja, al heel lang.         68,4 
Ja, al enige tijd.         23,4 
Ja, maar sinds kort.          5,1 
Nee, maar daar wordt op korte termijn iets aan gedaan.    0,0   
Nee, maar dat zal niet lang meer zo (kunnen) blijven.    1,3 
Nee, daar begin ik niet (meer) aan.        1,9 

Ja, zeer zeker.         65,8 
Ja, maar met mate.        27,2 
Ik twijfel.            3,2 
Nee niet echt.           2,5 
Nee, helemaal niet.          1,3 
 

Nee, ik doe niet (meer mee) aan automatisering/ICT.      1,3 
Nee, heb ik niet nodig.        12,0 
Ja, en deze is reeds ruim voldoende aanwezig.    27,2 
Ja, en deze is onvoldoende aanwezig.     44,3 
Ja, en ik ontvang momenteel geen enkele vorm van    13,7               
ondersteuning. 
 

HAGRO-collega's        50,6 
Mijn His-leverancier        74,7 
Preventie-medewerkers DHV      37,3 
De DHV          16,5 
Een deskundig ICT-bedrijf       29,7 
Anderen, namelijk..............       13,2 
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Wordt binnen uw Hagro gesproken over automatisering/ICT  binnen de 
huisartsenpraktijk? 
 
 
 
 

Vindt u dat voldoende ? Beschikt u in uw praktijk over een computer? 
 

Beschikt u daarbij over een: 
 

Gebruikt u een Huisartseninformatiesysteem (HIS) en welke 
 
 
 
 
 

Gebruikt u het Elektronisch Medisch Dossier? 
 
 
 
 
Wilt u hieronder aangeven welke functies van het EMD u gebruikt? 
 
 
 
 
 

In het geheel niet.          7,6 
Soms.          58,9 
Regelmatig tot vaak.        33,5 
 

 
Ja.  63,0    Ja.     98,7 
Nee.  36,1    Nee.     1,3 
 
 

 
            

CD-ROM-speler         31,0     
Internet-aansluiting          3,2     
Beide             41,8 
Geen antwoord         24,1 
 

Ja           98,7 
Nee            1,3     
 
Zo ja, welk HIS gebruikt u? 
 
Arcos    3,2    Microhis   15,8 
Elias   15,8    Promidico   25,3 
Medicom  15,2    CitoHIS     0,0 
Mac His  20,9    Anders, nl....    0,0 
 

Ja   88,6   
Nee   9,5 

Voorgeschiedenis        76,6   
Probleemlijst         66,5 
Journaal          86,7 
Risicoprofiel hart- en vaatziekten      43,7 
Attentieregels         59,5 
Recepten/medicatiebewaking       88,0 
Meetwaarden         60,1 
Correspondentie/verwijsbrieven      74,1  
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Bij welk percentage van de consulten maakt u uitsluitend gebruik van het EMD en dus 
niet meer van de ‘groene kaart’? 
 
 
 
 
 

Bij welke categorieën  patiënten maakt u doorgaans gebruik van het EMD? 
 
 
 
 
 
 
 
Gaat u ook voor de resterende patiënten het EMD gebruiken? 
 
 
 
 
 
 
 
Bij welk percentage van de consulten maakt u gebruik van registreren volgens SOEP 
formaat? 
 
 
 
 
 

Bij welk percentage van de patiënten hanteert u een bijgewerkte probleemlijst? 
 
 
 
 
 

Familie-anamnese        35,4 
Ruiters          83,5 
Griepmodule         87,3 
Cervixmodule          57,6 
 

80 – 100%          95,1 
60 -  80%            0,7 
40 -  60%            0,7 
20 -  40%            0,7 
  0 -  20%            1,4 
 

Bij alle patiënten?          95,1         
Bij nieuwe patiënten?        45,8     
Bij patiënten die vaak op het spreekuur komen?   45,8     
Bij patiënten met chronische problemen?     46,5 
Andere categorieën, nl.          1,8 
 

Ja           31,0     
Nee, omdat dat teveel tijd kost        1,3     
Nee, omdat ik daar het nut niet van in zie       0,0 
Nee, omdat ik te weinig kennis van mijn His heb     0,0 
Nee, omdat . . . . . . . . .          1,9 

80 – 100%          62,0 
60 -  80%            8,2 
40 -  60%            5,1 
20 -  40%            2,5 
  0 -  20%          19,0 
 
 

80 – 100%          27,2 
60 -  80%          13,9 
40 -  60%          15,8 
20 -  40%          15,2 
  0 -  20%          25,3 
 
 



 19 

Ondersteunt uw HIS het episodegericht registreren (EGR)? 
 
 
 
 
 
 
 
Maakt u gebruik van episodegericht registreren? 
 
 
 
 
 
 
 

Bij welk percentage van de consulten gebruikt u de E-regel? 
 
 
 
 
 
 
 
Codeert u de volgende onderdelen met behulp van de ICPC? 
 
 
 
 
 
 
 Hoe groot is het gedeelte van het patiëntenbestand waarvan de voorgeschiedenis volledig 
is ingebracht? 
 
 
 
 
 

Bij welk percentage van de consulten schrijft u recepten uit met behulp van het HIS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u de beschikking over een elektronisch formularium, zoals ingebouwd in sommige 
Hissen en of op andere wijze ter beschikking gesteld? 
 
 
 

Ja           35,4 
Nee          29,7 
Weet ik niet         31,6 

Ja           22,3 
Nee           75,3 
 

80 – 100%          40,5 
60 -  80%          14,6 
40 -  60%          13,3 
20 -  40%            4,4 
  0 -  20%          21,5 

(1=Altijd, 5= Nooit) 
Diagnoses (E-regel)      Gemiddelde is 3,1  
De probleemlijst/voorgeschiedenis       Gemiddelde is 3,0 
 

80 – 100%          27,8 
60 –  80%          16,5 
40 -  60%          17,7 
20 -  40%          18,4 
  0 -  20%          15,8 
 

80 – 100%       
 87,4 
60 –  80%            3,8 
40 -  60%            3,8 
20 -  40%            2,7 
  0 -  20%            3,8 

Ja     60,9 
Nee     39,1 
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Gaat U zich aanmelden als deelnemer aan het zogeheten ‘Clearing House’ voor 
Huisartsen? 
 
 
 
 

Kunt u aangeven over welke onderwerpen u scholing zou willen volgen en welke 
prioriteit die nascholing zou moeten krijgen? 
 
 
 
 
 

U gebruikt geen computer. Kunt u aangeven waarom niet? 
 
 
 
 
 

 
(Zie hier een belangrijke reden dat de financiële resultaten van het gebruik van EVS zo 
tegenvallen. Bij de berekeningen hiervoor is men waarschijnlijk uitgegaan van een veel lager 
percentage huisartsen die deze voorziening al gebruiken.) 
 

Nee, daar heb ik geen belangstelling voor.  8,9 
Nee, want ik weet niet precies wat dat is.  5,1 
Misschien, maar dan moet ik eerst beter weten wat dat voor      21,5 
mij in de praktijk betekent.  
Ja, maar dan moet ik wel weten hoe dat moet.  10,8 
Ja, dat ga ik zeker doen.    3,2 
Ja, dat heb ik al gedaan.    43,0 
 

 
   Ja       Prioriteit(1= laag, 5=hoog) 
     Gemiddeld   
Financiële administratie met HIS. 21,5  2,5 
Coderen met ICPC  46,2*  2,9 
Gebruik van journaal, probleemlijst 26,6  2,7 
Preventiemodules  39,9*  2,8 
Receptuur   13,3  2,5  
Episodegericht registreren  46,2*  2,8 
Meetwaarden/diagnostisch dossier 40,5*  2,9 
Anders, n.l ………………… 11,4  3,7 * 
(met name ‘gewoon’ computergebruik)                 
 
 
De volgende vraag was alleen voor wie geen computer gebruikt.  
 
(Slechts 15 huisartsen hebben deze vraag ingevuld, daarmee dient rekening gehouden te 
worden wat betreft de percentages !) 
 

Automatiseren kost te veel tijd   26,6  
Automatiseren is te duur    6,6 
U wilt niet afhankelijk zijn van de    20,0 
computer/computer is storingsgevoelig   
De computer verslechtert het arts-patiënt contact  33,3 
De ‘groene kaart’ geeft u meer inzicht/ overzicht  20,0 
Ik kan niet met computers werken   20,0 
Ik wil niet met computers werken   20,0 
Andere redenen, namelijk.................   0,0 
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In welke vorm heeft u ondersteuning nodig om een begin te maken met de 
automatisering, c.q. de automatisering van uw praktijk te verbeteren? 
 
 
 
 
 

Nee       55,8 
Ja     41,8 
 
(Slechts  47 huisartsen hebben deze vraag ingevuld,  daarmee dient rekening gehouden te 
worden wat betreft de percentages !) 
 
Advies over de aanschaf van hard- en software.  30,9 
Een systeembeheerder, technische ondersteuning  61,9  
Ondersteuning bij elektronische communicatie tussen  70,4 
collega’s, laboratorium, etc   
Betaalbare hulp bij het invoeren van de ‘groene kaart’ 25,3 
Praktijkgerichte cursussen    47,8 
Mentor (collega-huisarts met deskundigheid m.b.t. uw HIS) 38,0  
Anders, namelijk.......(betere automatisering, Hissen-probleem) 12,6 
     
 
 
Conclusies van hoofdstuk 2.4. 
 
- Tweederde van de huisartsen acht goede ICT voorwaarde voor een goede huisartsenzorg in 
de toekomst. 
 
-  Dertig procent  van de huisartsen in district 13 beschikt over een electronisch formularium 
dat bij het voorschrijven van recepten wordt gebruikt.  
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2.5. De praktijkondersteuning en daaraan gerelateerde ontwikkelingen. 
 
Een belangrijke innovaties in de huisartsenpraktijk deze jaren zal zijn de introductie van de 
praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige. Daarover zijn de nodige vragen gesteld: 
Hieronder een overzicht:  
(Tenzij anders vermeld betreft het hier steeds een antwoord in procenten.) 
 
Als we er van uit gaan dat de ontwikkeling rond de zogeheten 'praktijkondersteuning' 
( praktijkverpleegkundige resp. een ‘opgeplusde doktersassistente’) doorgaat, dan betekent dat 
tussen nu en een paar jaar verder dat de praktijkondersteuners integraal onderdeel zal 
uitmaken van de huisartsenzorg. Heeft u enig idee wat deze ontwikkeling voor uw 
praktijkvoering zal gaan betekenen ? 
 
Tabel 10: antwoord respondenten op de vraag of zij weten wat de invoering van de praktijkondersteuning voor 
de praktijkvoering gaat betekenen in procentuele aantallen. 
 Wetenschap gevolgen van de invoering van praktijkondersteuning % 
 Ja, want ik heb al een praktijkondersteuner in mijn praktijk 8,2%
 Ja, want een van mijn Hagro-collega's heeft een 1,5%
 praktijkondersteuner in zijn praktijk
 Ja, ik lees en hoor veel over dit onderwerp en volg de         51,6%
 ontwikkelingen op de voet
 Nee, niet echt 20,9%
 Nee, ik heb me daar in het geheel nog niet mee bezig gehouden 7,6%
 Nee, want ik wil geen praktijkondersteuner 6,3%
 Nee, want tegen die tijd ben ik met mijn praktijk gestopt 3,9%
 
Hieruit blijkt de praktijkondersteuning voor tweederde van de huisartsen niet meer de vorm 
heeft van een ‘ver van mijn praktijk-show’. 
Dat geldt minder voor het werkgeverschap van deze functionaris en wat dat met zich mee gaat 
brengen: 
Buiten het feit dat vakinhoudelijk (uitvoering van diverse standaarden, de werkverdeling met 
praktijkassistente, voorlichting over de komst van de praktijkondersteuner aan patiënten) de 
komst van de praktijkondersteuner het een en ander zal gaan betekenen, zal u/uw praktijk 
geconfronteerd worden met de noodzaak dat het werkgeverschap van deze 
praktijkondersteuner geregeld moet worden. Wij doelen dan op zaken als werving en selectie, 
aanstelling en beoordeling van betrokkene, het laten volgen van de nodige cursussen, 
vervanging bij langdurende ziekte en vakantie, salaris en andere betalingen, etc).  
Heeft u enig idee wat dit voor uw praktijkvoering zal gaan betekenen ? 
 
Tabel 11: antwoord respondenten op de vraag of zij weten wat het werkgeverschap van de praktijkondersteuner 
voor de praktijkvoering gaat betekenen in procentuele aantallen. 
 Wetenschap gevolgen van het werkgeverschap van de praktijkondersteuner %
 Ja, want ik heb al een praktijkondersteuner in mijn praktijk 8,2%
 Ja, want een van mijn Hagro-collega's heeft een 0,0%
 praktijkondersteuner in zijn praktijk
 Ja, ik lees en hoor veel over dit onderwerp en volg de         35,8%
 ontwikkelingen op de voet
 Nee, niet echt 25,9%
 Nee, ik heb me daar in het geheel nog niet mee bezig gehouden 19,6%
 Nee, want ik wil geen praktijkondersteuner 8,9%
 Nee, want tegen die tijd ben ik met mijn praktijk gestopt 3,9%
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Wilt u hieronder uw voorkeur aangeven op welk 'niveau' dit werkgeverschap vorm zou moeten krijgen.  
 
     Aller minste  Minste  Voorkeur Hoogste Aller hoogste 
     voorkeur  voorkeur.   voorkeur voorkeur 
 
Mijn praktijk.   37,9   20,4    9,4  17,5    8,0 
Mijn Hagro   18,3   34,3  20,5  16,0  16,7 
Mijn RHV   21,7   27,1  30,2  13,9    6,9 
Mijn DHV   16,8   20,7  25,6  26,4  19,2 
De thuiszorg.   58,8   16,9  14,5    5,6    4,0 
Anderen, namelijk*   (Werd weinig ingevuld; de MEVOG werd een aantal keer genoemd) 
 

Heeft u ondersteuning nodig voor het goed kunnen vormgeven van de komst van de 
praktijkondersteuner binnen uw praktijk? 
 

Wordt binnen uw Hagro gesproken over de komst van de praktijkondersteuner binnen de 
huisartsenpraktijk ? 
 

 
Waar dat werkgeverschap dan ondergebracht moet worden is gegeven die situatie dan ook 
(nog) niet geheel helder. Behalve de thuiszorg en de eigen praktijk maken  Hagro, RHV en 
DHV allen goede kansen.   
 
Op welk 'niveau' zou volgens u dit werkgeverschap het best kunnen vorm krijgen ? Bedenk 
hierbij dat sommige zaken best op 'praktijkniveau' vorm kunnen krijgen, maar dat dit voor 
andere pas op 'hoger niveau' zal (kunnen) lukken. 
 
Tabel 12: voorkeur respondenten op welk niveau werkgeverschap vorm zou moeten krijgen in procentuele 
aantallen. 

 
Het beeld is behoorlijk diffuus: De vraag welke ‘maat van clustering’ voor de praktijk 
optimaal is lijkt dan ook een belangrijke te gaan worden 
 

Nee, ik wil geen praktijkondersteuner.  20,1 
Nee, heb ik niet nodig.     13,4 
Ja.         65,6 
 
Indien 'ja', van wie zou u die ondersteuning willen hebben ? 
HAGRO-collega's     28,4 
De RHV       32,2 
De DHV       52,5 
Een deskundig bureau     40,5 
De thuiszorg        5,1 
Anderen, namelijk..............  (Werd slechts door een zeer kleine minderheid ingevuld) 
 
Opmerkelijk hier is het feit dat 20 procent van de huisartsen zegt geen praktijkondersteuner te 
willen ! Duidelijk is in ieder geval dat aan ondersteuning bij invoering van de 
praktijkondersteuner behoefte bestaat. Met name door de DHV. 

In het geheel niet.       3,9 
Soms.       59,9 
Regelmatig tot vaak.     36,3 
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Vindt u dat voldoende ? 
 
 

Heeft u ideeën over het takenpakket van de praktijkondersteuner? 

 
 

Ja.         70,6 
Nee.        28,7 
 
Dat de komst van de praktijkondersteuner  binnen Hagro-verband (nog) geen ‘hot issue’ is 
mag misschien verbazingwekkend zijn, het wordt in ieder geval niet als hinderlijk ervaren. 
 
Wat de praktijkondersteuner (straks)  mag gaan doen ligt een stuk duidelijker. Naast het 
uitvoeren van standaarden staat de coördinatie van zorg hoog op het verlanglijstje 
 

Nee          18,8 
Ja, namelijk:        81,1 
 
Uitvoering van de standaard COPD    64,5 * 
Uitvoering van de stand`aard DM     66,4 * 
Uitvoering van andere standaarden,    32,9 
namelijk ...(m.n. HVZ, cervix en dementie)  
Sociale visites        51,9    
Coördinatie van zorg.       65,1 * 
(bijv. regelen dat een patiënt wordt opgenomen) 
Anders,          34,8 
namelijk …(m.n. managementtaken, administratie, systeembeheer)   
 
 
Er is verder niet een duidelijke voorkeur van ondersteuner: 
 
Tabel 13: Mening respondenten over het gewenste type praktijkondersteuner in procentuele aantallen. 
 Welk type partijkondersteuner past volgens u het best bij deze (gewenste) activiteiten?
 HBO-verpleegkundige, die de opleiding praktijkondersteuning heeft gevolgd 41%
 Doktersassistente, die de opleiding praktijkondersteuning heeft gevolgd 41,70%
 MBO-er/ziekenverzorger, die de opleiding praktijkondersteuning heeft gevolgd 0,60%
 Weet niet/ geen voorkeur 16,50%  
 
Bij een kwart van de huisartsen zal het moeilijk worden de praktijkondersteuner een (eigen) 
werkplek te geven binnen de praktijk: 
 
Tabel 14: Aanwezigheid adequate ruimte in de praktijk beschikbaar voor de praktijkondersteuner in procentuele 
aantallen. 
 Is adekwate ruimte in uw praktijk beschikbaar voor de inzet van de praktijkondersteuner?
 Ja 31,7%
 Nog niet maar wordt (momenteel) aan gewerkt 19,9%
 Nee, maar kan wel 23,1%
 Nee, maar kan ook niet 25,1%  
 
 
 
 



 25 

Conclusies van hoofdstuk 2.5. 
 
- De praktijkondersteuning heeft voor tweederde van de huisartsen niet meer de vorm heeft 
van een ‘ver van mijn praktijk-show’. 
 
- Twintig procent van de huisartsen zegt geen praktijkondersteuner te willen. 
 
-  Het uitvoeren van de standaarden COPD en DM; als de coördinatie van zorg worden wat 
betreft de huisarts de hoofdbestanddelen  van het takenpakket van de praktijkondersteuner. 
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2.6 . De huisarts en nieuwe vormen van zorgsturing. 
 
Tot voor kort werd de zorg en de financiering daarvan vormgegeven rond zaken als ‘wat de 
huisarts deed’,’ het aantal specialisten’, ‘het aantal bedden’, en meer van dat soort van 
‘functies’. Deze ‘verticale’ wijze van sturen is zich nu aan het kantelen naar een meer 
‘horizontale’: Het is steeds meer de diagnose c.q. de aandoening van de patiënt en wat deze 
aan zorghandelingen met zich mee brengt, en hoe deze handelingen vervolgens goed op 
elkaar te laten aansluiten, wat het uitgangspunt van kwalitatief goede zorg wordt.  
En bij deze methode hoort ook een steeds meer ingeburgerd rakend jargon: ICPC-gerelateerde 
zorgepisoden, transmurale- of ketenzorg, diagnosekosten-groepen, etc. 
Gevolg van deze ontwikkeling is dat de huisarts niet alleen  poortwachter is; maar ook van 
aanstuurder is/wordt van het begin, als ook vaak het eind van iedere zorgepisode. 
 
We willen nu proberen in kaart te brengen wat deze nieuwe vorm van zorgsturing voor u in de 
praktijk gaat of moet gaan betekenen. We doen dat weer aan de hand van een aantal factoren 
die we langs lopen. Het is de bedoeling dat u voor elk van deze factoren met een rapportcijfer 
aangeeft hoe ‘belangrijk’ deze volgens u is, en hoe sterk deze volgens u zal ‘veranderen’ bij 
het vormgeven van deze nieuwe zorgsturing. Een 1 is 'volstrekt onbelangrijk' of; 'zal volstrekt 
niet veranderen'. Een 10 'ontzettend belangrijk', of; 'zal totaal veranderen'.  
 
Daarnaast is later een zogeheten impact-index geconstrueerd. Een welke de relatieve gevolgen  
van de nieuwe vormen van zorgsturing aangeeft. Men verkrijgt deze door ‘hoe belangrijk’ en 
‘mate van verandering’ met elkaar te vermenigvuldigen. 
 
Hieronder het overzicht: 
 
Tabel 15: Mening respondenten over invloed nieuwe vormen van zorgsturing op diverse factoren en impact-
index in procentuele aantallen. 
 Factoren Hoe Mate van Impact-

belangrijk verandering Index
 De positie van huisarts als medische professional 8,5% 5,2% 44,2%
 De positie van huisarts als begeleider 8,1% 5,1% 41,3%
 van de patiënt en/of diens directe omgeving
 De rol van huisarts als aanstuurder en 6,8% 6,2% 42,2%
 controleur dat de patiënt inderdaad de zorg 
 krijgt die deze nodig heeft
 De rol van de doktersassistente 7,6% 5,7% 43,3%
 De rol van de praktijkondersteuner 6,4% 7,4% 47,4%*
 Een informatievoorziening binnen de praktijk welke   7,5% 6,9% 51,7%*
 past op de maat van deze nieuwe kwaliteitseisen
 Een ‘dito’ informatievoorziening binnen uw Hagro 7,2% 6,7% 48,2%*
 Een ‘dito’ informatievoorziening tussen uw 7,2% 6,9% 49,7%*
 praktijk en andere zorgverleners
 Een ‘dito’ informatievoorziening tussen uw 6,3% 6,7% 42,2%
 praktijk en de verzekeraar  
 
We zien hier dat de impact van de veranderingen bij de nieuwe vormen van zorgsturing 
vooral in de ondersteuning zouden moeten zijn terug te vinden.  Met name de 
informatievoorziening en de praktijkondersteuner zijn hierbij koploper. 
Dat de praktijk op deze nieuwe situatie nog niet (afdoende) is ingericht blijkt uit 
onderstaande: 
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Wordt binnen uw praktijk gesproken over de komst van deze ontwikkelingen? 
 

Heeft u ondersteuning nodig bij het vormgeven van deze ontwikkelingen binnen uw 
praktijk? 
 

Gezien deze omslag naar ‘zorgepisode/zorgketen-gerelateerd handelen’, hoe goed bent u 
bekend met de keten van zorghandelingen (opname-ontslag-revalidatie-thuiszorg-etc.) bij veel 
voorkomende zorgepisoden ? En hoe daar vanuit uw praktijk op juiste wijze op geanticipeerd 
zou kunnen worden. 
 
 
Dat is mij volstrekt onbekend.         5,9% 
Uit ervaring weet ik wel wat, maar dat is hiervoor volstrekt     40,4% 
onvoldoende gestruktureerd. 
Van een paar zorgepisoden weet ik het heel goed,     29,9% 
maar van de  meeste te weinig. 
Ik denk dat ik daar in het algemeen goed zicht op heb.   19,6% 
Dat is mij in 90% volstrekt helder.         2,9% 
 
Een ICPC-gerelateerde, aan de daarbij horende standaarden gekoppelde database voor de 
huisartsenpraktijk wat betreft zorgepisoden en de daarbij horende ketenzorg lijkt hier geen 
overbodige luxe te zijn. 
 

In het geheel niet.         41,9% 
Soms.           50,9% 
Regelmatig tot vaak.           6,7% 
 
 

Nee, ik doe (straks) niet (meer) mee aan deze ontwikkelingen.  15,7% 
Nee, heb ik in het geheel niet nodig.        7,9% 
Ja.            77,2% 
 
 
Indien u ondersteuning nodig heeft, wilt u dan per ontwikkeling aangeven waaruit deze zou 
moeten bestaan. De keuzemogelijkheden zijn:  
 
1. Praktisch/professioneel (PP):  Er wordt voor gezorgd dat een en ander werkt. 
2. Cursorisch (CUR) :    U of iemand anders in de praktijk volgt een cursus 

waardoor u in de praktijk voortaan zelf met een en ander 
kan werken.            

3. Organisatorisch (ORG):   Iemand anders zorgt voor de  randvoorwaarden waardoor 
u zelf in de praktijk met een en  ander kan werken. 

 
De antwoorden zijn in percentages; men kon meerdere antwoorden tegelijk geven. 
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Tabel 16: Ondersteuningsbehoefte respondenten bij nieuwe vormen van zorgsturing n procentuele aantallen. 
 
        

P/P CUR ORG P/P P/P CUR P/P CUR 
CUR ORG ORG ORG

1. De positie van huisarts als 16,4 18,8 13,9 9 4,9 5,7 4,9
    medische professional
2. De positie van huisarts als begeleider van 18 15,5 21,3 7,3 4,9 4,1 4,1
    de patiënt en/of diens directe omgeving
3. De rol van huisarts als aanstuurder en 22,1 13,9 25,4 11,6 7,3 7,3 2,4
    controleur dat de patiënt inderdaad de zorg
     krijgt die deze nodig heeft
4. De rol van de doktersassistente 12,3 31,1 9,8 5,7 3,3 9,8 6,5
5. De rol van de praktijkondersteuner* 13,9 16,4 17,2 3,3 4,9 9 9,8
6. Een informatievoorziening binnen 14,7 16,4 20,5 3,3 4,1 9 8,2
    de praktijk welke past op de maat
    van deze nieuwe kwaliteitseisen.*
7. Een ‘dito’ informatievoorziening  20,5 14,7 21,3 1,6 4,1 11,5 3,3
    binnen uw Hagro*
8. Een ‘dito’ informatievoorziening tussen uw  21,3 9 29,5 0 5,7 9,8 2,4
    praktijk en andere zorgverleners*
9. Een ‘dito’ informatievoorziening 20,5 7,3 32 0 5,7 9 3,2
    tussen uw praktijk en de verzekeraar  
 
 
Wat betreft 1 t/m 3 betreft lijkt er voorkeur te zijn voor een ‘P/P en/of ORG’- aanpak. 
Voor  4 t/m 6 ligt de balans meer richting  ‘CUR en/of ORG’. 
En wat de  laatste drie betreft  weer meer richting ‘P/P en/of ORG’. 
 
De vraag is dan natuurlijk van wie men die ondersteuning dan zou willen hebben.  
Hieronder het overzicht. 
 
Tabel 17: overzicht behoefte respondenten aan ondersteuning van wie en aangaande welke ontwikkeling in 
procentuele aantallen. 
 
 Partijen  Ja     Wat betreft  ontwikkeling(en)
 HAGRO-collega's 45,9%  met name 1 t/m 3.
 De RHV 51,6%  met name 6 t/m 9.
 De DHV 64,7%  alles
 De regionale verzekeraar 45,9%  1,2,3 en 9.
 Anderen, namelijk......... 15,5%  NHG, ziekenhuis, His-leverancier  
 
Wordt er binnen uw Hagro gesproken over de komst van deze ontwikkelingen ? 
 
In het geheel niet.     41,1% 
Soms.       51,3% 
Regelmatig tot vaak.       7,5% 
 
Vindt u dat voldoende ? 
 
Ja.        43,1% 
Nee.        56,9% 
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We zien hierboven dat de Hagro een (nog) ondergeschikte rol mag vervullen wat betreft het 
vormgeven van deze nieuwe vormen van zorgsturing. Het is met name de DHV welke hier 
een belangrijke rol krijgt toebedeeld. 
 
 
Conclusies van hoofdstuk 2.6. 
 
- De impact van veranderingen bij de nieuwe vormen van zorgsturing zou vooral in de 
ondersteuning zouden moeten zijn terug te vinden. Informatievoorziening en de 
praktijkondersteuning zijn hier koploper. 
 
- Een ICPC-gerelateerde, aan de daarbij horende standaarden gekoppelde database voor de 
huisartsenpraktijk wat betreft zorgepisoden en de daarbij horende ketenzorg is geen 
overbodige luxe. 
 
 
 
2.7. De nieuwe rol van de regionale zorgverzekeraar. 
 
In het verlengde van het vormgeven van een beter op elkaar aansluitende zorg is het de 
bedoeling dat de regionale zorgverzekeraar op gaat treden als 'regisseur' van de zorg in 
betreffende regio.  
Aan de huisartsen werd gevraagd of ze enig idee hadden wat deze ontwikkeling voor uw 
praktijkvoering zal gaan betekenen.  
Hun antwoord staat hieronder. 
 
Ja, ik lees en hoor veel over dit onderwerp en volg de    14,5% 
ontwikkelingen op de voet. 
Nee, niet echt.          50,4% 
Nee, ik heb me daar in het geheel nog niet mee bezig gehouden.  23,7% 
Nee, en ik wil dat ook niet.          7,5% 
Nee, want tegen die tijd ben ik met mijn praktijk gestopt.     2,8% 
 
Deze nieuwe rol van de verzekeraar is de meeste huisartsen dus niet duidelijk. 
 
De vraag is dan natuurlijk belangrijk gezien vanuit de huisartsenzorg, waarop de regiefunctie 
van de regionale verzekeraar zich zou moeten gaan richten. Aan de hand van hieronder 
staande factoren willen we proberen dat in kaart te brengen.  
Voor elk van genoemde factoren werd weer met een rapportcijfer aangeven hoe ‘belangrijk’ 
deze is, en  hoe ‘gunstig’ deze momenteel in de praktijk vorm krijgt. Door ‘Hoe belangrijk’ en 
(10 – ‘Hoe gunstig’) met elkaar te vermenigvuldigen kon een verzekeraars-index worden 
samengesteld wat betreft de nieuwe rol van de zorgverzekeraar.  
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Tabel 18: Mening respondenten waarop de regionale verzekeraar zich gezien haar regiofunctie zou moeten 
richten in procentuele aantallen. 
 Factoren Hoe      Hoe  Verzekeraars-

belangrijk gunstig index.
 Het sterk maken van de positie van 8,6 5,8 36,1
 de huisarts in de zorgketen
 De zorg vorm te gaan geven 5,9 4,3 33,6
 langs ICPC-gestandaardiseerde trajecten
 De huisarts op ICPC-niveau  zicht te geven 6,2 4,1 36,6
 op de door hem  gegenereerde zorg
 De huisarts op ICPC-niveau  zicht te geven 5,8 3,5 37,7
 op de door hem gegenereerde kosten
 Het bieden van praktische ondersteuning aan 6,7 3,9 40,9
 de huisartsenzorg bij het vormgeven van  haar 
 aansturings- en controlefunctie  van zorgepisoden
 Er voor zorgen dat zorg die op enig moment 9,5 4,9 48,4**
 nodig is ook daadwerkelijk voorhanden is
 Het vormgeven van afdoende zorg in 7,5 5,1 36,7
 achterstandswijken
 De verzekerde beter op de hoogte stellen 7,8 4,8 40,6*
 van de zorgmogelijkheden  en 
 onmogelijkheden van de huisarts
 Het faciliteren van een op de maat van de 7,5 4,4 42,0*
 nieuwe zorgkwaliteitseisen afgestemd informatie- 
 en communicatiesysteem tussen huisarts en 
 andere zorgverleners
 Het vanuit de regiefunctie aanleveren van 6,8 4,3 38,8
 inzichten en voorstellen om de huisartsenzorg
 als deel van de zorgketen(nog) beter te 
 kunnen laten functioneren
 De Hagro als belangrijke schakel binnen de zorgketen 7,6 4,6 41,0*
 te erkennen en middelen ter beschikking te stellen
  om deze schakel verder te ontwikkelen
 Te zorgen voor een organisatie die het 8 4,2 46,4**
 soms vele bel- en regelwerk door de huisarts 
 en/of anderen i.v.m. het aansturen van de zorgketen, 
 overneemt
 (Financiële) hulp bij huisvesting van nieuwe 8 3,7 50,4**
 huisartsen  
 
Het lijkt er sterk op dat wil wat betreft de huisartsen de regionale zorgverzekeraar haar nieuwe 
rol waar maken deze nieuwe huisartsen het mogelijk moet maken zich te vestigen. En alle 
huisartsen verder te ontlasten van de gevolgen van het soms onvoldoende voorhanden zijn van 
zorg. Kortom, er lijken hier uitdagingen te liggen voor de/hun zorgverzekeraars. 
 
Heeft de huisarts ondersteuning nodig bij het vormgeven van deze ontwikkelingen binnen uw 
praktijk ? 
 
Nee, ik doe (straks) niet (meer) mee aan deze ontwikkelingen.  15,2% 
Nee, heb ik in het geheel niet nodig.      10,15 
Ja            74,1% 
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Bijna driekwart van de huisartsen ontvangt graag ondersteuning bij het vormgeven van deze 
nieuwe ontwikkelingen. 
Indien u ondersteuning nodig heeft, wilt u dan per ontwikkeling aangeven waaruit deze zou 
moeten bestaan. De keuzemogelijkheden zijn:  
 
1. Praktisch/professioneel (PP):  Er wordt voor gezorgd dat een en ander werkt. 
 
2. Cursorisch (CUR) :    U of iemand anders in de praktijk volgt een cursus 

waardoor u in de praktijk voortaan zelf met een en ander 
kan werken.            

 
3. Organisatorisch (ORG):   Iemand anders zorgt voor de  randvoorwaarden waardoor 

u zelf in de praktijk met een en  ander kan werken. 
 
De antwoorden zijn in percentages; men kon meerdere antwoorden tegelijk geven. 
 
Tabel 19: Ondersteuningsbehoefte respondenten bij de onderstaande factoren in procentuele aantallen. 
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 Factoren P/P CUR ORG P/P P/P CUR P/P CUR 
CUR ORG ORG ORG

 1.Het sterk maken van de positie van 25 5,6 28,2 1,6 5,6 3,2 8,1
     in de zorgketen
 2.De zorg vorm te gaan geven langs 11,2 20,1 19,3 4,8 3,2 11,2 4,8
    ICPC-gestandaardiseerde trajecten
 3.De huisarts op ICPC-niveau zicht te geven     25,8 15,3 22,6 4,8 2,4 4,8 2,4
    op de door hem gegenereerde zorg 
 4.De huisarts op ICPC-niveau  zicht te geven   25,8 7,2 30,6 3,2 3,2 4 1,6
     op de door hem gegenereerde kosten
 5.Het bieden van praktische ondersteuning aan 18,5 8,9 28,2 4,8 3,2 7,2 5,6
    de huisartsenzorg bij het vormgeven van haar
    aansturings- en controlefunctie van zorgepisoden
 6.Er voor zorgen dat zorg die op enig moment nodig 30,6 0 36,3 0 6,4 0,8 2,4
    is ook daadwerkelijk voorhanden is*
 7.Het vormgeven van afdoende zorg in    26,6 4 29 0 1,6 6,4 1,6
    achterstandswijken
 8.De verzekerde beter op de hoogte 33,3 4,1 29 0 3,2 1,6 0,8
    stellen van de zorgmogelijkheden       
    en -onmogelijkheden van de huisarts
 9.Het faciliteren voor een op de maat van de nieuwe 22,5 7,2 28,2 2,4 6,4 5,6 5,6
    zorgkwaliteitseisen afgestemd informatie- en
    communicatiesysteem tussen huisarts
    en andere zorgverleners
 10.Het vanuit de regiefunctie aanleveren  25 8,8 31,4 2,4 4,8 2,4 1,6
     van inzichten en voorstellen om de 
     huisartsenzorg als deel van de zorgketen
      (nog) beter te kunnen laten functioneren
 11.De Hagro als belangrijke schakel 24,2 8,8 25,8 1,6 8,8 8,1 1,6
      binnen de zorgketen te erkennen en 
      middelen ter beschikking te stellen om deze
      schakel verder te ontwikkelen
 12.Te zorgen voor een organisatie die het soms vele 29 2,4 39,5 0 4,8 0,8 0,8
       bel- en regelwerk  door de huisarts en/of
     anderen i.v.m. het aansturen van de
       zorgketen overneemt*
 
 
 
Buiten punt 2, waarbij het ‘cursorisch aspect’ ook wordt genoemd, is het koppel 
‘praktisch/professioneel’ en ‘organisatorisch’ duidelijk in het voordeel.  
 
Van wie zou u als huisarts die ondersteuning willen hebben ?  En ten aanzien van wat ? 
Hieronder een overzicht. 
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Tabel 20: overzicht behoefte respondenten aan ondersteuning van welke partij en aangaande welke ontwikkeling 
in procentuele aantallen  
 Partijen  Ja     Namelijk wat betreft  
 HAGRO-collega's 32,0%  M.n. punt 1 t/m 4.
 De RHV 48,0%  1,2,5,10,11,alles.
 De DHV 65,6%  Alles.
 De regionale verzekeraar 64,0%  Alles.
 Anderen, namelijk (MCC, WDH) 12,0%  
 
Wordt binnen uw Hagro gesproken over de komst van bovenbeschreven ontwikkelingen ? 
 
In het geheel niet.     41,8% 
Soms.       54,6% 
Regelmatig tot vaak.      3,5% 
 
 
Vindt u dat voldoende ? 
 
Ja.        44,9% 
Nee.        55,1% 
 
Er lijkt hier een nieuw punt van aandacht voor de Hagro te liggen. 
 
 
 
Conclusies van hoofdstuk 2.7. 
 
- Deze nieuwe rol van de verzekeraar is de meeste huisartsen niet duidelijk. 
 
- Het faciliteren van de vestiging van nieuwe huisartsen, een zorgcentrale die het bel- en 
regelwerk van de huisarts overneemt,  en het voorhanden laten zijn van voldoende zorg zijn 
de punten waarop de regionale zorgverzekeraar zich  in positieve zin kan profileren. 
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2.8. Het dreigend huisartsentekort. 
 
Hoewel niemand het wil, houdt het DHV-bestuur uitdrukkelijk rekening met langdurende 
fricties tussen vraag- en aanbod van huisartsen in ons district.  
Het voorkomen van problemen die als gevolg van dit huisartsentekort kunnen optreden zou 
daarbij best wel eens kunnen liggen in ideeën en/of mogelijkheden die hieronder aan de orde 
worden gesteld. Deze liggen allen in de sfeer van 'substitutie van werk' en/of 
'werkverlichting'. Met als achterliggende gedachte de huisarts zoveel mogelijk 'oneigenlijk' 
werk uit handen te nemen, zodat meer tijd overblijft voor het 'eigenlijke' werk. Hierdoor zou 
iedere huisarts (gemiddeld) meer patiënten ‘aankunnen’ zodat met minder huisartsen 
hetzelfde aantal patiënten van huisartsenzorg kan worden voorzien. 
 
Hieronder kunt u aangeven in hoeverre het 'wenselijk' en 'mogelijk' is dat genoemde 
werkzaamheden door anderen (praktijkondersteuning, externen) worden gedaan; en (!),  
indien dit het geval zou zijn, hoeveel u dit aan werk zou schelen.  
U kunt dat doen door deze drie factoren met een rapportcijfer te beoordelen. Een 1 is dan 
weer 'volstrekt niet wenselijk', 'is volstrekt onmogelijk', respectievelijk ‘leidt in het geheel niet 
tot daling van de werkzaamheden'.  
En een 10 weer 'ontzettend wenselijk' , 'dat is hier/bij mij zeer wel mogelijk' respectievelijk 
'leidt tot zeer grote daling van de werkzaamheden'.  
 
Verder wordt gevraagd of in uw praktijk bepaalde werkzaamheden al door anderen worden 
gedaan. Deze vraag kan met 'ja' of 'nee' worden beantwoord.  
NB. Als bepaalde werkzaamheden bij u al door anderen worden gedaan is het toch de 
bedoeling dat u aangeeft of u dit 'wenselijk' en/of 'mogelijk' vindt, en in hoeverre dit leidde tot 
daling van de werkzaamheden. Het geeft namelijk inzicht of bepaalde ideeën in de praktijk 
ook werken. 
 
Later werden de vragen rond ‘wenselijk’, ‘mogelijk’ en ‘daling van werkzaamheden’ 
gecombineerd tot de schaal werkdalingsmogelijkheden. Dit simpel door de scores van de 
afzonderlijke vragen met elkaar te vermenigvuldigen.   
De onderlinge verschillen van deze scores geven een subjectieve rangorde aan van 
mogelijkheden tot daling van de werkzaamheden.  
 
Als men deze score vervolgens ook vergelijkt met de mate waarin deze bepaalde activiteit in 
de praktijk al wordt gedaan is op districtsniveau duidelijk waar de grootste kansen liggen tot 
werkdrukverlaging van de huisarts. 
 
Als laatste dient te worden vermeld dat item 1 tot en met 18 zijn overgenomen uit het 
onderzoek van de Rijks Universiteit Groningen,  Instituut voor Huisartsgeneeskunde, wat 
onder de titel: ‘Werkdruk en delegeren in de huisartspraktijk’ in april 2000 in ‘De huisarts in 
Nederland’ werd gepubliceerd. 
 
 
De resultaten waren  volgende: 
 



 35 

Tabel 21: Mening respondenten in hoeverre het 'wenselijk' en 'mogelijk' is dat genoemde werkzaamheden door 
anderen worden gedaan en hoeveel dit aan werk zou schelen. 
 
Werkzaamheden Wenselijk Mogelijk Daling werk- Werkdalings- Wordt in mijn praktijk

zaamheden mogelijkheden al door  anderen gedaan
1.Oren uitspuiten 8,2 8,9 5,5 401** 75,3%
2.Wratten aanstippen 8,7 8,8 5,2 398** 71,5%
3.Venapuncties 6,5 7,6 3,2 158 51,9%*
4.Glucosebepaling 9 9,1 6 491** 89,2%
5.Bloeddrukmeting 8,1 8,7 6 422** 77,2%
6.Hechtingen verwijderen 8,6 9 5,4 418** 78,5%
7.ECG's maken 6,5 6,9 4 179 37,3%*
9.Griepvaccinaties 9 9,2 5,8 480** 88,2%
10.Wonden hechten 3,7 4,7 3,7 64 5,1%**
11.Cervix uitstrijkjes 7,6 7,4 6,1 343* 39,2%*
12.Enkels tapen 6,5 6,6 4,7 201* 31,6%*
13.Catheteriseren 4,9 4,9 2,9 69 10,1%**
14.Verbinden ulcus criris 7,8 7,6 4,5 266* 52,5%*
15.Verstrekken dieetadviezen 7,1 7 4,2 208* 39,9%*
16.Geprotocolleerde 8 7,9 6,8 430** 36,1%*
hypertensie
17.Geprotocolleerde COPD- 7,8 7,1 6 332* 15,2%**
controle
18.Geprotocolleerde DM- 8,4 8,1 6,6 449** 57,0%*
controle
19.Aansturen/controleren 6,6 6 6,8 269* 5,7%**
dat de patiënt inderdaad
de benodigde zorg krijgt
door externen laten doen
20.Uitbesteding  6,5 6,7 5,9 257* 12,2%**
administratie e.d. 
21.Personeelszorg e.d.  5,8 6,1 4,8 170 20,9%**
door externen laten doen
22.Uitbesteding algemene  4,4 5,4 4,7 111 4,4%**
management  van de praktijk 
23.Goede beslissingsonder- 6,7 6,2 4,7 195* 5,7%**
steuning voor HA en PO'ers 
middels automatisering/ICT
24.'Geen gezeur' automati- 8,7 7,8 6,7 455** 17,7%**
sering binnen de praktijk
25.Een 'geen gezeur'-ICT 8,5 7,3 5,9 366*
netwerk tussen de praktijk 8,2%**
en andere zorgverleners
26.Een snelle 'second- 5,8 6,6 2,9 111
opinion’van een Hagro- 26,6%**
collega bij 'lastige' patiënten
27.Specialisatie Hagro bep. 4,9 5,3 3,3 86
typen 'lastige' patiënten 10,1%**
28.Direct toegankelijk 8,2 7,6 4,3 268*
advies van de tweede lijn 39,9%*
29.Het hebben van een 7,7 7,7 6,8 403**
regionale dienstenstructuur 7,6%**
 



 36 

Als we de enquêtescores vergelijke met de uitslag van eerder genoemd RUG-onderzoek, dan 
ontstaat het volgende beeld: 
 
Tabel 22: vergelijking enquêtescores met de uitslag RUG-onderzoek. 
 Werkzaamheden DHV-ENQUETE RUG-ONDERZOEK

Werkdalings- Wordt in mijn  Wordt door praktijk- Wenselijk om te
mogelijkheden praktijk al door ondersteunend delegeren

 anderen gedaan personeel gedaan
1.Oren uitspuiten 401** 75,3% 65% 84%
2.Wratten aanstippen 398** 71,5% 68% 84%
3.Venapuncties 158 51,9%* 43% 88%
4.Glucosebepaling 491** 89,2% 87% 87%
5.Bloeddrukmeting 422** 77,2% 76% 84%
6.Hechtingen verwijderen 418** 78,5% 72% 87%
7.ECG's maken 179 37,3%* 22% 55%
9.Griepvaccinaties 480** 88,2% 88% 86%
10.Wonden hechten 64 5,1%** 4% 47%
11.Cervix uitstrijkjes 343* 39,2%* 37% 76%
12.Enkels tapen 201* 31,6%* 24% 69%
13.Catheteriseren 69 10,1%** 2% 58%
14.Verbinden ulcus criris 266* 52,5%* 38% 82%
15.Verstrekken dieet- 208* 39,9%* 36% 78%
 adviezen
16.Geprotocolleerde 430** 36,1%* 26% 86%
hypertensie
17.Geprotocolleerde COPD- 332* 15,2%** 8% 81%
controle
18.Geprotocolleerde DM- 449** 57,0%* 25% 85%
controle

 
Uit bovenstaande blijkt dat de responsgroep van de DHV-enquête op alle punten iets 
vooruitstrevender lijkt wat betreft delegatie in de praktijk dan landelijke de huisartsen.  
Met andere woorden, de werkelijke praktijk in DHV13 is iets minder rooskleurig, maar 
overigens is het patroon wat betreft mogelijkheden tot werkdrukdaling conform dit landelijk 
patroon. 
 
De scores van  ‘werkdalingsmogelijkheden’ en ‘wordt al gedaan in mijn praktijk’ geeft dan 
ook volgende drie groepen van kansen tot werkdrukdaling voor de huisarts: 
 
1. De ‘werkdalingsmogelijkheid’ is groot, maar de meeste huisartsen passen deze 
mogelijkheid al toe. Het enige wat hier geadviseerd kan worden is dat degenen die deze 
mogelijkheid nog niet gebruiken dit wel te gaan doen. 
 
2. De ‘werkdalingsmogelijkheid’ is klein en wordt ook weinig toegepast.  Deze mogelijkheid 
behoeft voorlopig geen aandacht. 
 
3. Een combinatie van een hoge ‘werkdalingsmogelijkheid’ (**) en een lage mate waarin deze 
al wordt toegepast(ook **). Hier liggen beleidsmogelijkheden op districtsniveau. 
 
We komen dan ook tot het volgende voorstel: 
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A. Praktisch/Professionele werkdalingsmogelijkheden:  
 
Het door anderen het werk laten uitvoeren m.b.t. cervix uitstrijkjes, enkels tapen, verbinden 
ulcus criris, dieet adviezen, en geprotocolleerde controle van hypertensie, COPD en DM. 
 
B. Ondersteunende werkdalingsmogelijkheden:  
 
1. Het aansturen en controleren dat de patiënt inderdaad de zorg krijgt die nodig is, door 

externen laten doen, zal als een werkdrukdaling worden ervaren.  
2. Doe de administratie vooral de deur uit, zo lijkt. 
3. Het ICT-gebeuren in de praktijk biedt momenteel (blijkbaar) onvoldoende 

ondersteuning, dan wel geeft teveel ‘gezeur’ om als een prettig hulpmiddel ervaren te 
kunnen worden.  Verbetering hiervan zal z’n vruchten afwerpen. 

4. Directe toegankelijkheid tot de tweede lijn is kansrijk als werkdalingsmogelijkheid. 
5. And last but not least is daar de dienstenstructuur. 
 
Wat betreft de genoemde punten onder A. komt de praktijkondersteuner nadrukkelijk in 
beeld. Het snel (en zonder gezeur) invoeren hiervan  zal als werk(druk)daling worden ervaren. 
 
Wat betreft de punten B, het volgende:  
 
- De dienstenstruktuur is momenteel in ontwikkeling.  
- De administratie de deur uit doen is een keuze die de huisarts zelf kan maken.   

Directe toegankelijkheid tot de tweede lijn is een zaak van de transmurale zorgketen. 
Het is verstandig deze ook op dit punt in te gaan inrichten.  

- Dat de ICT-situatie rond de praktijk aan een grondige herdefiniëring toe is behoeft 
weinig toelichting. De vraag is wie hier de benodigde (eerste) stap kan en moet maken. 

- En wat betreft  het aansturen en controleren dat de patiënt inderdaad de zorg krijgt die 
deze nodig heeft lijkt het verstandig dat zorgverzekeraars hun zorgcentrale’s ook gaan 
openstellen voor patiënten van de huisarts. In Tilburg is zo’n initiatief al opgestart. 

 
* Er is uiteraard weer gevraagd of men ondersteuning nodig had om beschreven vormen van 
werkverlichting vorm te kunnen geven. 
 
Het volgende was het resultaat: 
Nee, ik doe (straks) niet (meer) mee aan deze ontwikkelingen.   11,3% 
Nee, heb ik niet nodig.          18,5% 
Ja.             65,8% 
 
 
Indien u ondersteuning nodig heeft, wilt u dan per ontwikkeling aangeven waaruit deze zou 
moeten bestaan. De keuzemogelijkheden zijn:  
1. Praktisch/professioneel (PP): Er wordt voor gezorgd dat een en ander werkt. 
2. Cursorisch (CUR) : Iemand in de praktijk volgt een cursus  waardoor u  de werkzaamheden 
in de praktijk voortaan zelf  kan doen.      
3. Organisatorisch (ORG): Iemand anders zorgt voor de randvoorwaarden waardoor u in de 
praktijk met een en ander kan werken. 
 
U mag meerdere antwoorden tegelijk geven. 
(De eerder als kansrijk genoemde werkdalingsmogelijkheden zijn met een * aangegeven) 
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Tabel 23: Ondersteuningsbehoefte respondenten op het gebied van werkdalingsmogelijheden. 
 
Werkzaamheden NVT/niet P/P CUR ORG P/P P/P CUR P/P CUR 

ingevuld CUR ORG ORG ORG
1.Oren uitspuiten 69 12 14,6 1,9 2,3 0 0 0
2.Wratten aanstippen 67,7 11,4 15,2 2,5 0 0 0 0
3.Venapuncties 70,1 9,5 15,2 3,2 0 0 0 0
4.Glucosebepaling 71,5 12,7 12 1,3 0 0 0 0
5.Bloeddrukmeting 70,2 11,4 13,9 1,3 0 0 0 0
6.Hechtingen verwijderen 69,9 12 13,3 1,3 0 0 0 0
7.ECG's maken 67,7 6,3 18,4 4,4 0 0 0 0
9.Griepvaccinaties 70.9 12,7 9,5 3,8 0 0 0 0
10.Wonden hechten 64,5 5,7 18,4 3,8 0 0 0 0
11.Cervix uitstrijkjes* 61,4 7,6 18,4 3,2 2,5 0 3,8 2,5
12.Enkels tapen* 58,2 5,1 26,6 3,8 3,8 0 1,3 1,3
13.Catheteriseren 64,5 6,3 3,8 5,1 3,8 0 2,5 0
14.Verbinden ulcus criris 56,9 8,9 21,5 4,4 4,4 0 1,9 4,4
15.Verstrekken dieetadviezen 56,3 9,5 19,6 4,4 1,9 0 4,4 2,5
16.Geprotocolleerde 51,8 7 16,5 10,8 2,5 0 7,6 3,8
hypertensie controle*
17.Geprotocolleerde COPD- 46,8 7 17,1 9,5 3,2 0 10,1 6,3
controle*
18.Geprotocolleerde DM- 52,5 7 15,8 9,5 2,5 0 8,9 3,8
controle*
19.Aansturen/controleren dat de 48,7 16,5 4,4 25,3 0 0 3,2 1,9
patiënt inderdaad de benodigde zorg
 krijgt door externen laten doen
20.Uitbesteding  53,1 19 3,2 23,5 0 0 3,2 0
administratie e.d. *
21.Personeelszorg e.d.  50,6 17,7 3,8 27,3 0 0 0 0
door externen laten doen
22.Uitbesteding algemene  60,1 13,9 3,8 19,1 0 0 1,9 0
management  van de praktijk 
23.Goede beslissingsonder- 48,7 15,8 5,1 21,7 1,9 0 0 0
steuning voor HA en PO'ers 
middels automatisering/ICT*
24.'Geen gezeur' automati- 44,3 20,9 2,5 24,7 1,9 0 0 5,1
sering binnen de praktijk*
25.Een 'geen gezeur'-ICT 41,7 19 3,8 27,3 2,5 0 1,3 4,4
netwerk tussen de praktijk 
en andere zorgverleners*
26.Een snelle 'second- 61,3 16,1 6,3 13,3 1,3 0 0 0
opinion’van een Hagro-
collega bij 'lastige' patiënten
27.Specialisatie Hagro bep. 63,2 13,9 11,4 8,9 0 0 2,5 0
typen 'lastige' patiënten
28.Direct toegankelijk 51,9 19,6 4,4 21,2 0 0 0 1,9
advies van de tweede lijn*
29.Het hebben van een 45,6 18,4 0 33,2 0 0 0 0
regionale dienstenstructuur* 
30.Andere mogelijkheid, namelijk: ** 94,9
* door externen laten doen. 
** Is gezien de lage respons niet verder uitgewerkt. 
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Van wie zou de huisarts die ondersteuning willen hebben?  
 
Tabel 24: overzicht behoefte respondenten aan ondersteuning van welke partij en aangaande welke ontwikkeling 
in procentuele aantallen   
 
 Partijen Nvt / niet ingevuld                   Ja, namelijk voor:
 HAGRO-collega's 67,7% 83,3% M.n. voor 26 en 27
 De RHV 60,1% 87,0% M.n. voor 28 en 29
 De DHV 51,8% 96,0% M.n. voor  16 t/m 18,  23 t/m 25
 De regionale verzekeraar 62,0% 85,0% M.n. 19 en 29
 Anderen, namelijk......... 80,3% 86,6% M.n. WDH, automatiseerders   
      
Wordt binnen uw Hagro wel eens gesproken over de mogelijkheid en wenselijkheid van 
bovenbeschreven vormen van werkverlichting van de huisarts?   
 
In het geheel niet   18,4% 
Soms.    61,9% 
Regelmatig tot vaak.  19,5% 
 
Vindt u dat voldoende ? 
Ja.     55,1% 
Nee.     43,9% 
 
* Het is denkbaar dat voor een praktijk langdurig/struktureel geen opvolger gevonden kan 
worden. Betreffende Hagro kiest er dan soms voor/moet er soms voor kiezen om het 
patiëntenbestand van die praktijk dan onderling maar te verdelen. Wat vindt u daar van ? 
- Dat zou moeten kunnen,        31,6% 
 maar heeft zich binnen onze Hagro nog niet voorgedaan. 
- Dat kan, dat heeft zich binnen onze Hagro al een keer    1,3% 
 voorgedaan, en kan eventueel nog wel een keer. 
- Dat kan, dat heeft zich binnen onze Hagro al een keer    4,2% 
 voorgedaan, maar kan nu niet meer. 
- Dat kan binnen onze Hagro niet.      16,4% 
- Daar ben ik pertinent op tegen.      46,2% 
 
Het is denkbaar dat voor een praktijk langdurig/struktureel geen opvolger gevonden kan 
worden omdat de praktijk (volgens de potentiële opvolger) te weinig patiënten heeft om 
rendabel te kunnen zijn. Het is dan denkbaar dat betreffende Hagro er om die reden voor 
kiest/moet kiezen om een deel van het eigen patiëntenbestand onder te brengen in de praktijk 
van deze opvolger. Wat vindt u daar van ? 
- Dat zou moeten kunnen,        55,9% 
 maar heeft zich binnen onze Hagro nog niet voorgedaan. 
- Dat kan, dat heeft zich binnen onze Hagro al een keer    4,6% 
 voorgedaan, en kan eventueel nog wel een keer. 
- Dat kan, dat heeft zich binnen onze Hagro al een keer    1,5% 
 voorgedaan, maar kan nu niet meer. 
- Dat kan binnen onze Hagro niet.      14,9% 
- Daar ben ik pertinent op tegen.      19,5% 
 
Huisartsen vinden het afstaan van patiënten anno 2000 blijkbaar minder problematisch dan 
het overnemen daarvan. 
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Conclusies van hoofdstuk 2.8. 
 
Wat betreft het laten dalen van de werklast van de huisarts dienen zich een aantal 
mogelijkheden aan: 

 
+   Praktisch-profesionele: Met name het laten doen van cervix uitstrijkjes, enkels tapen,                      
      verbinden ulcus criris, geven van dieetadviezen en de geprotocolleerde controle van                           
      hypertensie, COPD en DM. 
 
+   Ondersteunende: ‘Het bellen etc. dat een patiënt de zorg krijgt die deze nodig heeft’  en     
      ‘de administratie’ door externen laten doen; ‘ondersteunende’ en ‘geen gezeur’- ICT;   
      ‘snelle’ en ‘verhoogde toegankelijkheid tot de tweede lijn’ en ‘het hebben van een    
       dienstenstruktuur’. 
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2.9. Ervaren werksituatie 
 
Er werden ook een aantal vragen gesteld over de door de huisarts ervaren werksituatie. 
De vraag was of de huisarts kon aangeven hoe hij of zij zich ten opzichte van het werk voelt ? 
Dit door omcirkeling van wat het best met zijn of haar mening overeenstemde. 
De range varieerde van ‘helemaal oneens’ tot ‘helemaal mee eens’. 
Hieronder de gestelde vragen en hun beantwoording. 
 
Tabel 25: Weergave van de door de respondenten ervaren werksituatie in procentuele aantallen. 
 

 Helemaal Mee  Deels mee  Mee  Helemaal 
 oneens  oneens  eens, deels  eens  eens 
     mee oneens 
  

Mijn werk interesseert me   1,9%  5,7%  22,2%   49,4%  20,9% 
nog evenveel als altijd. 
 
Als salaris en condities   27,8%  42,4%  15,8%    8,9%   4,8% 
dezelfde zouden zijn, zou ik 
net zo lief niet-medisch 
werk doen. 
 
Ik heb echt plezier in m'n       0,6%   1,9%  28,5%   54,4%  14,6% 
werk. 
 
Mijn beroep inspireert me om    0.6%   2,5%  24,1%   60,1%  12,7% 
zo goed mogelijk te presteren. 
 
 
Men kon ook  aangeven hoe tevreden  men was met een aantal beroepsaspecten. Op gelijke 
wijze als boven. 
 
Tabel 26: Weergave van de door de respondenten ervaren tevredenheid met een aantal beroepsaspecten in 
procentuele aantallen 
 

 Zeer  Onte-  Deels tevre-  Tevre-  Zeer 
 ontevreden  vreden  den, deels  den.  tevreden. 
     ontevreden. 

 
De hoeveelheid tijd die ik   1,9%  17,1%  30,4%   66,2%   4,4% 
per patiënt beschikbaar heb. 
 
De hoeveelheid tijd die mijn    8,2%  35,4%  31,0%   22,2%  3,2% 
praktijk kost. 
 
De hoeveelheid tijd die ik    3,2%  19,0%  25,3%   48,7%   3,8% 
aan nascholing kan besteden. 
 
De hoeveelheid tijd die ik   10,8%  31,0%  29,1%   27,2%   1,9% 
Aan mijn gezin/partner  
kan besteden. 
 
De hoeveelheid vrije tijd   12,7%  37,3%  27,2%   21,5%   1,3% 
waarover ik beschik. 
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De laatste vraag in deze categorie was wanneer de huisarts zichzelf vergeleek met zijn 
collega-huisartsen, hoe komt hij of zij er dan vanaf kwam wat betreft een aantal aspecten.  
 
Tabel 27: Vergelijking met collega-huisartsen wat betreft een aantal aspecten in procentuele aantallen 
 

  
  Veel  Slech-  Deels beter,  Beter.  Veel 
  slechter.  ter.  Deels slechter    beter. 
      

 
Uw praktijkorganisatie   0,6%   0,6%  38,0%   52,3%   9,5% 
 
Tevredenheid met uw werk   0,0%   3,8%  39,9%   52,4%   3,8% 
 
Werkbelasting               0,6%  14,6%  38,6%   39,2%   6,9% 
 
Uw financiële positie      4,4%  21,5%  42,4%   29,1%   2,5% 
 
De hoeveelheid vrije tijd      2,5%  22,2%  44,3%   27,8%   3,2% 
die u heeft. 
 
Het aantal 'lastige' patiënten.    0,6%  10,8%  45,6%   39,2%   3,8% 
 
Uw inkomen.       5,7%  25,9%  47,4%   20,3%   0,6% 
 
 
 
Uit deze (zelf-)beoordeling van de huisarts komt een genuanceerd beeld naar  
voren:  Allereerst lijken de beroepsinhoudelijke aspecten van het vak nog steeds afdoende 
bevredigend te zijn.  
 
De hoeveelheid tijd voor patiënten en nascholing geven ook weinig aanleiding  
tot ontevredenheid 
Het verschil in tevredenheid zit hem vooral in de hoeveelheid tijd die de praktijk kost, en  
daarmee ook wat er dan overblijft voor andere zaken. 
 
In vergelijking met hun collega’s zijn de meeste huisartsen over de eigen praktijkorganisatie 
tevreden.    
Hetzelfde geldt wat betreft het werk, werkbelasting en de hoeveelheid lastige patiënten.  
 
Wat betreft financiële positie en de hoeveelheid vrije tijd zien we duidelijk verschillen. 
 
 
Conclusies van hoofdstuk 2.9. 
 
- De verschillen in tevredenheid tussen huisartsen zit vooral in de financiële positie en de 
hoeveelheid vrije tijd. 
 
* 
 
Tot zover de beschrijvende analyse van de uitkomsten van de enquête. 
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3. Patronen, samenhang en een model betreffende de huisartsenzorg. 
 
Een vragenlijst analyseren met de omvang van deze enquête  is geen eenvoudige opgave.  
Dit temeer daar gestandaardiseerd gereedschap voor dit soort klussen niet voor handen is.   
Het  breed uitgegooide visnet van onderwerpen heeft, zo zagen we, een brede range aan 
inzichten opgeleverd. Deze nu kennen op bepaalde punten samenhang. En op andere juist 
weer niet. De kunst nu is uit de veelheid van alle onderlinge verbanden die boven water te 
krijgen ‘die er echt toe doen’. Met dit doel is overgegaan tot methodische schifting en  
‘indikking’ van de gegevens. Waarbij  konsekwent uitsluitend  resultaten die aan de strenge 
toelatingseisen voldeden deel bleven uitmaken van verdere analyse. We zullen proberen in het 
kort aan te geven hoe dat in z’n werk ging. 
 
Allereerst kregen de vragen die niet waren beantwoord toch een score, namelijk die van het 
groepsgemiddelde bij betreffend antwoord. Het voordeel hiervan is dat je iedereen ‘binnen 
boord’ houdt. Het nadeel van het werken met zulke gemiddelden is ‘vervlakking van de 
informatie’. 
 
Verder was al een aantal gegevens gecombineerd verwerkt.  
Zo beschikken we al over een prioriteiten-index m.b.t. de aantrekkelijkheid van de praktijk; 
een impact-index voor de nieuwe vormen van zorgsturing; een verzekeraarsindex m.b.t. de 
(nieuwe) rol van de zorgverzekeraar; en een schaal m.b.t. werkdalingsmogelijkheden voor de 
huisarts. 
Deze per item samengestelde schalen werden nu door middel van factoranalyse, een 
statistische methode om te bezien of uitkomsten mogelijk een en dezelfde onderliggende 
dimensie kennen, (hier met een factorlading van >.6000, meestal .7000 of hoger), ‘ingedikt’ 
tot een aantal (combinatie-)schalen. 
 
Zo zijn de items met betrekking tot ‘de aantrekkelijkheid van de praktijk’ van 21 items 
teruggebracht tot drie schalen.  
De eerste heet Prioriteit Randvoorwaarden en combineert de items 10, 12 en 15 t/m 21.  
De tweede heet Prioriteit Ondersteuning en combineert de items 5, 6, 7 en 9.  
De derde heet Prioriteit Hagro en combineert item 3 en 4.  
De overige items hier zijn uit de analyse verwijderd.   
 
Met de impact-index ‘nieuwe vormen van zorgsturing’ is het volgende gebeurd: 
Item 6 t/m 9 zijn omgevormd tot de schaal ‘impact informatievoorziening’;  
en de items 1, 3 en 4 tot  ‘impact rol huisartsenzorg’.  
 
Wat betreft de (nieuwe) rol van de zorgverzekeraar; hier beschikken we nu over  de schalen 
‘faciliterende rol verzekeraar’ (de items 6, 8, 9, 10,12 en 13 van dit onderwerp) en ‘de ICPC-
rol verzekeraar’(items 2 t/m 4 van dit onderwerp). 
 
Bij de 28 items m.b.t. ‘de werkdrukdalingsmogelijkheden’ beschikken we nu over vijf 
schalen: 
-  ‘Werkdrukdalingsmogelijkheden praktische ondersteuning’ 

(De items 1, 2, 4, 5, 6, 10,11, 15 en 17). 
- ‘Werkdrukdalingsmogelijkheden uitvoeringsondersteuning’ 
 ( De items 16, 18, 22, 23 en 24).   
-  ‘Werkdrukdalingsmogelijkheden door inzet andere professionals’ 
 (De items 3, 13, 14, 26 en 27). 
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- ‘Werkdrukdalingsmogelijkheden management’ 
 ( De items 19 t/m 21). 
- ‘Werkdrukdalingsmogelijkheden tijdnemende handelingen’ 
 (De items 9 en 12). 
 
Tevens zijn de ‘ja’-scores ‘wordt in mijn praktijk al door anderen gedaan’ van 
bovengenoemde schalen ook bij elkaar opgeteld en vormen de schalen  
‘Realiteit praktische ondersteuning’, Realiteit uitvoeringsondersteuning’, etc. 
 
Een zelfde soort van werkwijze is toegepast met betrekking tot de ‘ervaren werkbelasting’. 
De rapportcijfers van de vragen 44 t/m 46 zijn na factoranalyse opgeteld  tot de schaal 
‘Werkbelasting primaire werkzaamheden’. En de vragen 47 en 48 tot  ‘Werkbelasting 
secundaire werkzaamheden’.  
 
Een zelfde handeling werd verricht op de vragen met betrekking tot de ervaren werksituatie.  
Op alle items van de vragen 130, 131 en 132 werd één  factoranalyse toegepast. Met als 
gevolg de volgende schalen: 
 
- ‘Tevredenheid over de tijdsbesteding’. 
 (131 b, 131 d, 131 e, 132 e ). 
- ‘Tevredenheid over de professionele inzet’. 
 (130 a en d) 
- ‘Tevredenheid over het inkomen’. 
 (132 d en g). 
- ‘Tevredenheid over de praktijkorganisatie’. 
 (132 a en f). 
- ‘Tevredenheid over het werk’. 

 (130 c en 132 b). 
 

Daarnaast zijn de scores van de vragen 14 (Hoeveel tijd reserveert u gemiddeld per patiënt 
tijdens het spreekuur ?) en 16 ( Hoeveel patiënten ziet u gemiddeld op het spreekuur?) met 
elkaar vermenigvuldigt tot de score ‘Tijd besteed aan het spreekuur’.  
 
Naast het ‘indikken van informatie’ heeft het werken met schalen als voordeel dat ‘toevallig 
wat extreme scores’ door het gecombineerd worden met andere scores worden weggemiddeld.  
Hierdoor wordt de te analyseren informatie betrouwbaarder.  
Nadeel is echter dat de sterkte van individuele samenhangen van items door combinatie tot 
‘schaal’ kan worden verzwakt. De kans op ‘hoge’ correlaties neemt hierdoor af.  
 
 
*  
 
Tot zover de ‘indikking’ door middel van schaalconstructie.  
 
Na deze operatie zijn vragen die weinig spreiding in de beantwoording hadden en/of waar 
gewoonweg weinig antwoord op was gegeven uit de analyse verwijderd.  
De reden is dat deze kwaliteit van beantwoording te weinig informatie geeft om eventuele 
samenhangen te kunnen verklaren. 
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Verder zijn al die vragen verwijderd die te specifiek op een bepaald onderwerp gericht, 
dubbel en/of inhoudelijk minder relevant waren uit de analyse verwijderd.  
Het betreft hier met name vragen betreffende ‘het gebruik van ICT’, ‘verbouwingsplannen’, 
‘praktijkondersteuning’ en ‘steun bij het vormgeven van de diverse zaken in de praktijk’. 
 
Op deze wijze hielden we naast de eerder genoemde schalen (hun vraagnummer staat 
hieronder tussen haakjes) de volgende items over voor analyse: 1, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 14,  
16 t/m 22, 25, 27 t/m 30, 32, 42, 44 t/m 51, 62, (69), 72, 84, 85, 88 t/m 91, (107), 108, 115, 
(116), (122), 128, 129, (130 t/m 132). 
 
De schalen en deze overgebleven vragen zijn vervolgens onderling gecorreleerd;  
en de schalen en items welke statistisch geen significante correlaties vertoonden zijn 
vervolgens weer uit de analyse verwijderd. Zij geven immers geen of onvoldoende 
significante informatie wat betreft een eventuele samenhang tussen zaken. 
 
Hierna werd de allerlaatste selectie toegepast.  
Daar waar sprake was van meerdere significante correlaties  werd door middel van multiple 
regressie bepaald welke schalen of vragen nog boven de drempelwaarde van .05 informatie 
toevoegden.  
 
Ter illustratie hiervan volgende: 
Stel we willen weten welke zaken bijdragen aan de hoogte van het brandstofverbruik van een 
auto. We nemen hiervoor een aantal op relevante punten van elkaar afwijkende auto’s.  
We laten deze vervolgens allemaal honderd kilometer rijden, waarbij we tevens het volgende 
in kaart brengen: Het gewicht van de auto, het aantal passagiers, de snelheid waarmee is 
gereden, de rijstijl van de chauffeur, de kwaliteit van de weg, de omgeving waarin men reed, 
en de sterkte van de wind.  
Door multiple regressie kan dan, onder konstanthouding van de eerdere verklarende invloed 
de mate van de andere invloeden worden vastgesteld. En dat aantal invloeden kan zeer groot 
zijn. En men kan er voor kiezen de sterkste invloed het eerst aan de beurt te laten zijn. Op 
gegeven moment is het dan zo dat een nieuw in te brengen invloed minder dan 5 procent (de 
drempelwaarde .05)  aan verklaring toevoegt  Die wordt dan niet meer in de analyse 
toegelaten. 
In ons voorbeeld is het denkbeeldig dat na ‘het gewicht van de auto’, ‘de snelheid waarmee is 
gereden’ en ‘de rijstijl van de chauffeur’ de andere invloeden minder dan 5 procent toevoegen 
aan de verklaring waarom de ene auto voor die honderd kilometer 12 liter benzine gebruikte 
en de ander 6.  
 
De schalen en vragen die boven de drempelwaarde van .05 bleven werden in de verdere 
analyse toegelaten, de anderen niet. 
 
Wat we dankzij deze werkwijze overhielden was het ‘residu’ van wat in de huisartsenpraktijk 
aan ‘werk’, ‘werklast’ en ‘tevredenheid’ er echt toe doet. 
Vervolgens zou dan door middel van een te toetsen model de onderlinge samenhang van de in 
het ‘residu’ gevonden zaken  in kaart gebracht kunnen worden. Met name wordt dan duidelijk  
welke zaken NIET met elkaar samenhangen. 
Het eindresultaat van dit alles zou moeten zijn een basaal managementmodel wat betreft 
‘werk’, ‘werklast’ en ‘tevredenheid’ in de huisartsenpraktijk. En geeft daarmee hopelijk een 
aantal aanzetten om de relatie tussen deze zaken te optimaliseren, dan wel in positieve zin bij 
te stellen. 
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Wat we overhielden waren 19 items. Elf daarvan waren schalen, de rest bestond uit ‘gewone’ 
variabelen.  Vier hadden betrekking op ‘praktijkkenmerken’, tien op ‘hoe er in de praktijk 
wordt gewerkt’, en vijf op ‘de tevredenheid’ over een en ander. 
 
Nu eerst nog een opmerking over het toetsen van modellen.  
Het was tot een jaar of tien geleden in de sociale wetenschappen een probleem om causale 
modellen te toetsen. Er waren wel een aantal technieken om tot verifieerbare uitspraken op 
‘schakelniveau’ te kunnen komen, maar integrale modelvorming, tot uitspraken op 
‘kettingniveau’ komen was eigenlijk niet mogelijk. 
Dat is nu anders.  
Dankzij een analysetechniek die Lisrel (*4) heet.  
 
De gebruikte methode is voornamelijk een mathematische. Het is een techniek welke gelijk 
een MRI-scan geen foto maakt van de werkelijkheid, maar een fotografische weergave is van 
het meest waarschijnlijke beeld, in ons geval het meest waarschijnlijke model van die 
werkelijkheid.  
Op grond van analyse van de LIneaire Structurele RElaties door de methode van maximale 
waarschijnlijkheid (Likelihood) wordt aangegeven in hoeverre de gegevens passen op het 
door de onderzoeker vermoedde model. 
Er kan dus nooit gesteld worden dat het model ‘waar’ is. Maar wel in hoeverre de best 
passende schatting van dat model op de gegevens ‘past’ waaruit het is opgebouwd. Is deze 
‘fit’ één (1,000),  dan past het model perfect op deze data.  
 
Het probleem bij deze werkwijze is echter dat naarmate het model groter en/of ingewikkelder 
wordt de hoeveelheid vrijheidsgraden van het model daarmee toeneemt. En als het aantal 
vrijheidsgraden toeneemt, neemt de statistische kans op een goede ‘fit’ omgekeerd evenredig 
af. Verder wordt door het ingewikkelder worden van het model het gevaar groter dat het ‘uit 
het lood gaat hangen’. Dat geeft weer ongewenste effecten elders in het model.  
  
Bij ons eerste model was dit het geval. Op grond van dit gegeven is toen overgegaan tot de 
laatste reductie van variabelen. Maar nu uitsluitend ten behoeve van toetsing van het ‘totaal-
model’. Het betrof hier vier variabelen.  
Bij de te bespreken ‘sub-modellen’ zijn deze echter gewoon gehandhaafd. 
 
Het totaal-model dat de relatie ‘werk’, ‘werklast’ en  ‘tevredenheid’ in de praktijk, ons basaal 
management-model, weergeeft staat op de volgende pagina. 
 
Op de horizontale as staan van links naar rechts weergegeven de Inputvariabelen, en 
vervolgens de Throughput- en Outputvariabelen.   
Daar waar een (statistisch) significante relatie bestaat tussen variabelen is dit door middel van 
een pijl aangegeven. Deze relatie is meestal eenzijdig en loopt veelal van links naar rechts. 
Verder is aangegeven of de beïnvloeding positief (+) of negatief (-) is. En in welke mate.  
En hoe significant deze is: Bij * is alfa <.05, bij ** <.01. De Adjusted Goodness of Fit 
bedraagt .84, hetgeen zonder meer  acceptabel is. Het model is derhalve geaccepteerd. 
 
Input-variabelen zijn de zogeheten ‘onafhankelijke variabelen’. Hun waarde is gewoon een 
gegeven. En in dit model zijn dat ‘de hoeveelheid patiënten in de praktijk’, ‘de hoeveelheid 
patiënten op het spreekuur’, het percentage ‘ziekenfondsverzekerden in de praktijk’ en ‘de  
secundaire werkzaamheden’. Op de vertikale as staan deze variabelen ondergebracht onder de 
categorieën ’Kwantitatieve Praktijkkenmerken’ en ‘Kwalitatieve Praktijkkenmerken’. 
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Tabel 28: Managementmodel; weergave relatie ‘werk’,  ‘werklast’ en ‘tevredenheid’ in de praktijk 
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De Throughput-variabelen worden direct beïnvloed door de onafhankelijke variabelen en 
hebben hier allen betrekking op zaken in of rond de praktijk.  
We zien hier bijvoorbeeld dat de ‘in de praktijk gerealiseerde praktische ondersteuning’ geen 
invloed heeft op de ‘subjectieve werklast van de huisarts’. Iets om bijvoorbeeld bij 
effectmeting na invoering van de ‘praktijkondersteuning’ rekening mee te houden. 
 
De Output-variabelen worden beïnvloed door het netwerk van de throughput-variabelen en 
hebben hier allen betrekking op de tevredenheid van de huisarts ten aanzien van een aantal 
zaken als hun onderlinge relatie.  
 
We zullen het totaal-model hieronder aan de hand van een aantal sub-modellen nader 
toelichten:  
 
3.1. Patiënt en praktijk. 
 
 
Dit model ziet er als volgt uit: 

 
 
Allereerst wordt duidelijk dat het aantal patiënten in de praktijk de tevredenheid over het 
inkomen doet bevorderen. Gezien de relatie ‘aantal patiënten’ – ‘inkomsten voor de praktijk’ 
is dit geen onlogische uitkomst. We zien verder dat  een groot aantal patiënten in de praktijk 
en daarmee de tijd besteed aan het spreekuur het gebruik van beslissingsondersteunende ICT-
voorzieningen  bevordert dan wel financieel (eerder) mogelijk maakt. 
En dat het gebruik van deze middelen weer een positieve invloed heeft op de tevredenheid  
over het inkomen en over die betreffende de praktijkorganisatie. 
Als laatste wordt hier duidelijk dat het ‘aantal patiënten op het spreekuur’, ‘de tijd besteed aan 
het spreekuur’, ‘de gerealiseerde praktische ondersteuning in de praktijk’, ‘en de tevredenheid 
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over de praktijkorganisatie’ een duidelijke relatie met elkaar hebben. Ook omgekeerd: daar 
waar meer praktische ondersteuning is gerealiseerd wordt minder tijd aan het spreekuur 
besteed. 
 
Omdat het model een Adjusted Goodness of Fit heeft van .926 is dit model geaccepteerd. 
(Nu zult u misschien stellen dat de onderlinge verbanden niet zo sterk zijn. Dat is juist. En is 
in onze situatie waarschijnlijk mede veroorzaakt door de gehanteerde methode van data-
reductie. Tevens is in een aantal gevallen sprake van een curve-lineaire relatie; deze komen 
bij deze analyse-techniek niet goed uit de verf.) 
 
We moeten hier verder opmerken dat huisartsen die aangaven bereid te zijn patiënten te 
willen opnemen van praktijken waarvoor geen opvolger is gevonden met name binnen dit 
kwantitatieve model significant scoren. Met name wat betreft ‘het aantal patiënten op het 
spreekuur’, ‘de tijd besteed aan het spreekuur ‘als ‘de tevredenheid over de praktijk-
organisatie’. Dat vinden zij blijkbaar belangrijke zaken. Die, (meer) praktische ondersteuning, 
en zijdelings ICT-ondersteuning, lijken zo een opening te bieden een (nog) grotere praktijk 
aan te kunnen.Daarnaast werd het hebben van een dienstenstruktuur genoemd. 
 
 
3.2. Het gebruik van ondersteunende ICT in de praktijk. 
 
Het model van het ondersteunend ICT-gebruik in de praktijk ziet er als volgt uit: 

 
We zien hier allereerst dat hier een variabele is toegevoegd die in het totaal-model ontbreekt: 
De leeftijd van de huisarts. Dit is niet voor niets: Oudere huisartsen maken minder gebruik 
van deze vorm van ondersteuning. Dit zowel wat betreft het coderen van diagnoses als het 
registreren volgens SOEP-formaat (ook een variabele die in het totaal-model ontbreekt). 
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De relatie ‘aantal patiënten in de praktijk’, ‘de tijd besteed aan het spreekuur’, en het gebruik 
van deze ondersteuning is boven al aan de orde geweest.  
 
De Adjusted Goodness of Fit van dit model bedraagt .975. Het model is hierdoor 
geaccepteerd. 
 
(Dat overigens de waarden bij een pijl in het ene model af kunnen wijken van die in en ander 
model ligt in het feit dat Lisrel  een optimum van de waarschijnlijkheid van betreffend model 
uitrekent. En dat optimum kan in het ene sub-model net even anders liggen als in het ander, 
met als gevolg een iets andere schatting van de mate van beïnvloeding.) 
 
 
 
3.3. Het gebruik van andere vormen van ondersteuning in de praktijk. 
 
Het model voor het gebruik van andere vormen van ondersteuning in de praktijk is de 
volgende: 
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Ook hier weer variabelen die in het totaal-model ontbreken: ‘Werkdalingsmogelijkheden 
praktische ondersteuning’ en ‘Werkdalingsmogelijkheden management’. 
 
We zien dat het aantal patiënten op het spreekuur van invloed is op het zien van 
mogelijkheden van werkdrukverlaging  als het daadwerkelijk gerealiseerd hebben van 
(praktische) werkdrukverlaging. Niet alleen de praktische ondersteuning speelt hier een rol. 
Met name de rol van mogelijke ondersteuning van andere professionals (praktijk-
ondersteuner, diëtiste, directe collega’s en de tweede lijn) neemt met het aantal patiënten op 
het spreekuur toe. 
Duidelijk is dat met het toenemen van mogelijkheden van deze vormen van ondersteuning 
ook de managementcomponent in beeld komt. En daarmee weer de relatie met de 
tevredenheid over het inkomen. Daar waar men (straks) minder zelf hoeft te doen neemt de 
tevredenheid hierover blijkbaar toe.  
 
Als huisartsen straks gemiddeld meer patiënten (moeten) gaan behandelen ligt hier blijkbaar 
een sleutel hoe deze toename praktisch vorm te geven. 
 
Gezien de Adjusted Goodness of Fit (.941) is ook dit submodel geaccepteerd. 
 
 
 
3.4. Patiënt en werklast. 
 
Hieronder betreffend model: 

 
 
Wat hier duidelijk wordt is dat het percentage ziekenfondsverzekerden relevant kenmerk is 
voor iedere huisartsenpraktijk. Ook in het Gooi.  
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Het percentage ziekenfondsverzekerden in de praktijk blijkt volgens ons model bepalend te 
zijn voor de ervaren draaglast van de huisarts(en) in die praktijk. In het volgende hoofdstuk 
gaan we uitgebreid in op deze konstatering.. 
 
De werklast wordt verder bepaald door ‘secundaire werkzaamheden’ als het bellen om er voor 
te zorgen dat de patiënt daadwerkelijk de zorg krijgt die deze nodig heeft.  
De invloed van beide zaken op ‘de subjectieve draaglast’, ‘de tevredenheid over de 
tijdsbesteding’ en ‘tevredenheid over de professionele inzet’ is duidelijk.  
Hier lijken dan ook een aantal duidelijke aanknopingspunten te liggen voor het (gaan) 
aansturen van deze zo belangrijke items m.b.t. het aantrekkelijk houden van het huisartsenvak 
en/of  preventie van ‘burn-out’.  
 
Vanwege de Adjusted Goodness of Fit van .995  werd ook dit model geaccepteerd. 
 
 
 
3.5. Tevredenheid in de praktijk. 
 
Als laatste werd het onderlinge verband wat betreft de tevredenheid getoetst. 
Dat ziet er als volgt uit. 

 
 
We zien dat de variabelen op het terrein van ‘ondersteunende ICT’, ‘gerealiseerde praktische 
ondersteuning’, ‘subjectieve draaglast’ en ‘secundaire werkzaamheden’ allen een invloed  
hebben van ongeveer gelijke grootte, en dat deze zowel positief  als negatief  kan zijn. 
Verder zien we dat de tevredenheid die beïnvloed wordt door ‘de subjectieve draaglast’ en  
‘de secundaire werkzaamheden’ sterker van invloed is op ‘de tevredenheid betreffende de 
professionele inzet’ dan die welke betrekking heeft op ‘de praktijkorganisatie’.  
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De samenhang tussen ‘tevredenheid over de professionele inzet’ en ‘tevredenheid over het 
werk’ geeft waarschijnlijk weinig reden tot verbazing. Net zoals die tussen ‘tevredenheid over 
het inkomen’ en die over ‘het werk: Neemt die over ‘het werk’ toe dan zien we die over ‘het 
inkomen’ ook toenemen. 
 
Dit geheel aan relaties zou wel eens van belang kunnen zijn voor een aantal zaken de 
huisartsenzorg betreffende. Dit temeer als we ons realiseren dat bij huisartsen die zeggen 
eventueel bereid te zijn na hun pensionering door te werken ‘de subjectieve draaglast’ en ‘de 
secundaire werkzaamheden’ als belangrijk(e) (voorwaarde) naar voren komt.  
Deze dimensie van zorg in de praktijk lijkt zo een opening te bieden hoe met het dreigend 
huisartsentekort eventueel kan worden omgegaan. 
 
De Adjusted Goodness of Fit van het tevredenheidsmodel bedraagt .946.  
 
*  
 
Tot zover een aantal opmerkingen betreffende de zaken die volgend de enquête voor de 
huisartsenzorg van fundamenteel belang zijn, als hun onderlinge relatie(s). 
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4. Produkt, kosten en werkdruk van huisartsenzorg op weg naar een nieuwe praktijk ? 
 
Als een zaak de afgelopen tijd in het brandpunt van de belangstelling heeft gestaan in 
huisartsenland  zijn dat  produkt, kosten en werkdruk van huisartsenzorg als hun onderlinge 
relatie. Praktijkkosten, inkomen, het dreigend tekort aan huisartsen, invoering van de 
praktijkverpleegkundige, het elektronisch ondersteund voorschrijven van medicijnen, de 
gevolgen van de Mededingingswet, zij allen zijn aspecten van een zelfde probleem. 
Gegeven een aantal inzichten die de enquête tot nu toe opleverde zullen we daar nu wat dieper 
op ingaan. Met name wat betreft de relatie ‘percentage ziekenfondsverzekerden’ en ‘ervaren 
werklast’ door de huisarts. 
 
4.1. Een aantal opmerkingen betreffende de huidige bekostiging van huisartsenzorg. 
 
Allereerst een aantal opmerkingen over de huidige relatie ‘produkt’ en ‘kosten’ van 
huisartsenzorg. Voor particulier verzekerden is deze als volgt:  De huisarts maakt per bezoek 
of visite een nota. En stuurt deze naar de patiënt. En afhankelijk van zijn polis en eigen risico 
kan deze de nota bij zijn zorgverzekeraar declareren. 
Voor ziekenfondsverzekerden is dat anders geregeld. Daar ontvangt de huisarts een deels 
leeftijd afhankelijk vast bedrag per jaar voor zijn patiënt. Voor dit zogeheten abonnement mag 
deze patiënt zo vaak een beroep doen op de huisarts als deze dat nodig acht. De patiënt heeft 
recht op deze zogeheten ‘basiszorg’. Als eventueel aanvullende modules, waar de huisarts 
weer apart voor wordt betaald.  
Wat de huisarts echter precies levert aan zorg, en of deze conform betreffende ‘standaarden’ 
is, daarover is weinig bekend. Laat staan hoe dit per huisarts en/of praktijk ligt.  
 
Nu kan tegen dit laatste worden ingebracht dat de huisarts ‘spiegelinformatie’ van de 
regionale zorgverzekeraar krijgt met betrekking tot zijn handelen voor de bij hem 
ingeschreven ziekenfondsverzekerden.  
Dat is juist.  
Maar waar de waarde van deze informatie precies uit bestaat is onduidelijk:  
 
Allereerst betreft het hier uitsluitend handelingen welke voor deze verzekeraars traceerbaar 
zijn. De informatie heeft dan ook betrekking op zaken als het voorschrijven van medicijnen, 
verwijzingen naar de specialist e.d.. Gezien de diverse standaarden slechts (mogelijke) 
onderdelen van het totale behandeltraject dat in de praktijk vorm krijgt. 
 
Als tweede moet worden genoemd dat deze informatie (dus) uitsluitend betrekking heeft op 
ziekenfondsverzekerden. Het percentage daarvan kan per praktijk nogal verschillen. Omdat de 
huisarts zijn handelen afstemt op wat de patiënt nodig heeft,  en niet hoe deze verzekerd is, 
geeft deze informatie niet zelden een beeld dat voor het gevoel van de huisarts “niet juist is”. 
De cijfers waarop dit beeld wordt samengesteld zijn natuurlijk wel juist, maar omdat het beeld  
een partieel beeld is, want alleen gebaseerd op ziekenfondsverzekerden, kan de huisarts het 
vaak niet afzetten tegen het totaal van zijn handelen. En kan hij er praktisch weinig mee.  
 
Daarnaast is over deze ‘spiegelinformatie’ het nodige aan statistische opmerkingen te maken.  
Daar waar het (gemiddelde) beeld voor een 500.000 of meer  ziekenfondsverzekerden 
volstrekt valide kan zijn, is dat bij een patiënten bestand van 700 tot 2100 (30 respectievelijk 
90 procent ziekenfondsverzekerden in een normpraktijk, zie deel I van dit rapport) nog maar 
de vraag. 
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Allereerst neemt bij een kleine steekproef hieruit de standaardafwijking toe. Alleen daardoor 
al kunnen afwijkingen van het ‘gemiddelde’ beeld ontstaan.  
Daarnaast is de steekproef niet a-select, want deze bevat uitsluitend de verzekerdenpopulatie 
van praktijk X. ‘Spiegelen’ c.q. vergelijken kan dan uitsluitend plaatsvinden met praktijken 
soortgelijk aan X. Soortgelijk wat betreft relevante kenmerken. Het in het vorige hoofdstuk 
besproken basaal managementmodel geeft hiertoe een aantal aanknopingspunten.  
 
Verder kunnen wel significante afwijkingen, zowel  onwenselijke als wenselijke(!), het 
gevolg zijn van toevalligheden en/of structurele gegevenheden buiten invloed van de huisarts.   
Het zijn dit soort van invloeden welke juist aanleiding zijn geweest voor het oprichten van 
instellingen ‘ter onderlinge waarborging’ van de kosten van zorg (= zorgverzekeraars). Met 
als achterliggende methode dat grootschalige vereffening kleinschalige extreme fluctuaties 
kunnen opvangen. Het dan weer als norm terugvertalen van de grootschalige vereffening naar 
de fluctuaties in een kleinschalige praktijk kan, systeemtechnisch gezien, niet. 
 
Uit onderzoek rond de normuitkering voor verzekeraars (*5) weten we verder  dat de 
parameters ‘leeftijd’  en ‘geslacht’  niet meer dan 5 a 6 procent van de spreiding van medische 
consumptie verklaren. Tenzij we diagnose-informatie uit het verleden toevoegen; dan wordt 
het een stuk beter. Op bestanden van vijfhonderdduizend of meer verzekerden is hiermee 
misschien iets aan risicosturing te doen; op patiëntenbestanden van de omvang van een 
huisartsenpraktijk niet (meer).  Dus al wordt de ‘spiegelinformatie’ hier op afgestemd, dan is 
het nog maar de vraag wat de huisarts er mee kan.  
 
Anders gesteld; het toepassen van ‘de wet van het grote aantal’( model ‘zorgverzekeraar’)  
kan methodologisch niet zomaar worden toegepast in een situatie waar slechts ‘de wet van het 
kleine aantal’ (model ‘de praktijk’) toepasbaar is. Zoiets leidt zonder meer tot ‘perver-
siteiten’(*6).  Dit zijn situaties die ontstaan door het toepassen van een op zich logische of 
legitieme regel in een omgeving waar deze ‘qualitate qua’ niet past.  
 
Het is onder andere om deze redenen jammer dat de commissie Tabaksblat (*1) wat betreft 
‘produkt’ en ‘kosten’ van huisartsenzorg weer voor de huidig toegepaste c.q. traditionele en 
‘verticale’ benadering heeft gekozen.  
In het door de commissie gehanteerde ‘boxen-model’, waarin een splitsing wordt gemaakt in 
de aard van de geldstromen met betrekking tot huisartsenzorg, wordt nog steeds uitgegaan van 
begrippen als ‘basiszorg’ en aanvullende ‘modules’. En wat onder die basiszorg zou moeten 
worden verstaan is dan regulair onderwerp van onderhandelingen tussen de Landelijke 
Huisartsen Vereniging en Zorgverzekeraars Nederland. 
 
Er lijkt hier een belangrijke kans te zijn gemist om aansluiting te vinden bij een aantal, ook 
voor de huisartsenzorg evident belangrijke ontwikkelingen. Gedoeld wordt dan op 
‘transmuralisering’, ‘ketenzorg’, ‘diseasemanagement’ en ‘diagnose-behandel-combinaties’ 
(DBC’s). De begrippen ‘transmuralisering’, ‘ketenzorg’ en diseasemanagement’ zijn in de 
huisartsenzorg inmiddels ingeburgerde begrippen. Wat betreft DBC’s is dat minder het geval. 
Daarom eerst een korte toelichting op dit begrip. Ik maak hiervoor gebruik van informatie 
welke staat op:www. dbc2003. nl.  
 
Op genoemde website valt het volgende te lezen: 

- Per 1 januari 2003  zal wat betreft de bekostiging van medisch specialistische en 
ziekenhuiszorg gebruik gemaakt gaan worden van DBC’s. 
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- Een Diagnose Behandeling Combinatie is een weergave van activiteiten en 
verrichtingen in het ziekenhuis, die een patiënt (ongeacht verzekeringswijze (!), in de 
ziekenhuiszorg is daar nu ook een verschil tussen; aanvulling van auteur)  op basis van 
zijn of haar zorgvraag doorloopt. De DBC benoemt elke stap in de behandeling van de 
patiënt, van het eerste consult of onderzoek tot en met de laatste controle. 

 
- Ongeveer 80 procent van alle behandelingen in de gezondheidszorg (!) is via 

genoemde ‘vertaling’ in te delen in DBC’s. Bij ongeveer 20 procent van de 
behandelingen ligt indeling in DBC’s moeilijk, omdat de behandeling bij deze 
ziektebeelden per patiënt sterk verschilt. Het streven is dat per specialisme 20 à 30 
DBC-clusters gebruikt gaan worden. 

 
Er worden twee hoofdredenen gegeven om de huidige bekostigingssystematiek te 
veranderen: 
 
1. De verandering van aanbod- naar vraagsturing in de zorg. 

Wil vraagsturing inderdaad het uitgangspunt zijn, dan betekent dit dat de vragende 
partij (de zorgverzekeraar/patiënt) voldoende invloed moet hebben op prijs, kwaliteit 
en levertijd. Daarnaast komt het financiële risico steeds meer bij zorgverzekeraars te 
liggen. Dit dwingt ze tot het bieden van een goed product. Doen ze dat niet dan zal dat 
effect hebben op hun premiestelling en vervolgens op hun concurrentiepositie. 
 

2. In het huidige bekostigingssysteem is er geen goede relatie tussen normbedragen en de 
werkelijke kosten. Het bekostigingsstelsel geeft verder weinig motivatie tot voor 
productie en vernieuwing. Tenslotte is er nauwelijks transparantie. Het huidige 
bekostigingsstelsel geeft geen inzicht in de realisering van de beleidsuitgangspunten 
voor kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg. 

 
Het lijkt mij dat genoemde redenen tot verandering van bekostigingssystematiek zonder 
moeite toe te passen zijn op die van de huisartsenzorg. Dit temeer daar zaken als 
‘transmuralisering’, ‘ketenzorg’ en diseasemanagement met twee, op uitgangspunten 
verschillende bekostigingssystemen wel heel ingewikkeld wordt. Bij toepassing van  
de ‘methode Tabaksblat’ is en blijft dat het geval. 
 
Een en ander wordt verder onderstreept door het volgende: Het is straks aan het ziekenhuizen 
behandeltrajecten  zodanig vorm te geven dat de te ontvangen gelden de kosten niet 
overschrijden. Althans niet overal. Dit betekent niet alleen meer interne efficiency, maar ook 
het zoveel mogelijk die zorg de deur uit doen die elders beter of goedkoper geleverd  kan 
worden. Bijvoorbeeld door de huisartsenzorg. Maar die moet daar wat betreft z’n 
bekostigingsmethodiek wel klaar voor zijn. 
Het zal deze dynamiek zijn, en let wel, het is een stevige; het Geïntegreerd Medisch 
Specialistisch Bedrijf  neemt 28 procent van het totaal van onze zorgkosten voor haar 
rekening, die de huisartsenzorg wat betreft produkt en kosten zal beïnvloeden. 
 
Verder nog een ander detail: Het is de bedoeling dat in 2005 Nederland een nieuw 
verzekeringsstelsel zal krijgen(7*). Een van de uitgangspunten daarbij is dat het verschil 
ziekenfonds- en particulier verzekerden wegvalt. Verzekeringstechnisch gesproken dan.  
Dit betekent dat welke bekostigingsstruktuur er voor huisartsenzorg ook maar gekozen wordt; 
abonnement, verrichtingen of DBC’s, het administratieve verschil tussen ziekenfonds- en 
particulier verzekerden  wegvalt. Gezien ons basaal managementmodel huisartsenzorg, waarin 
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de relatie ‘percentage ziekenfondsverzekerden’, ‘werk’ en werklast’ duidelijk naar voren 
komt, moeten we ook om deze reden iets gaan doen met het huidige bekostigingsmodel 
huisartsenzorg. Daarom eerst iets meer over de relatie ‘ziekenfondsverzekerden’ en ‘werklast 
in de praktijk’. 
 
4.2.  Huisartsenzorg, sociaal economische gezondheidsverschillen en werklast in de     

praktijk.              
 
Dat  Nederland z’n sociaal-economische gezondheidsverschillen kent, is duidelijk. 
Zie hiervoor o.a. ‘Ongezonde verschillen’ van Mackenbach (*8) als mijn eigen 
onderzoeksreeks  ‘En dan nemen we de wijk’ (*9), waarin de relatie tussen de sociaal-
economische status van de wijk en het verschil in kwantitatief en kwalitatief beroep op 
politie-, thuis-, en ziekenhuiszorg wordt aangetoond. 
Duidelijk is ook dat de dichotomie ziekenfonds – particulier verzekerde een uiting is van die 
sociaal-economische gezondheidsverschillen. 
 
Dat het verschijnsel  sociaal economische verschillen zich ook de huisartsenzorg voordoet 
werd in de studie ‘Huisartsen in achterstandswijken’(*10) al  aangetoond: In betreffende 
wijken gaat bijvoorbeeld 15 procent meer tijd op aan praktijkvoering. Tevens is het aantal 
contacten per patiënt per jaar hoger. Een kwart van de patiëntenkontakten daar is voor de 
huisarts emotioneel belastend, waarvan 30 procent redelijk tot zwaar. Tevens wordt zeker wat 
betreft de GGZ vaker dan elders in Nederland en de grote stad verwezen. Hetzelfde geldt voor 
een eerste- of herhaalmedicatie. Fysische diagnostiek vindt daarentegen weer minder plaats. 
 
Uit de Nationale Studie 1 (NS 1) (*11) komen wat dit betreft ook een aantal 
opmerkelijkheden naar voren. Hieronder daaruit een overzicht van een aantal kengetallen met 
betrekking tot ziekenfonds- en particulier verzekerden: 
       
    Ziekenfonds.  Particulier. 
                                (gemiddeld)   (gemiddeld) 
 
- Aantal kontakten per 1000 patiënten.  1.265  929 
 
- Aantal huisartskontakten per 1000 patiënten  853  692 
 
- Aantal spreekuurkontakten per 1000 patiënten  623  486 
 
- Aantal visites per 1000 patiënten  129  126 
 
- Aantal eerste kontakten en recidief per 1000 patiënten 464  375 
 
- Aantal kontakten > 10 minuten per 1000 patiënten 185  191 
 
 
Een aantal aanvullingen met betrekking tot  deze tabel: 
Als we boven weergegeven cijfers uitsplitsen naar leeftijd en geslacht zien we grosso-modo 
dat de weergegeven trend zich binnen deze categorieën handhaaft. Uitzonderingen hierop zijn 
het aantal visites en kontakten die langer dan tien minuten duren.  
De trend dat ziekenfonds-verzekerden meer gebruik maken van huisartsenzorg doet zich ook 
daar voor, echter met uitzondering voor 75-jarigen en ouder, en dan met name dan bij 
vrouwen: Terwijl het aantal visites bij vrouwelijke ziekenfondsverzekerden 907 bedraagt is 
dat bij vrouwelijke particulierverzekerden 1343. Hierdoor wordt niet alleen het landelijk 
gemiddelde bij particuliere patiënten sterk omhoog getrokken; het onderschrijft ook de trend 
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dat hoe hoger de sociaal-economische status, hoe ouder men gemiddeld wordt; en daarmee 
hoe meer klachten men zal ontwikkelen die gezien leeftijd en/of klachten behandeling ‘thuis’ 
veronderstellen, dan wel dat deze categorie patiënten inderdaad gemiddeld gezien, langer 
thuis blijven wonen. 
 
Opmerkelijk is ook de hoeveelheid tijd die de huisarts voor zijn patiënten neemt. Op zich lijkt 
dit verschil niet significant, maar als we dat weer naar leeftijd en geslacht uitsplitsen  zien we 
dat het verschijnsel van langere kontakten zich met name weer bij oudere vrouwen voordoet.  
Bij vrouwen in de leeftijdscategorie 65-74 jaar zijn de cijfers 373 respectievelijk 436, maar bij 
75-jarigen en ouder verdubbelt dit verschil zich bijna. (532 respectievelijk 947).  
Bekend is dat hoe ouder de patiënt(e), hoe meer aandacht de zorg vraagt en hoe meer tijd het 
kost de dingen uit te leggen. Zeker bij heel oude patiënten.  
 
*  
 
We zien zo dat de sociaal-economische status van de patiënt, uitgedrukt in de wijze van 
verzekering zowel kwantitatief als kwalitatief een verschillende druk op de huisartsenzorg 
legt. En gegeven onze enquête niet alleen in achterstandswijken: Het percentage 
ziekenfondsverzekerden is belangrijk voor wat in iedere praktijk gebeurt. 
 
We zien dat terug in het morbiditeitpatroon: Mensen met een lage opleiding (= een 
belangrijke indicator voor de sociaal economische status) tonen een ander klachtenaanbod dan 
anderen. Wat betreft de incidentie ligt dat met name in de ICPC-hoofdstukken(*13) 
‘maagdarmkanaal’, ‘hartvaatstelsel’, ‘bewegingsapparaat’, ‘psyche’, ‘ademhalingsorganen’, 
‘endocriene klieren’, ‘metabolisme en voeding’, ‘urinewegen’ en ‘sociale problemen’. (*12) 
 
We zullen dit type verschillen pregnanter in kaart gaan brengen: Aan de hand van een zelf 
samengestelde data-file betreffende ‘ICPC-gerelateerde zorgepisoden en een aantal 
kenmerken van deze zorgepisoden’ zijn twee overzichten gemaakt . In de eerste wordt een 
overzicht gegeven van die zorgepisoden die bij particulier verzekerden (minstens) een TWEE 
maal zo hoge incidentie hebben als bij ziekenfondsverzekerden. Per episode wordt tevens 
aangegeven hoe de huisarts op een aantal relevante punten met deze zorgepisoden omgaat. 
In het tweede overzicht wordt hetzelfde gedaan, maar nu voor ziekenfondsverzekerden.  
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Tabel 29: Zorgepisoden bij particulier verzekerden. 
 
IND- EPSD- ICPC P ZIEK- PPART BH- BHMED- VRSC- VW2-
PART NAAM FDS GESPRK TCH HMED LIJN
  2.00  mazelen  a71 .2    .3 485.1 .0    538.1      .0
  2.00  ltgevtrm a82 .5   .5    376.5     65.0    266.4   268.7
  2.00  rtnpathi f99 .5    .3    203.2    135.8    510.1   477.1
  2.00  trmvlprf h77 .3    .2    360.6     77.4   480.1   297.7
  2.00  chrishzN k76 5.7   3.5  143.4      7.5   1046.0    75.1
  2.00  vrhblddr k85 1.3   1.3    327.4       .0    281.5     1.2 
  2.00  anrx/blm p13 .3    .3    964.8       .0    380.6    50.3
  2.00  sy/klsin r09 .2    .2    373.8       .0    735.9   258.7
  2.50  knkhoest r71 .4   .6    459.2       .0   1226.0    32.1
  2.20  mllscmct s76 .6   1.2   230.7    506.9    165.7    60.5
  2.00  hmgm/lmf s81 .1    .2    644.0    115.5     54.6   218.4
 2.00  achtfyso t10 .2    .3    394.5       .0     90.5   315.9
 2.00  vetvrtst t93 1.6   1.5    182.9       .0    501.8    34.4
 2.00  mrnaftpl w10 .2    .2    123.2       .0    947.3      .0
 2.00  prmnstrs x06 .3    .3    401.2     34.1    730.2    83.0
 2.50  antcncpt y13 .3    .6    387.3      5.2     25.2   800.7
 2.00  bnprsthp y85 .5    .4    390.5     86.3    587.6   300.1
 
In dit  overzicht is het volgende af te lezen: 
Zeventien zorgepisoden dienen zich wat betreft de incidentie twee of meer keer aan bij 
particulier- dan bij ziekenfondsverzekerden. Betreffende episodenaam met bijhorende  
ICPC-code is in afgekorte versie weergegeven.  
In de meeste gevallen is de prevalentie van betreffende zorgepisoden ook hoger bij 
particulieren (ppart) dan bij ziekenfondsverzekerden (pziekfds).  
 
Achter  dit rijtje staat verder een overzicht van wat de huisarts per 1000 van betreffende 
zorgepisoden ‘doet’: Behandeling door middel van gesprek (bhgesprk); een medisch-
technische behandeling (bhmedtch); hoe vaak medicijnen worden voorgeschreven 
(vrschmed); en hoe vaak naar de tweede lijn wordt verwezen (vw2lijn). 
 
Hieronder nu de zorgepisoden die wat betreft incidentie twee keer of  vaker bij 
ziekenfondsverzekerden voorkomen. 
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Tabel 30: Zorgepisoden bij ziekenfonds verzekerden 
 

IND- EPSD- ICPC P ZIEK- PPART BH- BHMED- VRSC- VW2-
ZIEKFDS NAAM FDS GESPRK TCH HMED LIJN
2.00 sync/blo a06       1.2    .6    682.8     6.7   186.3   103.8
2.00 sympzuig a11       .2    .1    514.9     .0    217.2    85.4
2.25 ong/trmN a80      1.3    .9    347.1    278.1    254.6   214.0
2.00 bijwpil  a85       1.1   .5    445.6    14.1    736.6    38.6
2.00 cplmhwnd a87   .4   .2    346.5    578.0    507.6   142.4
2.25 maagpijn d02       5.0   3.1    104.8      8.5   1165.0    22.5
2.00 zuurbrnd d03       1.6   1.0    163.1      1.7   1221.0     7.4
2.00 fltulnt/ d08       .3    .1    398.0      5.3    670.5     9.8
2.00 braken   d10        .5    .3    268.5     16.7  715.8    62.3
4.00 sy/kltnd d19        .8    5 187.1      3.9    732.8    55.1
2.33 zktslkdr d84       1.4    .6    347.9      7.4   1053.0    52.1
2.00 ulcsvntr d86        .9    .5    338.3     14.6   1211.0   139.0
2.00 ovhrnabd d91       .3    .2    350.1     66.8    149.0   279.8
2.00 crrh/ovN d97        .8    .4    530.6    127.3    598.7   239.0
2.00 ltsoogNC f79        .3    .2    407.5     23.6    277.4   196.8
2.00 rfrafwkn f91       6.0   1.3     54.7       .6     16.9   903.3
2.00 cataract f92       1.6    .4    170.1      .0    253.6  628.1 
2.00 infoorNC h74        .7    .4   270.9     25.1    721.0   314.9
2.50 decpcord k77       7.2   4.1    299.6     34.2   1181.0   63.4
2.00 extsyst/ k80        .4    .4    622.2     .0    804.9   104.2
3.00 ulccrurs s97       1.3    .7    422.9   1043.0   1439.0   112.9
2.00 sy/klkk l07        .6    .3    172.4    32.0    648.5   119.0
2.00 sy/klsch l08        .8    .5    202.6    73.6    682.7    55.0
2.00 sy/klhp  l13        .7    .4    365.4     13.4    499.0   186.3
2.00 sy/klenk l16        .3    .1    167.7     53.3    403.2   195.4
2.00  infbewap l70        .3    .3    388.0    279.5    843.2   121.1
2.00 frclmfem l75       .3    .2    834.7     53.3    272.6   515.1
2.00 frrib0.1 l76        .2    .2    445.9    128.2  534.8   138.5
2.00 cngafwbN l82        .4    .3    382.2       .0     42.1   352.6
2.00 coxatrhs l89       2.1   1.4    304.4     34.6    739.2   137.3
2.50 rstlegsy n04       1.2    .7    182.3       .0   1053.0   2.5
2.00 sy/klspr n19        .5   .2    303.9       .0     62.7   123.3
2.00 ovrbgzhd p09       1.0    .6    763.3      9.5    264.0    83.7
2.00  rookvrsl p17       2.7   1.2    300.8      .0    849.0     4.4
2.00 gdragstk p21        .3    .2    675.4      .0    234.1   121.3
2.00 gdragstv p23        .7    .4    95.9      6.0    716.3   44.8
2.00 psychsNC p73 1.3    .7    584.8    353.4   1330.0    43.2
2.00 hyst/hpc p75       1.7   1.0    868.3     49.0    09.8   105.0
2.00 niez/v/l r07        .8    .6    183.5      2.1   1022.0    74.8
2.00 sy/klstb r23        .5    .3    363.2      .0    559.5   303.7
2.00 abnsp/sN r25        .7    .4    120.5      .0   1259.0    7.3
2.00 mlneolng r84       1.0    .6   1795.0    157.1   1337.0   304.4
2.00 chrbrnch r91      12.5  6.7    183.2     6.9   1309.0    58.1
3.00 emfyseem r95 3.7   2.0    294.2   51.1   1152.0   116.5
2.00 cndlmtac s03        .4    .2    219.2    205.5    455.0   205.5
2.00 ggrdh/er s07        .5    .3    265.8     .0    867.6   107.2
2.00 verhdskN s08        .2    .1    277.8     .0    389.0    35.8
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2.00 sy/klngl s22        .3    .2    222.5    441.8    384.8    54.7
2.00 scb/ovmt s72        .2    .2    293.2 .0   1123.0 92.0
2.00 pdcls/hi s73        .5    .3   162.0     11.8    881.6    30.8
2.25 erysplas s76       1.2    .6    435.4    528.3   1227.0    24.9
2.00 chrulchd s97       1.3    .6    223.9    260.3   243.0    42.3
2.00 voedprkN t04        .2    .2    223.1      .0    523.1    87.2
2.00 sy/klenN t29        .3    .1    448.1      .0    149.2    98.6
2.00 hprthyrd t85       1.6    .8    311.6      6.2    757.8   130.7
2.00 urincntn u04       4.7   1.8     72.2     12.6   1312.0    34.5
2.00 angzwgtz w02       .3    .1    467.7     36.4    458.2    19.0
4.00 zwgschwn w06        .6    .2    527.2    149.1    115.7   121.2
2.00 antcptNC w14        .9    .4    144.0    657.5    738.3    29.5
3.00 infrtilt w15        .9    .4    458.9    653.0    568.1   376.9
2.00 urwifzws w70        .3    .1    236.6 .0    948.4    43.2
2.00 infzwsNC w71        .2    .1    246.5       .0    818.4     .0
2.00 nobstcpl w77        .3    .1    268.9     50.3    665.6    59.7
2.00 zwsmvrsc w84        .9    .7    216.2     83.6    725.0   186.3
3.00 cplkrmbN w96        .3    .2    396.7     74.2    919.9    78.9
2.00 zzws/b/N w99        .3    .2    342.7       .0    322.9   316.4
2.50 a/hypmnr x02        .9    .2    529.9     26.0    299.4   167.6
2.00 dspr/vgn x09        .3    .2    495.3     57.1    366.2   190.9
2.00 gslzktNC x71        .2    .2    119.1       .0    714.1    93.9
2.00 mlneomam x76       1.7   1.3   1010.0     88.2    786.3   322.1
2.00 bnneomam x79        .3    .2    445.5      1.2     55.5   310.5
3.00 prbbhuiz z03        .9   .4    791.6       .0     73.7    11.1
2.00 proud/kn z16       1.4    .7    935.7       .0     20.7     7.6
3.00 socprbNC z29       1.1    .5    761.4      1.8    190.8    23.1
 
Het betreft hier maar liefst 74 zorgepisoden.  Ruim vier keer zoveel als bij de particulier 
verzekerden. En in ALLE gevallen zorgepisoden welke ook een hogere ziekenfonds-
prevalentie kennen.  
Verder is de samenstelling nogal divers. Met name klachten betreffende ‘het maagdarm-
kanaal’, ‘het bewegingsapparaat’, ‘de psyche’, ‘huid- en onderhuidsweefsel’ en ‘klachten 
betreffende geslachtsorganen’ dienen zich aan. Een brede range aan huisartsenzorg derhalve. 
 
Wat betreft de behandelmethode bij beide lijsten van zorgepisoden, het volgende overzicht: 
 
Percentage dat boven   Ziekenfonds  Particulier. 
het gemiddelde van 
alle zorgepisoden uitkomt.   
 
Behandeling door gesprek  36,5%  17,6% 
(Gemiddeld 426) 
 
Behandeling med.technisch 20,2%  23,5% 
(Gemiddeld 89) 
 
Voorschrijven medicijnen  56,7%  35,5% 
(Gemiddeld 557) 
 
Verwijzing naar tweede lijn 29,7%  47,0% 
(Gemiddeld 163) 
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Ook als we in aanmerking nemen dat het bij de particulier verzekerden slechts 17 
zorgepisoden betreft die twee keer of vaker voorkomen, en de percentages betreffende die 
categorie daarom wat ruim moeten worden genomen om ze als significant te kunnen betitelen, 
zijn toch een aantal duidelijke conclusies te trekken: 
 

- Huisartsen met veel ziekenfondsverzekerden krijgen een ander mix van klachten 
aangeboden dan die met weinig. 

 
- De zorgvraag  van ziekenfondsverzekerden is niet alleen groter, het betreft daarbij 

vaak ook nog klachten die relatief vaker door middel van ‘gesprek’ en ‘medicijnen’, 
en minder vaak door ‘verwijzing naar de tweede lijn’ worden afgehandeld.  

 
 

4.3. Op weg naar een andere praktijk van produkt en kosten van huisartsenzorg? 
 
De volgende uitgangspunten zijn van belang voor onderstaand te formuleren  nieuwe 
werkwijze: 
 

- Het werken aan de hand van (ter beschikking staande) standaarden is in de 
huisartsenzorg norm, en wordt in de praktijk ook steeds vaker toegepast.  

 
- De wijze van verzekerd zijn van de patiënt heeft geen invloed op het toepassen van 

betreffende standaard of ander professioneel handelen. 
 
- Het percentage patiënten met een lage(re) sociaal-economische status is in 

kwantitatieve en kwalitatieve zin een bepalende determinant voor de aard en omvang 
van de te verlenen zorg in de huisartsenpraktijk. 

 
- Hoewel de Commissie Tabaksblat stelt dat het inkomen van de huisarts op  ‘loon naar 

werken’ en ‘loon naar prestatie’ dient te zijn gebaseerd is de door haar ingevulde 
operationalisering daarvan er een die is ingesteld op ‘functies’ en niet op ‘produkten’.                                                  
Zo adviseert zij een zelfde financieringssystematiek voor alle verzekerden.  
De hoogte ervan is (uitsluitend; toevoeging door auteur) afhankelijk van het aantal bij 
de praktijk ingeschreven patiënten. 

 
- Voor kwaliteit van zorg is de procescomponent, d.i. ‘wie’ ‘wanneer’ ‘welke zorg’ 

levert, van eminent belang. Transmuralisering , ketenzorg, en diseasemanagement zijn 
hiervan exponenten. De huisarts heeft c.q. krijgt in dit geheel een spilpositie. 
 

      -    De oude, op ‘functies’-gerichte bekostiging van de zorg maakt steeds meer plaats voor 
‘produkt’-gerichte bekostiging. Dit gebeurt via het model van ‘Diagnose Behandeling 
Combinaties’. Voor ziekenhuiszorg wordt dit model per 2003 in gebruik genomen. 

 
- Bij het invoeren van het nieuwe stelsel van ziektekosten vervalt het administratieve 

verschil in sociaal-economische status van verzekerden. Dit op zich sociaal 
respectabele uitgangspunt  zal valide functionele sturing op de bekostiging van de 
huisartsenzorg in relatie met de werklast zeer moeilijk, zo niet  onmogelijk maken. 
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*  
Voor we ingaan op het voorstel voor een andere werkwijze eerst nog een aantal opmerkingen 
wat betreft  het werken met standaarden. 
   
Als het goed is geeft een standaard aan wat de ‘state of the art’ is wat betreft de behandeling 
van klachten rond een bepaalde aandoening.  Een standaard geeft zo procesmatig aan wat  
goede kwaliteit van huisartsenzorg is. De standaard zou, met andere woorden, DE opstap 
kunnen en moeten zijn voor het gaan werken met Diagnose Behandeling Combinaties binnen 
de huisartsenzorg. Maar dan is tevens nodig dat vastgesteld wordt wat het werken met de 
standaard betekent in termen van professionele- en materiële inzet. Professioneel wat betreft 
‘huisarts’ als ‘professionele- en praktische ondersteuning’ door anderen; materieel wat betreft 
‘apparatuur’, ‘gebouw’, etc.. 
Dat dit inzicht tot nu toe ontbreekt lijkt een belangrijke reden dat het daadwerkelijk toepassen 
van standaarden soms met zoveel  moeite gaat en/of verklaart het gemak dat zorgverzekeraars 
soms tentoonspreiden bij het aandringen op (het voor hen kosteloos) toepassen van 
standaarden. 
 
Een zelfde soort opmerking kan worden opgemerkt wat betreft het transmuraliseren van de 
(huisartsen)zorg. 
Volgens de commissie Tabaksblat (*1) vallen (veel van) dit soort taken buiten het 
kerntakenpakket huisartsenzorg, en zouden hierover lokaal (functionele; toevoeging door 
auteur) afspraken gemaakt moeten worden op basis van een praktijkplan.  
 
Het lijkt logisch vast te stellen dat in de zorg-transferzone tussen eerste en tweede lijn er 
grijze gebieden zijn die professioneel-technisch tot beider competenties behoren, maar waar 
gezien ‘het zorgproces’ de voorkeur voor een van beide uitvalt. En dat op grond daarvan extra 
tariefafspraken worden gemaakt. Maar per 2003 zal dat wat betreft ziekenhuiszorg zodanig 
moeten gebeuren dat de huisartsenzorg-methodiek in deze aansluit op die van de DBC’s. Ook 
wat betreft de bekostiging. 
 
Gezien genoemde voor- en nadelen van de huidige standaarden, het principe van ‘loon naar 
werken’ (ook) voor de huisarts, ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg als een aantal gevolgen 
van het nieuwe zorgstelsel is het voorstel om in de huisartsenzorg de omslag vorm te gaan 
geven van traditionele verticale ‘functies’ naar horizontaal gestuurde ‘produkten’.  
Dit dan aan de hand van HDBC’s: Huisartsen Diagnose Behandeling Combinaties. 
 
Dit geeft een aantal voordelen: 
 
- Met het werken met HDBC’s wordt allereerst een belangrijk probleem ondervangen. Het 

feit namelijk dat patiënten met een lage(re) sociaal-economische status de huisartsenzorg 
meer morbiditeit en werklast geven is dan inhoudelijk noch financieel interessant.  
Inhoudelijk wordt immers naar de standaard gewerkt; en dat werken is middels de HDBC 
ook in financiële termen vastgelegd. De som van alle toegepaste HDBC’s is dan de in die 
praktijk geleverde zorg. Meer verzekerden in de praktijk met een lage sociaal-
economische status geeft automatisch meer af te handelen HDBC’s. 
De zorgvraag vertaalt zich zo in alle gevallen automatisch in een systeem van ‘loon naar 
werken’. En daarmee naar middelen om hogere werklast door middel van ondersteuning 
e.d. te ondervangen. Naar de kwantitatieve én kwalitatieve maat van de praktijk.  
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- Sociaal economische gezondheidsverschillen in de praktijk zullen er uiteraard voor blijven 
zorgen dat bepaalde HDBC’s  meer worden toegepast dan anderen. Maar dat geeft dankzij 
deze werkwijze niet meer.  
Verder zouden HDBC’s mogelijk op relevante punten vormen van overeenkomst kunnen 
hebben, waardoor ze zijn te clusteren tot inkoopcombinaties voor de verzekeraar. Ieder 
met een eigen prijs. 

 
- Tevens is voorstelbaar en voorspelbaar dat praktijken (of welke organisatievorm dan ook) 

met soortgelijke dominante HDBC-clusters zich gaan verenigen tot een soort van 
specifieke huisartsenzorg-branche. Want dat geeft adekwate countervailing-power naar de 
landelijke verzekeraarsclusters (straks).  

 
-  Het gaan werken met HDBC’s vergroot verder de professionele- en  zakelijke 

‘zelfsturing’(*6) van de huisarts. Deze is immers vrij de praktische vormgeving van iedere 
HDBC zelf  te bepalen.  Met name dat wat hij (intern) uitbesteedt aan andere 
professionals, dan wel zelf doet. Hij kan op grond van deze keuze dan ook helemaal zelf 
bepalen of hij bijvoorbeeld een praktijkverpleegkundige inhuurt. En waarvoor. Het bedrag 
voor het uitvoeren van betreffende HDBC verandert hier namelijk niet door.  

 De huisarts kan zo z’n eigen praktijkplan trekken.  
 Los van welke zorgverzekeraar dan ook. 
 
Anders gesteld: Het werken met HDBC’s is niet alleen de opstap naar  ‘loon naar werken’, 
maar ook die naar ‘maatwerking’(*6) in de huisartsenzorg. 
 
Een belangrijk punt  voor het gaan werken met HDBC’s is het in iedere praktijk 
geautomatiseerd kunnen toepassen van de ICPC (International Classification of Primary Care, 
*13); het diagnose (en behandelings-) registratiesysteem voor huisartsenzorg.  
Het belang van het in de praktijk hebben van zo’n systeem kwam in de enquête al naar voren. 
Indien nu straks  (evidence based) is vastgesteld wat de diagnose is van het klachtenpatroon 
van de patiënt, en daarmee het (gestandaardiseerde) behandeltraject, dan kan (na verloop van 
tijd) bij iedere incidentie van morbiditeit een nota worden verstuurd voor afhandeling van 
betreffende HDBC. Direct en on-line.  Voor iedere verzekerde. Naar iedere verzekeraar. 
 
*  
 
Duidelijk is dat voor het gaan werken met voorgestelde wijze van produkt- en prijstypering 
het nodige nog gedaan moet worden. Het is dan goed te weten dat de ontwikkeling van DBC’s 
in de ziekenhuiswereld een aantal jaren heeft gekost.   
 
Maar we beginnen gewoon ergens:   
Zo wordt in het district Gooi, Eemland, N.W. Veluwe de huisartsen die aan de enquête 
meewerkten een op grond van hun praktijkkenmerken vastgesteld, en op ICPC-
hoofdstukniveau weergegeven incidentie en behandelingsoverzicht gestuurd. Zowel voor 
ziekenfonds- als particulier verzekerden. Die huisartsen hebben daarmee hun eigen 
spiegelinformatie. Nu op de maat van hun totale praktijk. 
 
Ten behoeve van andere huisartsen hieronder een overzicht van de top 20 van incidentie van 
zorgepisoden waarmee men in een jaar bij in dit geval een kleine praktijk van 1560 patiënten 
meldt. In het eerste geval  bestaande uit 80 procent ziekenfondsverzekerden; in het tweede uit 
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20 procent.Doorberekening naar een grotere, dan wel een praktijk met een ander percentage 
ziekenfondsverzekerden kan men dan aan de hand van het voorbeeld zelf.   
   
 
80  procent ziekenfonds.  
 
Tabel 31: een overzicht van de top 20 van incidentie van zorgepisoden bestaande uit 80 procent 
ziekenfondsverzekerden 
AANTAL ICPC P EPSD ZIEK- PPART BH- BHMED- VRSC- VW2-

NAAM FDS GESPRK TCH HMED LIJN
201.80 r74  infblwgn     37.8  24.8    284.5      1.4    932.4    10.6
   95.85  l18  myalg/fb     22.6  12.2    401.6     28.5    672.6    15.7
   74.26 u71  cyst/urN     13.9  10.6    241.8      3.4   1097.0    23.5
   68.27 a97  geenzkte     19.3  15.9    539.0     11.9    176.3    24.4
   61.53 r78  actbrcht     13.7  11.4    300.1      2.8   1177.0    19.7
   59.78 r05 hoesten      10.7   6.9    112.8       .7   1108.0     7.7
   54.66 r75  sinusits     11.0  10.1    294.8      2.2   1103.0    47.5
   51.17 h81  cerumen       9.3   9.0    108.6    964.3     94.1     9.7
   47.05 s88 oveczeem     16.9  13.9    157.1     12.0   1067.0    42.0
   43.43 l86  lumbago      10.3   6.1    310.2     27.4    709.4    33.1
   42.56  d73  ovinfmgd      7.6   5.3    304.3      1.4    669.8    17.9
   41.06 h71 ottmdact      6.8   7.1    304.2     25.9    953.7    82.5
   41.06 r80  influenz      7.4   4.2    235.0      1.4    855.3     3.0
   36.82 s74  drmpt/my      8.8   7.8    174.3    14.2   1046.0    24.7
   36.07 r76  acttns/a      6.1   5.9    261.0     11.5    957.9    52.4
   35.69 a77  vrinfctN     6.1   5.7    427.3       .9    622.8     9.8
   33.82  f71  allcnjtN      6.4   5.2    198.4      2.0   1017.0   46.7
   30.58 s03  wratten       6.5   6.9    110.1    784.9    225.3    67.1
   27.58 l93  tend/syn      5.6   4.6    283.7    154.3    441.2    92.0
   25.58 d93  irrbwlsy      6.7   5.0    549.1      7.7    793.7    40.5
 
 

( NB. pziekenfds en ppart heeft betrekking op 3 maanden !) 
 
Totaal aantal ingeschreven patiënten in deze praktijk     1560 
 
Percentage ziekenfondsverzekerden in deze praktijk       80 
 
Met als uitkomst:  
 
Totaal aantal eerste kontakten van de twintig meest  
voorkomende ICPC-zorgepisoden wat betreft incidentie:   1108 
 
Totaal aantal eerste kontakten voor alle zorgepisoden:    2909 
 
Alle overige praktijkkontakten:    7262. 
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20 procent ziekenfonds. 
 
Tabel 32: een overzicht van de top 20 van incidentie van zorgepisoden bestaande uit 20 procent 
ziekenfondsverzekerden 
    

AANTAL ICPC P EPSD ZIEK- PPART BH- BHMED- VRSC- VW2-
NAAM FDS GESPRK TCH HMED LIJN

157.62 r74  infblwgn     37.8  24.8    284.5      1.4    932.4    10.6
   70.76 l18  myalg/fb     22.6  12.2    401.6     28.5    672.6    15.7
   63.02 u71  cyst/urN     13.9  10.6    241.8      3.4   1097.0    23.5
   59.65 a97  geenzkte     19.3  15.9    539.0     11.9    176.3    24.4
   57.03 r78  actbrcht     13.7  11.4    300.1      2.8   1177.0    19.7
   53.91 r75  sinusits     11.0 10.1    294.8      2.2   1103.0    47.5
   51.17 h81  cerumen       9.3   9.0    108.6    964.3     94.1     9.7
   46.30 r05  hoesten      10.7   6.9    112.8       .7   1108.0     7.7
   44.05 s88  oveczeem     16.9  13.9    157.1     12.0   1067.0    42.0
   42.56 h71  ottmdact      6.8   7.1    304.2     25.9    953.7    82.5
   35.69  r76  acttns/a      6.1   5.9    261.0     11.5    957.9    52.4
   34.94 s74  drmpt/my      8.8   7.8    174.3     14.2   1046.0    24.7
   34.20 a77  vrinfctN      6.1   5.7    427.3       .9    622.8     9.8
   33.57 d73  ovinfmgd     7.6   5.3    304.3      1.4    669.8    17.9
   33.32 l86  lumbago      10.3   6.1    310.2     27.4    709.4    33.1
   30.58 s03  wratten       6.5   6.9    110.1    784.9    225.3    67.1
   30.45 f71  allcnjtN      6.4   5.2    198.4      2.0   1017.0    46.7
   29.45  r80  influenz      7.4   4.2    235.0      1.4    3.0 855.3     
   24.21  l93  tend/syn      5.6   4.6    283.7    154.3    441.2    92.0
   21.96 s18  schw/snw      4.0   3.8    188.7   1098.0    182.1    60.2
 
 
Totaal aantal ingeschreven patiënten in deze praktijk     1560 
 
Percentage ziekenfondsverzekerden in deze praktijk       20 
 
Met als uitkomst: 
 
Totaal aantal eerste kontakten van de twintig meest  
voorkomende ICPC-zorgepisoden wat betreft incidentie:  954 
 
Totaal aantal eerste kontakten voor alle zorgepisoden:  2519 
 
Alle overige praktijkkontakten:    5406. 
 
 
Voorbeeld voor andere berekeningen: 
 
Heeft de praktijk 2340 patiënten en 20, respectievelijk 80 procent ziekenfondsverzekerden, 
dan hoeven betreffende getallen slechts met 1,5  (=2340/1560) te worden vermenigvuldigd.  
Is het percentage ziekenfondsverzekerden in deze praktijk  55, dan wordt de 
berekeningsfactor voor bijvoorbeeld het aantal eerste kontakten voor alle zorgepisoden: 
 
{(55 – 20)/(80 – 20) x  [(1,5 x 2909)  - (1,5 x 2519)]} + (1,5 x 2519). ) 
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Hoewel het in onze voorbeelden over twee even grote praktijken gaat en de lijst van de 
twintig meest voorkomende zorgepisodes waarvoor de patiënt de eerste keer komt bij veel of 
weinig ziekenfondsverzekerden inhoudelijk weinig van elkaar verschilt, gaat dat duidelijk niet 
op voor het aantal van de eerste bezoeken.  
Op het totaal van al deze eerste bezoeken loopt dit verschil op tot 15,5 procent.  
Voor de overige praktijkkontakten tot 34 procent ! 
We kunnen dan ook stellen dat het percentage ziekenfondsverzekerden  in de praktijk 
voor minstens eenderde de werklast bepaalt. 
Dit verschil in werklast zal helder moeten blijven en dat zal straks alleen lukken door  
HDBC’s als uitgangspunt voor betaling te nemen 
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5. Conclusies van het onderzoek. 
 
5.1 Algemene conclusies. 
 
1) De huidige wijze van bekostiging van de huisartsenzorg heeft (te) weinig relatie met de 

kwantitatieve en kwalitatieve inzet van deze zorg in de praktijk. 
 
2) In bijna 70% weet de huisarts naar zijn mening te weinig van die zorgepisodes waarin de 

praktijk (spil)‘schakel’ is in de totale zorgketting. De vraag is wie dat eigenlijk wel weet. 
 
3) Er zal in de praktijk een relatie gelegd moeten kunnen worden  tussen het type 

zorgepisode en de objectieve en subjectieve werklast die deze in de praktijk met zich 
meebrengt.  

 
4) Zolang het nog nut heeft te spreken van een ‘normpraktijk’ zal het percentage 

ziekenfondsverzekerden daarin nadrukkelijk als werklast-, en daarmee kostenparameter 
moeten zijn verdisconteerd. 

 
5) Het bellen etc. om er voor te zorgen dat de patiënt die zorg krijgt die nodig is kost het 

totaal aan huisartsen in district 13 per dag minstens 4,1 werkweek (van 38 uur) aan tijd. 
Omgerekend voor alle Nederlandse huisartsen komt dit overeen met een 1,5 jaar per 
werkdag ! 

 
Los van het feit dat dit goed aangeeft hoe ‘verstopt’ de zorg in ons land blijkbaar is, mag 
dit gegeven net zo goed indicator van de mate verspilde huisartsenzorg in Nederland 
worden genoemd.  
Nu iedere dag en op de langere termijn. 
Zorgcentrale’s (*6) c.q. ‘callcenters’ zouden deze activiteit over moeten nemen.  
Dat zal niet alleen minder werkdruk voor de huisarts en efficiencywinst voor het geheel 
geven; het zal tevens een (regionaal) totaaloverzicht opleveren waar de ‘verstopping’ zich 
het ernstigst manifesteert. 

 
6) De combinatie van het huidige financieringsstelsel van huisartsenzorg, de beleidsmatige 

verwaarlozing van het kwalitatieve aspect van de huisartsenpraktijk en schaarste in de 
zorg is waarschijnlijk een belangrijke factor voor het ontstaan van de crisis in 
huisartsenland en de gestegen incidentie van burn-out bij de individuele huisarts. 

  
7) Met het invoeren van het nieuwe zorgstelsel vervalt het onderscheid in verzekeringsvorm. 

Daar zal in de praktijk weinig van te merken zijn: Het verschil in de gevraagde zorg als 
gevolg van sociaal-economische gezondheidsverschillen blijft gewoon bestaan, zij het nu 
verhuld.  

 
Om dit te ondervangen zal de bekostiging van de huisartsenzorg moeten worden 
gekoppeld aan de geleverde zorg. Kwantitatief en kwalitatief. En volgens het ‘loon en 
kosten naar werken’-principe.  
Het werken met Huisartsen Diagnose Behandeling Combinaties (HDBC’s) benadert dit 
uitgangspunt naar verwachting het beste. 
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5.2. T.a.v. de regionale zorgverzekeraar. 
 
8) De nieuwe de zorgverzekeraar(s) toebedeelde rol van ‘regisseur van zorg ’ is voor de 

meeste huisartsen praktisch gezien (nog) een onbekende. 
 
9) Ziekenfondsverzekerden geven de huisarts niet alleen meer klachten, het zijn tevens  

klachten die de huisarts meer werk geven. 
 
10) De druk om met ziekenfondsverzekerden ‘zuiniger’ te gaan werken neemt toe. 

(spiegelinformatie, plannen voor budgettering van de huisarts, etc.).  
Dit terwijl juist deze groep verzekerden bepalende factor is voor de (ervaren) werkdruk in 
de praktijk. Als daar niet op wordt gecorrigeerd zou het resultaat van dit beleid wel eens in 
z’n tegendeel kunnen omslaan: Genoeg verzekerden, maar geen behandelende huisartsen 
meer. 

 
11) Wat betreft de huisarts zou bij het vormgeven van zorgsturing door de verzekeraar het ‘Er 

voor zorgen dat zorg die op enig moment nodig is ook daadwerkelijk voorhanden  is’ en 
het ‘Zorgen voor een organisatie die het soms vele bel- en regelwerk door de huisarts 
en/of anderen i.v.m. het aansturen van de zorgketen, overneemt’ prioriteit mogen krijgen.  

 
Verder verdient het verlenen van (financiële) hulp bij huisvesting van nieuwe huisartsen 
hoge aandacht. 

 
 
5.3. T.a.v. de huisartsenzorg. 
 
12) Huisartsen anno 2000 vinden het afstaan van patiënten minder problematisch dan het 

overnemen daarvan. 
 
13) Ongeveer  twintig procent  van de huisartsen ervaart een hogere draaglast dan hun 

draagkracht. Met name het bellen etc. om er voor te zorgen dat de patiënt de zorg  krijgt 
die nodig is wordt als belastend ervaren. 

 
14) Het ‘basaal managementmodel huisartsenzorg’ laat zien dat het werk in de praktijk een 

kwantitatief- en een kwalitatief aspect kent; te weten ‘het aantal patiënten in de praktijk’ 
en ‘het aantal patiënten op het spreekuur’, respectievelijk ‘het percentage ziekenfonds-
verzekerden in de praktijk’ en ‘de secundaire werkzaamheden’. 
 
Het kwantitatieve aspect beïnvloedt met name de ‘tevredenheid over het inkomen’. 
Het kwalitatieve aspect met name‘de ‘tevredenheid over het werk’. 
‘Tevredenheid  over het werk’ leidt tot ‘tevredenheid over het inkomen’. 
 

15)  Het percentage ziekenfondsverzekerden bepaalt minstens voor eenderde de objectieve en 
subjectieve werklast in de praktijk. 

 
16) Kleine praktijken met veel ziekenfondsverzekerden hebben een grotere kans om in de 

gevarenzone te zitten wat betreft het vinden van een goede verhouding tussen werklast en 
het  bekostigen van mensen en middelen om deze in positieve zin bij te stellen.  
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17) Anno 2000 lijkt het fenomeen ‘praktijkondersteuning’ redelijk in beeld bij de huisarts. 

Twintig procent van de huisartsen zegt echter geen praktijkondersteuner te willen. En wat 
betreft de praktische invulling van veel zaken bestaan (nog) wisselende voorkeuren. 
‘Flexibiliteit’ en ‘Op maat van de praktijk’ lijken hier noodzakelijke uitgangspunten te 
zijn. 

 
18) Wat betreft het laten dalen van de werklast van de huisarts dienen zich een aantal 

mogelijkheden aan: 
 
+   Praktisch-profesionele: Met name het laten doen van cervix uitstrijkjes, enkels tapen,                      
      verbinden ulcus criris, geven van dieetadviezen en de geprotocolleerde controle van                           
      hypertensie, COPD en DM. 
 
+   Ondersteunende: ‘Het bellen etc. dat een patiënt de zorg krijgt die deze nodig heeft’  en     
      ‘de administratie’ door externen laten doen; ‘ondersteunende’ en ‘geen gezeur’- ICT;   
      ‘snelle’ en ‘verhoogde toegankelijkheid tot de tweede lijn’ en ‘het hebben van een    
       dienstenstruktuur’. 
 
 
5.4. T.a.v.  de ICT in de praktijk. 
 
19) Bijna 60 procent van de huisartsen ontvangt geen of onvoldoende ondersteuning bij het 

goed vormgeven van ICT binnen de praktijk. 
 
20) Minstens 30% van de huisartsen in het district maakt in 2000 al gebruik van een 

elektronisch formularium. Dit zal tot gevolg hebben dat ‘de EVS-resultaten’ in het district 
achter blijven bij de (landelijke) verwachtingen daarvan.  En zou in dit geval moeten 
leiden tot een verhoogde (financiële) bereidheid in investering in ‘praktijkondersteuners’ 
bij (betreffen)de regionale zorgverzekeraars.  

 
21) Een ICPC-gerelateerde, aan de daar bij horende standaarden gekoppelde database voor de 

huisartsenpraktijk wat betreft zorgepisoden en de daar bijhorende ketenzorg lijkt geen 
overbodige luxe. 

 
22) Wat betreft de ICT-ontwikkelingen in het district is in dit onderzoek sprake van een 

scheef beeld in positieve zin. 
Maar ook al was dit beeld niet scheef, dan is het nog maar de vraag of dan van een positief 
resultaat gesproken kan worden. Tevredenheid hierover zou namelijk de evidente 
noodzaak tot een kwaliteitssprong wat betreft de ICT in huisartsenland verhullen.  
Met name ‘gebruiksgemak’, ‘inhoudelijke beslissingsondersteuning’ en ‘kettingkwaliteit 
wat betreft zorgepisoden’ dienen hier prioriteit te krijgen. 

 
23) Een als boven geschetste ICT-ontwikkeling en het werken met Huisartsen Diagnose 

Behandeling Combinaties  (HDBC’s) maakt het  iedere huisarts mogelijk z’n eigen 
spiegelinformatie samen te stellen. Nu voor de hele patiëntenpopulatie. En naar de maat 
van de  praktijk. 
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5.5  T.a.v. het dreigend huisartsentekort. 
 
24) Ongeveer een derde van de huisartsen in district 13 stopt binnen tien jaar met de praktijk. 
 
25) Belangrijke factoren die volgens huisartsen een praktijk aantrekkelijk maken voor een 

opvolger liggen anno 2000 buiten de invloedssfeer van deze huisarts. Overheid, ‘markt’ 
en zorgverzekeraar zijn hier de spelbepalers. 

 
26) Als huisartsen meer patiënten een plaats in de praktijk moeten gaan geven zijn vooral het 

vergroten van ‘de praktische ondersteuning in de praktijk’ en het vormgeven van 
‘ondersteuning door andere professionals’(praktijkondersteuner, paramedici en de tweede 
lijn) mogelijkheden om dit te realiseren.  

 
27) De helft (!) van de (ondervraagde) huisartsen die voor 2006 met hun praktijk stoppen  wil 

onder voorwaarden langer doorwerken. De voorwaarden zijn: ‘minder uren’, ‘minder 
werkdruk’ en ‘alleen directe patiëntenzorg’.  

 
28) De bovengenoemde twee punten geven het twee sporenbeleid aan dat tot reductie van de 

gevolgen van het huisartsentekort kan leiden. 
 
29) Het operationaliseren van werkdrukverlaging, dan wel het mogelijk maken van opname 

van meer patiënten in de praktijk door inzet van andere professionals zal naar verwachting 
praktisch en financieel alleen adekwaat vorm krijgen indien met Huisartsen Diagnose 
Behandeling Combinaties  (HDBC’s) gewerkt gaat worden. En de huisarts zelf kan 
bepalen hoe hij deze ondersteuning in de praktijk vorm geeft. 
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6. Stellingen. 
 
1. Huisartsenzorg is een continue, integrale en persoonsgerichte vorm van aandacht, en 

zou dit ook voor de praktijk zelf moeten zijn. 
 
2 Een standaard als professionele vorm van ‘state of the art’ zonder bijhorende  

‘state of costs’ is praktisch gezien een bastaard. 
 
3. Moeten konstateren dat een groot aantal problemen in de huisartsenzorg zich niet op 

praktijkniveau laten oplossen is één ding; daaruit vervolgens de conclusie te trekken 
dat oplossingen in de praktijk dan ook ‘van boven praktijkniveau’-kwaliteit moeten 
zijn is heel iets anders, en staat door haar ‘logica’ praktisch gezien haaks op de 
huisartsen wens tot ‘alleen directe patiëntenzorg’ en ‘geen secundaire 
werkzaamheden’. 

 
4. Het werken met Huisartsen Diagnose Behandeling Combinaties geeft de huisarts 

zowel professioneel als materieel meer mogelijkheden tot ‘zelfsturing’ (*6) dan welke 
huidige, of daarop voortbordurende bekostigingsmethode dan ook. 

 
5. Het samenstellen van een rapport als dit is niet een kwestie van voorschrijvend-, maar 

vooral van voortschrijvend inzicht.  
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