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Online gepubliceerd ter inzage 
 
Agenda:  

• Korte introductie, voorstellen Netwerk en patiëntvertegenwoordiger Jan Festen 

• Discussie over passende en houdbare huisartsenzorg  

• Stilstaan bij mogelijk concrete actiepunten voor het Netwerk 

• Afronding, korte feedback en afsluiting 
 

 
Deze meeting is een vervolg op onze eerste drie meetings, waarin we vrij algemeen en hoog-over 
hebben gediscussieerd over hoe we de zorg zinnig en betaalbaar kunnen houden. We vervolgen dat 
nu met een serie van zes meetings waarin we inzoomen op verschillende delen van de zorg. Daarbij 
zullen we steeds stilstaan bij twee hoofdthema’s:  
 

1. Passende zorg, zoals verwoord door het ministerie VWS en Zorginstituut Nederland:  

- passende zorg is zorg die werkt tegen een redelijke prijs 

- passende zorg betekent dat patiënt en zorgverlener samen beslissen 

- passende zorg wordt waar dat kan, zo dicht mogelijk bij de patiënt georganiseerd 

- passende zorg gaat niet alleen over ziekte, maar ook over gezondheid en zelfredzaamheid 

 
2. Houdbaarheid, zoals beschreven in het WRR-rapport kiezen voor houdbare zorg: 

- om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te kunnen borgen, dient de zorg in 

financieel, personeel en in maatschappelijk opzicht houdbaar te zijn. 

Verslag: 
Vandaag zoomen we in op de huisartsenzorg. Wat gebeurt daar, bij de arts, bij de patiënt, bij de 
omstandigheden daaromheen, die passende of houdbare zorg verhinderen, of waar mogelijke 
aangrijpingspunten zitten om passende zorg en houdbaarheid te verbeteren. 
 
We staan eerst stil bij de vier basisprincipes van passende zorg. Het zijn herkenbare principes, maar 
ze kunnen nog steeds concreter worden. ‘Een redelijke prijs’, wat is dat? ‘Zorg die werkt’, wanneer 
voldoet zorg daaraan, wie bepaalt dat? En ‘zo dicht mogelijk bij de patiënt’, moet het dus bij de 
huisarts of mag het nog wel ook bij een specialist op afstand?  
De principes zijn ook wat lastig te meten. Dat zou helpen, omdat je er dan op kunt reflecteren en 
informatie kunt terugkoppelen. Hoe ga je nu evalueren of deze passende zorg principes werken? Dat 
zijn enkele kritische kanttekeningen, voor we er verder op ingaan. 
 
De huisarts wordt over het algemeen gezien als eerste aanspreekpunt – eventueel na vrienden en 
familie – als je een (mogelijk) medisch probleem hebt. En die huisarts heeft een belangrijke rol bij het 
passend houden van de zorg, zeker waar het gaat om kiezen voor zorg die werkt tegen een redelijke 
prijs. Belangrijk daarbij is bijvoorbeeld de beslissing wel of niet door te verwijzen, waardoor de 
patiënt verder ‘het zorgsysteem’ ingaat waar de zorg vaak verder van huis en duurder is. De patiënt 
heeft hier zelf weinig invloed op, die kan niet goed bepalen welke zorg zinnig is en wat een redelijke 
prijs is. Je moet je dan ook afvragen in hoeverre je die vragen bij de patiënt wilt neerleggen. 
 
Tegelijkertijd is de patiënt zorg wel steeds meer als een recht gaan zien, als klant van de zorg, sinds 
invoering van de marktwerking en zorgverzekeringswet. Dat is eigenlijk een verkeerde perceptie, 
waarbij geen rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld schaarste van zorg en overbelasting van de 
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zorgverleners. De wens van de patiënt blijkt bovendien een belangrijke reden die huisartsen noemen 
voor het verlenen van niet-gepaste zorg. Daarom zou de patiënt beter voorgelicht moeten worden 
over wat gepaste zorg is en waarom dat belangrijk is. Vanuit de politiek wordt dat nog onvoldoende 
belicht en uitgedragen, en ook in de media komen vooral juist de succesverhalen voorbij. Kijk eens 
wat er allemaal kan! Terwijl er misschien wel meer aandacht moet zijn voor de dagelijkse ‘gewone’ 
zorg om een realistischer beeld te scheppen. Dat gebeurt wel in enige mate op website zoals 
Thuisarts.nl, maar dat is allemaal erg netjes en wat statisch. Er zou meer aandacht kunnen komen in 
de media, wat flitsender en pakkender, om het belang van passende en houdbare zorg uit te dragen. 
En dan niet alleen met columns in de krant of andere opiniestukken, want die bereiken maar een 
deel van de samenleving. Het is ook belangrijk de minder hoogopgeleiden te bereiken, die ook vaker 
een minder gezonde leefstijl en leefomgeving hebben en minder toegang tot informatie over ziekte 
en gezondheid, en een relatief groot aandeel hebben in het bezoek aan de huisarts. Door die betere 
informatievoorziening zouden huisarts en patiënt beter kunnen praten over welke zorg passend is. 
 
Over het belang van samen beslissen daarbij lijkt iedereen het wel eens, in die zin dat het goed is 
ernaar te streven waar het nodig is en wanneer de patiënt daar ook behoefte aan heeft. De arts 
moet er echter wel ook de tijd voor hebben, wat lang niet altijd het geval is. Dat is een van de reden 
waarom samen beslissen waarschijnlijk nog minder vaak plaatsvindt dan gewenst. Dat blijkt ook wel 
uit onderzoek naar factoren die niet-passende zorg stimuleren: artsen noemen tijdsgebrek daar vaak 
als belangrijkste hindernis.  
Niet ieder gesprek hoeft overigens een samen-beslissen-gesprek te zijn, het moet geen doel op zich 
worden. Maar aandacht ervoor lijkt terecht, zolang arts en patiënt ook de ruimte en tijd krijgen om 
het gesprek op die manier te voeren. 
 
De zorg waar dat kan zo dicht mogelijk bij de patiënt organiseren is natuurlijk ook een goed streven. 
Je ziet ook dat dat steeds meer gebeurt, bijvoorbeeld door zelfstandige behandelcentra die medisch 
specialistische zorg dichter bij huis brengen. Maar de keerzijde ervan is dat steeds meer zorg die 
misschien niet per se in het wat verder gelegen ziekenhuis hoeft plaats te vinden, ook op het bord 
van de huisarts terechtkomt. Omdat die de zorg goedkoop en dichtbij huis kan leveren. Maar 
daardoor komt de huisarts steeds meer onder druk te staan, diens bord is eigenlijk al overvol. Daar 
komen we straks nog op terug als we het hebben over de houdbaarheid van de huisartsenzorg.  
 
Bij het laatste principe, passende zorg die zicht niet alleen richt op ziekte maar ook op gezondheid en 
zelfredzaamheid, komen verschillende perspectieven kijken. Bijvoorbeeld de vraag of gezondheid 
niet te veel op het bord van de curatieve zorg terechtkomt: is gezondheid, door mensen met goede 
preventie gezond te houden, niet steeds meer een taak voor de overheid? Enorm veel 
gezondheidsschade die we in de zorg zien, is ontstaan als gevolg van ongezonde leefstijl, roken en 
drinken. Het is ook zeker terecht dat ziekte niet meer alleen wordt gezien als de ziekte zelf, maar dat 
daar veel meer bij komt kijken. Zoals de leefomgeving en sociale en financiële situatie van mensen, 
die een belangrijke invloed hebben op ziekte en gezondheid. Ook daarom is ziekte (of gezondheid) 
niet alleen iets tussen patiënt en arts, maar ook iets voor politiek en maatschappij. Patiënten kunnen 
zich dat misschien ook meer gaan realiseren, dat klachten die worden ervaren niet altijd een gevolg 
zijn van onderliggende ziekte, maar regelmatig ook voortkomen vanuit ongunstige sociale of 
financiële omstandigheden. Ook daar kan betere informatievoorziening een rol spelen. 
 
Maar meer aandacht voor gezondheid en zelfredzaamheid betekent ook dat ziekte niet altijd 
onderzoek, behandeling en genezing behoeft, maar dat ook vaker de vraag gesteld kan worden: wat 
betekenen deze klachten voor u, wat is voor u belangrijk in uw situatie om ermee om te gaan? Zo’n 
gesprek kost echter tijd, en heeft vaak ook een belangrijke vertrouwensband tussen arts en patiënt 
nodig. En ook die vertrouwensband komt de laatste jaren in het gedrang, doordat er meer parttime-
werkende huisartsen komen, meer waarnemers die tijdelijke posities invullen. Wat ook weer 
begrijpelijk is met het oog op de werk- en administratiedruk, die praktijkhouderschap minder 



 

 

aantrekkelijk maken. Dat is dus een lastige spagaat: voor de meest passende zorg wil je meer tijd en 
een goede vertrouwensband met je patiënt, maar de hoge werk- en administratiedruk zorgt voor 
tijdsgebrek en parttime werk. 
 
 
Dat brengt ons bij het andere belangrijke thema: de houdbaarheid van de huisartsenzorg. Tijdens ons 
gesprek worden meerdere verhalen gedeeld van bevriende collega-huisartsen die stoppen met hun 
werk omdat de werkdruk te hoog is geworden en er te weinig ruimte over is gebleven om juist die 
passende zorg te leveren. Dat is een complex probleem, het gaat om werkdruk, administratiedruk, 
maatschappelijke veranderingen, etc. Maar het is wel een belangrijk probleem, want de 
houdbaarheid van de huisartsenzorg staat enorm onder druk, het bord van de huisarts is overvol. 
 
Wat hier echter ook een rol bij speelt is dat huisartsen soms ook graag zelf hun takenpakket willen 
uitbreiden. Huisartsen specialiseren zich bijvoorbeeld in een bepaalde richting, doen een deel van 
specialistische zorg ook in de huisartspraktijk. Chirurgische ingreepjes, verstrekken van de abortuspil, 
voorschrijven van PrEP, echografie, spirometrieën, ECG’s maken, etc. Dat doen ze niet allemaal, maar 
het kan de patiënt de verwachting geven dat iedere huisarts al die extra zorg levert, waardoor 
uiteindelijk toch voor alle huisartsen de druk weer verder toeneemt. Het lijkt daarom noodzakelijk 
dat huisartsen (nog) duidelijker gaan afspreken en uitdragen dat hun bord te vol is geworden en dat 
er geen extra zorg meer bij kan. 
 
Een andere optie om de werkdruk te verlagen zou zijn om het aantal patiënten per praktijk te  
verlagen. Dan krijgen huisartsen meer tijd per patiënt. Maar daar zijn meer huisartsen voor nodig, en 
dat is juist een probleem: het lijken er steeds minder te worden, er zijn regio’s in het land waar grote 
tekorten zijn. Het aantal patiënten per praktijk neemt daardoor de laatste jaren eerder toe dan af. 
Met een ander nadelig gevolg: de kwaliteit van zorg gaat doorgaans omhoog als je iets vaker doet, en 
vice versa. Als huisartsen steeds meer patiënten krijgen en steeds uiteenlopender zorg gaan 
verlenen, kan dat dus ook om die reden ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. Het is daarom 
belangrijk dat specialistische zorg juist bij de specialist blijft die zulke zorg regelmatig verleent en er 
daarom ook goed in is. Ook al lijken de kleine beetjes specialistische zorg die op het bord van de 
huisarts terechtkomen per stuk niet zo ingrijpen, alles bij elkaar maken ze het de huisarts onmogelijk. 
Voor zulke zorg, die wel specialistisch is maar misschien niet per se in een verder gelegen ziekenhuis 
hoeft plaats te vinden, kunnen klinieken in de wijk (zoals oog- en huidklinieken) een oplossing zijn. 
Belangrijk daarvoor is dan wel dat de zorg daar, net als in de ziekenhuizen, passend en betaalbaar 
blijft. Daar gaan we het in een volgende meeting over hebben. 
 
Passende zorg in de huisartspraktijk is dus zeker iets wat we allemaal heel graag willen, maar het is 
zeker geen vanzelfsprekendheid, er zijn belangrijke problemen die passende huisartsenzorg in de 
weg staan. De werk- en administratiedruk is te hoog geworden waardoor werkplezier en 
houdbaarheid van de huisartsenzorg, en daarmee de mogelijkheid tot het verlenen van passende 
zorg, in het gedrang komen. 
 
 
Wat kunnen wij als Gezonde Zorg Netwerk doen? 

- Mee helpen uitdragen dat het bord van de huisarts al overvol is, en dat voor meer passende 

huisartsenzorg essentieel is dat er aandacht komt voor het ontlasten van de huisarts 

- Bijdragen aan genuanceerde informatievoorziening en de communicatie van realistische 

huisartsenzorg, waar niet alles kan en ook niet alles hoeft 

Waar mogelijk zal er rond deze punten aandacht komen op de Gezonde Zorg webpagina. Margot zal 
de punten benadrukken in een presentatie die zij volgende week houdt voor Zorginstituut 
Nederland. Eva benoemt dat er mogelijk een e-cursus Passende zorg voor huisartsen komt vanuit het 



 

 

programma Doen of laten?  
 
Tot slot denken we erover na onze gespreksverslagen te delen met bijvoorbeeld patiëntenfederaties, 
de ouderenbond, etc.  
 
We spreken af allemaal nog eens na te denken over concrete manieren waarop we deze punten 
kunnen uitvoeren en komen daar zowel per mail als aan het begin van de volgende meeting op terug. 


